
Delamo, rastemo, čeprav 
nas stiskata čas in prostor* 
povedo NovomeŠčanr že na 
vhodu v mesto. In s kupov 
embalaže se dviga novo me
sto, stanovanjska naselja, tr
govine, tovarne , . .  To }q naj
bolj praznična slika občine in
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Prva dolenjska toplarna Z najsodobnejšo 

tehniko v korak
Podpredsednik skupšči* 
ne SRS dr. Jože Brilej 
ob podpisu pogodbe za 

atomsko elektrarno

Ob podpisu pogodbe o iz
gradnji nuklearne elektrarna 
v Krškem je naš poslanec 
dr. Jože Brilej, podpredsed
nik skupščine SRS, izjavil za 
nas časnik:

»27. oktober 1970 je zgodo
vinski dan ne le za krško 
občino, tem več tudi za Slo
venijo in Jugoslavijo. Se dol
go ga bomo pom nili mi in 
m lajši rodovi. Ta hip se kr
ški ivolivci, njihovi predstav
niki in mi vsi skupaj še ne 
zavedamo dovolj, .kakšne ne
si u tene perspektive prinaša 
podpis sporazuma občanom  
krške občine. Med gradnjo 
nove jedrske centrale bo tu  
zaposlenih 1200 visoko kvali
ficiranih dom ačih in tujih  
strokovnjakov. Ko bo nova 
elektrarna začela ob r^ '-'a ti, 
bo delalo v njej 200 *  '• z
visoko izobrazbo, razen njih 
pa se bodo vključili .večino
ma že med gradnjo v to d e 
lo tudi strokovnjaki in de
lavci naših dom ačih podje
tij.

Predvsem  ne sm em o dana
šnjega dogodka pojm ovati 
lokalno. Današnja odločitev 
pomeni ogromno prireditev 
za nas vse, .saj gre za osva
janje tehnologije izgradnja 
atom skih elektrarn, kar pred- 
slavlja višek m odem e %tehni
ke.« J. TEPPET

Čestitke KRKE 
ob srebrnem 
jubileju ZNJ
'Ob 25-letnici, odkar ob 

staja Zveza novinarjev Ju
goslavije, v okviru katere 
deluje tudi slovensko no
vinarsko društvo, je tovar
na zdravil KRKA pretekli 
teden poslala glavnemu 
uredniku našega časnika 
naslednje pismo:

»V posebno zadovoljstvo 
nam je, da vam lahko iz
razimo ob vašem prazniku 
— obletnici Zveze novinar
jev naše iskrene čestitke.

Povsem se zavedamo, ka
ko pomembno vlogo ste v 
preteklih letih odigrali vi 
in vaši kolegi novinarji pri 
graditvi novih družbenih 
odnosov. Kot mlad, samo
upravni delovni kolektiv se 
zavzemamo za čim boljše 
sodelovanje z vsemi, ki 
imate na skrbi obveščanje 
javnosti o delu delovnih 
organizacij.

Dovolite, da izrazimo ob  
tej priliki prepričanje, da 
bo naše sodelovanje tudi v 
bodoče dobro in koristno.

Pri delu vam želimo ve
liko uspehov in vas tovari
ško pozdravljamo.«

Dr. Zvonimir Honigsman 
direktor medicinskega 

in informativnega 
s sektorja

OD 28. OKTOBRA DO 
5. NOVEMBRA

Prevladovalo bo pre
težno lej>o vreme z ju
tranjo meglo po kot
linah. Nekako okrog 
2. in 6. novembra ne
stalno s pogostnimi pa
davinami. Možnost je
senske slane.

V okviru občinskega praznika slovesnosti v Stra
škem lesnem kombinatu NOVOLES

V okviru praznovanj letoš
njega občinskega praznika v 
Novem  m estu so  pretekli pe 
tek praznovanj tudi delavci

Bogdan Osolnik 
v Kočevju

Bogdan Osolnik, poslanec  
družbenopolitičnega zbora 
zvezne skupščine in  predsed
nik  odbora za zunanjo poli
tiko pri tem  zboru je  v po
nedeljek, 26. oktobra, preda
val v Kočevju o sedanjih naj
bolj pom ebnih m ednarodnih  
vprašanjih in odnosu Jugo
slavije do teh vprašanj. Bog
dan O solnik je predaval na 
sestanku širšega političnega  
aktiva, kd je bilo v šeško- 
vem  domu. Sestanek je  sk li
cal kom ite občinske konfe
rence ZK K očevje.

Nova klavnica 
piščancev

V torek so  pod Trško goro 
odprli novo klavnico piščan
cev, v katero je km etijska 
zadruga Krka iz Novega m e
sta  vložila 1,3 m ilijona dinar
jev. Opremo za m oderno 
klavnico, ki lahko v eni iz
m eni zakolje in očisti 4.000 
piščancev, so  kupili na Ma
džarskem  in v Avstriji. Za
druga sodi, da bo iz koope
racije in lastne valilnice do
b ila  dovolj piščancev za za
kol.

Straškega lesnega kom binata  
Novoles. Ob 105. obletnici ža
ge v Soteski, 25. obletnici 
podjetja in 20- letnici delav
skega sam oupravljanja v pod
jetju so odprli novo toplarno, 
prvo te vrste na Dolenjskem .

Na slavnostni seji delav
skega sveta je  bil tudi pred
sednik gospodarske zborni
ce SRS Leopold Krese, pred
sednik novom eške občinske  
skupščine Franci Kuhar, 
predstavniki družbenopolitič
nih organizacij in gospodar
stva. m

Direktor podjetja Jože 
Knez je orisal razvoj tovarne 
in poudaril, da predstavlja
jo letošnje investicije, med 
katerim i je  najpom em bnejša 
nova toplarna, pom em bne pa 
so  še obnove nekaterih obra
tov in nakupi številnih avto
matiziranih strojev, zaklju
ček 10-letnega programa iz
gradnje tovarne. Na slavnost
ni seji je bilo tudi 54 članov 
kojektiva, ki delajo v pod
jetju že več kot 20 let. Z da
našnjim i pridobitvam i bo 
podjetje v naslednjih treh le
tih proizvodnjo lahko skoraj 
podvojilo.

Z novim i obrati je konča
na 10- letna investicijska iz
gradnja tega lesnega kom bi
nata. Podjetje pa ima v na
črtu, da bo v naslednjih le 
tih še  vlagalo denar za m o
dernizacijo in nove proizvod
ne obl:ike.

V Krškem o osnutku zakona
V petek, 30. oktobra, se bo 

▼  K rškem  sesta l m edobčinski 
»vet ZK Posavje. Sekretar 
Franc Bukovinsky bo poročal 
o  obisku predsednika CK 
ZKS Franca Popita v posav
sk ih  občinah. Seji bodo pri
sostvovali predsedniki vseh  
treh  občinskih skupščin, ker 
bo na dnevnem redu obrav
nava osnutka zakona o po- I 
speševanju razvoja manj raz
vitih  obm očij Slovenije. Raz
pravljali bodo še o  vlogi in 
položaju Dolenjskega lista. 
Napovedana je tudi ustanovi
tev  kom isije za preučevanje 
zgodovine delavskega gibanja 
in  ustanovitev delovne skupi-

Modernizirane
ceste

Izrednega ‘ pomena bo za 
prebivalce Toipliške doline 
m odernizacija nekaterih cest. 
Predstavniki novom eške o b  
činske skupščine in družbe
nop olitičn ih  organizacij ter 
krajevnih organizacij v Do
lenjskih Toplicah so si v po
nedeljek, 26. oktobra, ogleda, 
li, kako delavci Cestnega 
podjetja m odernizirajo cestni 
odsek med Podhosto in So
tesko. Če bo vreme ugodno, 
bodo cesto dokončali še le
tos. Doslej so že asfaltirali 
oesto iz Dolenjskih Toplic 
do podhoste skozi M eniško 
vas in iz Toplic do Podihoste 
skozi Podturn. Prva cesta je 
doLga 2.280 m etrov, na dru
gi cesti do Soteske pa bodo 
m orali položiti 5.100 metrov 
asfalta.

ne za preučevanje socialnih  
težav med km ečkim  prebi
valstvom .

Zgodovinski trenutek za bodočnost Posavja: predsednik IS SRH Dragutin Hara
mija (levo) in predsednik IS SRS Stane Kavčič (desno) podpisujeta družbeni 
dogovor med bratskima republikama o skupnji izgradnji jedrske elektrarne na 
Krškem polju. (Foto: S. Busić)

PODPIS POMEMBNEGA SPORAZUMA: 27. OKTOBRA 1970

Zgodovinski dan za Krško
\    * '  ^ __________________________________________

Do leta 1980 ne bomo mogli več pokrivati naših potreb samo iz dosedanjih 
energetskih virov -  Skupen objekt dveh republik na Krškem polju: vse

stranski skupen ekonomski interes Slovenije in Hrvatske

V torek dopoldne je druž
beno dogovarjanje in sodelo
vanje med republikama Hr
vatsko in Slovenije v Krš
kem marfitestiralo naše že
lje, da se širši družbeni in 
teresi tako pomembnega po
dročja, kot je elektrogospo
darstva, začnejo uresničevati 
v širših okvirih. V dvorani 
podjetja Elektro sta pred
sednik izvršnega sveta SR 
Hrvatske Dragutin Haramija 
in predsednik izvršnega sve
ta SRS Stane Kavčič slove
sno podpisala sporazum o 
gradnji skupne jedrske elek

trarne. S tem sta najvišja 
izvršna organa dveh repub
lik dala vso podporo skup
ni akciji elektrogospodarskih  
.in drugih številnih organiza
cij iz Slovenije in Hrvatske.

S toplo pozdravno besedo 
je predsedniK ObS Krško Jo
že Radej pozdravil oba pred
sednika in njuno sprem stvo, 
kakor tuiii številne strokov
njake, med njim i poslanca dr. 
Jožeta Brileja. Tov. Radej je 
ocenil 27. oktober kot zgodo- 
Ivinski dogodek m dan veli
kega gospodarskega pomena 
ne le 2»  občino Krško in obe

Danes slavi Novo mesto svoj občinski 
partizanski praznik. Spomin na revolucijo 
ni zbledel — občina Je sredi največjega 
gospodarskega vzpona, četrt stoletja svo
bodnega ustvarjanja, to je najplodovitejše 
obdobje v dolgi zgodovini mesta in njego
vega zaledja. Tem 25 srečnim letom svo
bode smo posvetili današnje »Dolenjske 
razglede«. Svoje pomembne nove delovne 
uspehe pa še posebej predstavljajo ko
lektivi industrije motornih vozil, tovarne

zdravil KRKA, tekstilne tovarne NOVO- 
TEKS, Gozdno gospodarstvo, Novotehna, 
SGP Pionir, obrat usmernikov ISKRE, pod
jetje DOMIN VEST ter krajevni skupnosti 
Šentjernej in Žužemberk.

Srebrni jubilej osvoboditve slavimo z 
delovnimi zmagami in novimi načrti, sa
moupravljanje delovnih ljudi pa je zane
sljiva pot v obetajočo prihodnost. /

Vsem prebivalcem novomeiike občine: 
prisrčne čestitke za današnji prazniki

republiki, temveč za vso Ju
goslavijo, saj je podpisan 
p ivi akt za graditev prve nu
klearne elektrarne v naši dr
žavi. Ker bomo o novi elek
trarni še poročali, naj tu 
omenimo predvsem m isel 
predsčdmka Radeja, da bo 
podpis sporazuma ostal še  
poznim rodovom v trajen 
spomin. Na Krškem polju 
bomo gradili ogromen ob
jekt, v katerega bo vloženih 
več kot 160 milijard starih 
dinarjev. Investitorja objek
ta bosta obe bratski repub
liki, zlasti za prebivalce kr
ške občine pa bo ta dan ne
pozaben tudi zategadelj, ker 
bo izgradnja nove elektrar
ne močno povečala gospodar
sko moč občine.

V imenu občinske skupšči 
ne je njen predsednik po 
zdravil načrt za izgradnjo nu 
kleam e elekiranne in oblju 
bil vso pomoč investitorjem  
Po slovesnem  podpisu po 
godbe in m edsebojnih čestit 
kali so gostje odšli na Sre
m ič k Trem lučkam, od ko
der so im eli prekrasen po
gled na prostrano Krško 
polje, ki se je kopalo v top
lem jesenskem soncu.

J02IC A TEPPEY 
TONE GOSNIK

Trije novi sodniki . 
okrožnega sodišča
22. oktobra dopoldne so  

pred podpredsednikom skup
ščine SRS dr. Jožetom Brile
jem  podpisali slovesno iz ja  
vo novoimenovani sodniki ok
rožnih sodišč v Sloveniji. Med 
njim i so tudi: M iloš Medved, 

.doslej sodnik v Krškem, ter 
Magda Kous . in /la ta  Savelj, 
doslej sodnici občinskega so
dišča v Novem raestu. — No
vim  sodnikom  novomeškega 
okrožnega sodišča čestitam o 
za imenovanja ter napredova
nje!

Umrl pod vozom
Tragično je končal 23. ok

tobra popoldne Anton Pešec 
iz Mrtovca pri Boštanju. Pro
ti Sevnici je vodil volovsko 
vprego. Ko je v Kompoljah 
njegov voz prehitel tovor
njak, sta se  vola splašila in 
I>otegnila voz po bregu nav
zdol. Pešec je padel m ed vo
le ali pod voz. Dobil je tako 
hude poškodbe, da je  umrl 
na kraju nesreče.
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m o z a ik

Združene države Amerike 
so najbogatejša in najbolj 
razvita država. Zato je toliko 
bolj nenavaden podatek, da 
je kar 13 odstotkov odraslih 
Američanov nepismenih. To 
številko je objavil Nacional
ni sbet ZDA za pismenost, ki 
je opravil obširno raziskavo. 
Doslej so uradne statistike 
navajale, da je v ZDA 8,3 
odstotka odraslih ljudi ne
pismenih . . .  Predstavnik »sa
mostanske republike# na gon 
Atos v Grčiji, kjer je več 
največjih in najstarejših 
pravoslavnih samostanov, je 
povedal, da so prepovedali 
vstop na samostansko pod
ročje tudi hipijem. Doslej je 
prepoved veljala samo za žen
ske in trdijo, da že tisoč let 
na Atos ni stopila ženska no
ga. Menihi z Atosa so tako 
kar najbolj preprosto rešili 
zadrego, ki velikokrat muči 

. tud druge, ko po zunanjosti 
hipijev ne morejo ugotoviti 
ali gre za moške ali žen
ske . . .  V razpravi na letoš
njem zasedanju generalne 
skupščine OZN je neki afri
ški delegat zelo preprosto 
opisal odnose med afriškimi 
državami, ki bo bile nekoč 
kolonije in njihovimi bivšimi 
metropolami — Francijo, An
glijo in drugimi. Citiral je 
afriški pregovor, ki pravi: 
»Dokler bodo živele ovce, to
liko časa bodo volkovi lač
ni« . . .  Na ozemlju Sovjetske 
zveze, blizu turške meje, je 
pred dnevi pristalo ameri
ško letalo, ki je — kot pra
vijo v ZDA — zašlo. V njem  
sta bila tudi dva ameriška 
generala. Američani ju hočejo 
nazaj, Sovjeti pa se nekam 
obotavljajo. Nič čudnega — 
gre za redek »obisk« in Sov
jeti imajo za nepričakovana 
»gosta* najbrž precej vpra
šanj . . .  Gostilničar Willy 
Turner iz Los Angelesa v 
ZDA je uvedel zanimivo no
vost: pivo ne prodaja več po 
vrčkih, ampak kar na uro. 
Gost plača določeno vsoto in 
potem lahko eno uro pije 
kolikor more. Turner pravi, 
da vsi sprva tako pohitijo, da 
kaj kmalu omagajo in da 
se mu zato tak način proda
je bolj izplača od starega. 
Kmalu bo odprl še eno tako 
pivnico »na uro«.

Dogovor o mleku
Kakšne naj bi bile nove cene mleka? -  Ali 
gre tudi za našo živinorejo ali le za usodo 

(oz. dobiček) mlekarn?

Po natančn i oceni raz
m er na trgu  lahko sklepa
mo, da se je  p ri nas letos 
vnela m ala m lečna vojna, 
živ inorejc i trd ijo , da je 
m leko prepoceni, m lekar
ne pa, da ga ni dovolj in 
ga m orajo  uvažati. Nekaj 
ga že uvažajo, rade pa bi 
še več. ž iv inorejc i pravijo , 
da bi m lekarne im ele do
volj m leka, če bi odkupile, 
kolikor bi oni radi p ro 
dali. Tudi po sedanji niz
ki, neustrezn i ceni.

P roda ja  m leka s km eč
kih gospodarstev  letos že 
nazaduje. K m etje  v naši 
republiki pa  se zaradi tega 
ne razbu rja jo . Mnogi m e
nijo, da m leko bolje vnov
čijo, če ga pok rm ijo  tele
tom  in pu jskom , ko t če ga 
p rodajo  m lekarni. S p rašu 
je jo  pa, kako naj se razvi
ja  naša govedoreja. Za kaj 
naj se odločijo? K rav ne 
red ijo  le za m leko, am pak 
tud i za teleta, za p rire jo  
mesa.

Z druženje slovenskih 
m lekarn  je  predlagalo  no
ve cene za mleko. Sestavi
lo ga je  po svojih  računih.

TELEGRAMI
BRATISLAVA — V zadnjih  dneh 

so zabeležili nekaj prim erov kole
re na vzhodnem Slovaškem M ad
žarska je  zaradi tega zaprla mejo 
s CSSR, prav tako Da tudi Polj
ska. Epidem ija kolere se še ved
no nevarno Širi, čeprav je  že ne
ka jk ra t kazalo, da je  zatrta . Kaže 
da je  trenu tno  njeno najhu jše  ža
rišče v Turčiji:

RIM — V ponede'jek je vsa I ta 
lija  ostala brez časopisov zaradi 
enodnevne stavke tiskarskih de
lavcev.

PARIZ — Pariška ;x>licija je  v 
avtom obilu nekega poslovnega vel
moža našla šest kilogramov zelo 
močnega m am ila — čistega heroi
na. V rednost zaplenjenega m am ila 
znaša 12 m ilijonov dolarjev. Last
nika — nekega Jeana B reuilla — 
so seveda zaprli.

MOSKVA — V sovjetskem  glav
nem m estu po se začćli sovjetsko- 
am eriški pogovori o razširitvi so
delovanja pri raziskovanju veso
lja . Eden od predlogov je  da bi 
v bližnji prihodnosti ZDA in 
ZSSR skupaj izstrelili kakšno ve
so ljsko ladjo

7

ZAKLJUČNE^ BESEDE — Ob koncu slavnostnega zasedanja svetovne organizacije 
je  spregovoril n jen generalni sek re ta r U T ant, ki je  ugotovil, da je  OZN človeštvu 
po trebna in izrekel upanje, da bodo vse članice delovale za n jeno nadaljn jo  k re
pitev. Na sliki s ta  U Tant (levo) in letošnji predsednik  generalne skupščine 
Edvard  H am bro m ed U Tantovim  zaključnim  govorom.

Podobno so nared ili živi
norejci. Računov pa niso 
uskladili. Zato je  gospo
d arska zbornica S lovenije 
p redlagala sporazum , p® 
k aterem  bi m lekarne in ži 
vinorejci nekaj dobili, ne 
pa vse, k a r zahtevajo. To 
naj bi bilo za začetek, da 
odkup m leka ne bi upa 
dal. Pozneje bi bilo treb a  
vsa vp rašan ja  nadrobneje  
p roučiti in ustrezno  u re 
diti.

Predlog zbornice je  sp re
je l tudi kom ite za km etij
stvo in gozdarstvo p ri iz
vršnem  svetu skupščine 
SR Slovenije. Ta kom ite 
p redlaga svoje sklepe iz
v ršnem u svetu, ta  pa, ka 
d a r  je - tre b a , tud i skupšči
ni.

Na seji kom iteja  so 
sklenili, naj bi m lekarne 
plačevale za odkupljeno 
m leko od km etijsk ih  o r
ganizacij in zasebnikov 
1,20 do 1,25 din liter, če 
u streza  predpisom . Mle
karne pa naj bi p rodaja le  
pasteriz irano  m leko po 
okrog 1,85 din liter. O dkup
na cena p ri živinorejcih bi 
bila še zvečana za višino 
p rem ij. O nadaljn jem  
usk ladevanju  cen pa naj 
bi se živinorejci in m lekar
ne dogovarjali.

Dva dni po tej seji so se 
sestali zastopniki sloven
skih m lekarn  in ponovili 
s ta re  zahteve, ž iv in o re j
cem  bi plačevali le 1,05-din 
lite r m leka, pasteriz irano  
p a  bi radi p rodaja li po 
okrog 1,90 din. M lekarne 
bi to re j rade dobile vse, 
kar m enijo, da jim  gre, 
živinorejci pa naj života
rijo  kot doslej, č e  bo m le
ka prem alo, ga bodo uva
žale. Zakaj bi se ubadale 
z dom ačim i gospodarskim i 
vprašanji?!

Podoba je, da kolektivi 
m lekarn  v ne razm išljajo  
niti o tem , kaj bi bilo, Yče 
bi se uvoženo m leko po 
dražilo ali če ga sploh ne 
bi več bilo. P rodaja le  bo-

IZREKI
O osnovnih potre

bah se lahko spora
zumemo celo brez be
sed.

Največ nasilnih smr
ti odtehtata dve težki 
kovini: svinec in zla
to.

Včasih so hodili s 
trebuhom za kruhom, 
zdaj pridejo zaradi 
kruha do trebuha.

HENRIK ZBIL

te d e n s k i z u n a n je p o lit ič n i p re g le d

te d e n s k i n o tr a n je p o lit ič n i p re g le d  - te d e n s k i n o tr a n je p o lit ič n i p re g le d

■  SREDNJEROČNI PLAN ŠELE 
DO KONCA 1971. LETA — Poslanci 
zbora narodov zvezne skupščine so 
na zasedanju  p re jšn ji če trtek  iz
rekla o stre  p ripom be zveznemu iz
vršnem u svetu, ker jih  ni pravo
časno obvestil - o' odložitvi sredn je 
ročnega p lana razvoja (za obdobje 
do le ta  1975) do konca prihodnjega 
leta. G ospodarski zbor zvezne skup- 
■šoirie pa  je  ugotovil; da zaskrblju-.. 
joče in neupravičeno kasni izdela
va novega srednjeročnega p lana 
razvoja in  u re jan je  sistem skih  
v prašan j, k ar povzroča veliko ško
do gospodarstvu, saj je  od tega 
odvisna n ad a ljn ja  gospodarska 
usm eritev  države. Zvezni izvršni 
svet p a  je  v svoji in form aciji zvez
n im  poslancem  poudaril, da je  p ri
šlo do odložitve zato, ker po teka 
p rip rav ljan je  p lana v zam otanih 
okoliščinah.

■  USPEŠNA PRIPRAVA ZA OB
RAMBO — Državni sek re ta r za 
obram bo generalpolkovnik Nikola 
Ljubičič je  na skupni seji zbora 
narodov in družbenopolitičnega 
zbora zvezne skupščine poročal o 
izvajan ju  zakona o ljudsk i ob ram 
bi. Poudaril je, da  je  bil v slabih 
dveh letih, odkar je  bil sp re je t 
om enjeni zakon, dosežen očiten 
napredek  v p rip rav i dežele za 
obram bo. V vseh družbenopolitič
nih  skupnostih  (občinah in repub 
likah) in večjih delovnih organi
zacijah  so ustanovili š tabe in enote 
te rito ria lne  obram be in civilne za
ščite. V eno tah  te rito ria lne  obram 
be in v m lad insk ih  enotah  je  orga
niziranih  okrog m ilijon ljudi, okrog 
dva m ilijona občanov pa je  zajetih  
v civilni zaščiti.

■  KREDITI TUDI ZA PREKVA
LIFIKACIJE — Zvezni izvršni svet 
je  sprejel osnutek sprem em b za
kona o bankah in kred itn ih  zade
vah Po teh sprem em bah bo možno 
d a ja ti investicijske k red ite  tudi za 
prekvalifikacijo  in strokovno izo  
braževanje delavcev. Doslej so de
lovne organizacije lahko uporab 
ljale v. ta  nam en sredstva iz sk la
dov skupne porabe, ki pa največ
k ra t niso zadoščala.

■  PROSLAVA 15-LETNICE OZN
— V Id riji je  bila v soboto  in ne 
deljo  osredn ja  republiška proslava

Plan je dosežen
25-letnice OZN. Na nedeljskem  zbo
rovanju  je  dr. Aleš B eb ler,. častn i 
predsednik  svetovne federacije 
združenja klubov OZN, govoril o 
vlogi te svetovne organizacije, ki 
m ora  posta ti resničho orodje m iru  
in m irnega u re ja n ja  m ednarodnih  
sporov. V Sloveniji deluje kakih 
320 klubov OZN. P roslava sreb rne
ga jub ile ja  je bila zaupana Id riji 
zato, ker je  bila občinska konfe
renca klubov OZN v Id riji letos 
najbolj delavna.

■  V BANJALUKI ŠE  POTRESI
— P re jšn ji teden je  bilo v okolici 
B anjaluke več po tresn ih  sunkov, 
jak o sti od 4. do 6. stopnje. Povzro
čili so le nekaj razpok na obnov
ljenih in novih hišah, m nogo več 
pa  vznem irjen ja m ed ljudm i. S tro 
kovnjaki trd ijo , da je  take po trese  
m oč pričakovati zaradi u m irjan ja

tal in vzpostavljanja ravnotežja 
pod zem ljo ter da ni razlogov za 
strah .

■  UKREPI ZOPER KOLERO —
V T určiji se je  po javila kolera v 
večjem  pbsegu, zadnje d n i . p a  so 
tudi v Slovaški odkrili nekaj obo
lenj, ki kažejo na koleroi P ri nas 
se ta  nevarna bolezen ni pojavila, 
vendar pa  so naše zdravstvene 
ob lasti uvedle " odločne zaščitne 
ukrepe. Med drugim  strogo nadzo
ru je jo  vse potnike in blago, ki p r i 
h a ja jo  iz dežel, k je r 9 0  izbruhnila 
obolenja.

■  POMOČ BOSANSKI KRAJINI 
— Zbor narodov, gospodarski zboi 
in družbenopolitični zbor zvezne 
skupščine so sp reje li zakonske 
p redpise za pom oč Bosanski K ra 
jin i, ki jo  je  lani. v tem  času hudo 
prizadel potres. Po teh predpisih  
dobi B osanska k ra jin a  od prihod 
n jega leta do leta 1975 družbeno 
pom oč v skupnem  znesku 5.181 m i
lijonov dinarjev , da bi uspešneje 
odstran ili posledice po tresa . V to 
je  vštetih  tudi 145 m ilijonov d in ar
jev iz sredstev  zavarovalnih zavo
dov, ki so že izplačana zavarovan
cem. Od preosta lih  5.036 m ilijonov 
d inarjev  se šte je  4.099 m ilijonov 
d inarjev  ko t posojilo  brez obvezne 
vrnitve, 937 m ilijonov pa ko t p o so  
jilo  SR Bosni in Hercegovini. V 
prispevku  brez obvezne vrnitve je 
tudi s to  m ilijonov, ki jih  je  fede
rac ija  že prispevala ko t pom oč 
takoj po po tresu .

■  SPOM ENIK GENERALU MA
ISTRU — V nedeljo  so v K am niku 
odkrili spom enik generalu Rudolfu 
M aistru-Vojanovu, slavnem u borcu  
za našo  severno m ejo. v

Ob koncu slavnostnega za
sedanja generalne skupščine 
OZN, ki je bilo posvečeno 
petindvajsetletnici svetovne 
organizacije, so soglasno 
sprejeli tri deklaracije. S pr
vo se vse članice OZN slo 
vesno obvezujejo, da bodo 
storile vse za razvijanje med
narodnih odnosov na tem e
ljih miroljubnega sožitja in 
za ohranitev miru.. Z drugo 
deklaracijo se vse članice ob
vezujejo, da bodo mednarod
ne spore reševale mirno, da 
ne bodo uporabljale ali gro
zile s silo in da se ne bodo 
vmešavale v notranje zadeve 
drugih držav. Tretja dekla
racija pa obvezuje razvite 
države, da bodo v tem deset
letju aktivno pomagale drža
vam v razvoju, da bodo go
spodarsko hitreje napredova
le. Postopoma bodo odprav
ljale omejitve za uvoz suro
vin in polizdelkov iz držav v 
razvoju, od leta 1975 pa bodo 
za njihove potrebe dajale let
no en odstotek svojega bru
to nacionalnega proizvoda.

Te deklaracije uzakonjajo 
načela, na katerih mora te
meljiti mednarodno življenje 
in odnosi med posameznimi 
državami, da bi na svetu vla
dal mir in da bi se vse dr
žave lahko varno in nemo
teno razvijale. Seveda si prav 
nihče ne dela utvar, da je ta 
cilj mogoče doseči s .  sam i
mi deklaracijami in bo zdaj 
čez noč konec težav,, nevar
nosti. zapletov in spopadov. 
Dq takega miru. kakršnega 
si želi praktično ves svet, je 
še dolga in naporna pot in 
omenjene deklaracije so ve
liko bolj odraz želja, kot pa 
mednarodne stvarnosti. Toda 
z njimi je vsaj položen in 
formalno priznan konkreten 
In jasen temelj prizadeva
njem za boljši in pravičnej
ši svet. Od iskrenosti in pri
pravljenosti tistih, ki so te 
deklaracije podpisali je od
visno, koliko bodo ta priza
devanja uspešna.

Predsednik Tito se je vr
nil z obiska na Nizozent-

BUDIMPEŠTA — Na M adžar
skem se mudi zahodiionem ški go
spodarski m inister Schiller, ki se 
z m adžarskim i 'gospodarskim i vo
ditelji' pogovarja o razširitvi sode
lovanja med M adžarsko in Zahod
no Nemčijo.

PRAGA — Predsednik sovjetske 
akadem ije znanosti Keldiš, ki Je 
na obisku v Pragi ,’e izjavil, da 
bodo sovjetski vesoljci m orda Se 
pred koncem našega sto le tja  s to 
pili na površino M arsa

CARACAS — Na posvetovanju o 
boju pro ti lakoti, ki je  bilo v 
glavnem m estu Venezuele, so spo 
ročali, da po vsem svetu vsako 
u ro  um re od lakote tri m ilijone 
In pol ljudi.

BAGDAD — Iraška vlada je U- 
k inila izredno stan je, ki je velja 
lo od zadnjega poskusa državne 
ga udara  prod nekaj meseci. Vo- 
ja&ka sodišča, ki so po hitrem  
postopku obsojala na težke kazni, 
bodo spet zam enjala civilna.

slcem in v Franciji. Pogovori, 
ki jih je imel z najvišjimi 
državniki obeh držav, so po
trdili, da je  na obeh straneh 
pripravljenost za še večji 
razvoj medsebojnega sodelo
vanja. S Titovim obiskom je 
bil storjen še en pomemben 
korak za utrjevanje našega 
položaja v Evropi in tudi za 
razširitev naših gospodarskih 
odnosov z najbolj razvitimi 
zahodnoevropskimi država* 
mi, kar je za nas še poseb
no pomembno.

Parlament v Cilu je za no
vega predsednika te južno
ameriške države izvolil soci
alista Allendeja. Ta izvolitev 
jc bila pravzaprav le potrdi
tev splošnih volitev, na ka-

Tri deklaracije 
OZN

terih so državljani že pred 
meseci glasovali za Allende- 
ja. Novi čilski predsednik »e 
marksist in napoveduje veli
ko zelo temeljitih socialnih 
sprememb v državi, med dru
gim nacionalizacijo vseh do* 
brin, ki so v rokah tujega ve
lekapitala. Njegova izvolitev 
je zelo pomemben dogodek, 
saj se je prvič zgodilo, da je 
v neki južnoameriški državi 
levica pod vodstvom človeka, 
ki je marksist, po mirni in 
parlamentarni poti prišla na 
oblast. Desnica je poskušala 
vse in se zatekala eelo k na
silju, da bi preprečila izvo
litev Allendeja,-'vendar sc 'ji 
to ni posrečilo, .ker ga ,}e 
podpirala večina prebivalstva 
in vse levičarske stranke. Či
le in z njim v veliki meri 
vsa Južna Amerika stopata 
zdaj v novo obdobje, od ka
terega bo v prihodnosti mno
go odvisno, č e  se ho posre
čil poskus s posebnim čil
skim socializmom, bo to 
imelo velik odmev tudi_ v 
drugih državah na tej celini, 

’ ki jih mučijo podobne teža
ve kot Čile in ki krčevito pa 
večinoma neuspešno Iščejo 
razne rešitve.

Na Srednjem vzhodu v zad
njem tednu ni bilo veliko no
vega. V samih arabskih dr
žavah pa tudi v širših med
narodnih okvirih se bije bit
ka za politično rešitev krize, 
katere izid še ni gotov. Ka
že, da bo najbrž prišlo do 
podaljšanja premirja, kar 
je razveseljiva perspektiva. 
Manj razveseljivo pa je, da 
ZDA znova prodajajo večje 
količine orožja Izraelu, kar 
seveda ne more pomirjeval
no vplivati na že tako napet 
položaj.

do, k a r  bodo imele. Z ra 
čuni bodo zahtevale višjo 
ceno. č e  se bo kom u zdelo 
m leko predrago , naj ga 
uživa m anj.

Ž ivinorejci in porabniki 
m leka v m estih  pa se ne 
m orejo  s tr in ja ti s tak im  
m nenjem . Ali gre v mleč
ni vojni, le za m lekarne ali 
tud i za pridelovalce in po
rabn ike m leka?

Jože Petek

2 10LENJSK! UST * TEDNIK♦ VESTNIK: vsak četrtek 60.000 izvodov!



V R u d n ik u  k r a j š i  d e lo v n i  t e d e n

Čeprav so delovni teden skrajšali za 6 ur, so 
hkrati povečali produktivnost za 14 odstotkov -  
Še bolj pa je porastla jamska in rudniška stori« 
te v n a  šiht na moža -  Pozimi manj prostih sobot

- 7
S 1. oktobrom so uvedli skrajšan delovni teden 

tudi v kočevskem rudniku. Zdaj imajo 42-umi de
lovni čas, medtem ko so imeli doslej 48-uirnega.
Sekretariat za delo je ko

čevskemu rudniku sicer do
volil, da izvede prehod na 
skrajšan delovni teden do 8. 
aprila prihodnje leto, vendar 
v rudniku zato tega dela ni
so odlašali.

Prehod na krajši delovni 
teden je bilo mogoč zaradi 
osredotočenja delovišč v ja
mi; zaradi opustitve odkopa 
premoga v tretjem sloju, kjer 
so zaloge izčrpane; zaradi no
ve odkopne metode m drugih 
gospodarnejših načinov po
slovanja. že v pripravah so 
ugotovili, da je mogoče zara
di vsega tega povečati pro
duktivnost za 12,5 odstotka.

Rezultati dela v oktobru 
kažejo, da so bile analize in 
odločitve samoupravnih or
ganov pravilne. Dnevna proiz
vodnja se je v oktobru le
tos povečala v primerjavi s 
povprečjem prvih devet me
secev za 14 odstotkov. Jam
ska storitev na šiht na moža 
je večja za 25 odstotkov, 
rudniška pa za 15 odstotkov. 
Ti storitvi znašata v Oktobru 
na šiht na moža: jamska 4,43

tone premoga, rudniška pa 
3,17 tone premoga.

Delavski svet pa je hkrati 
tudi sklenil, da bo zaradi ve
likih potreb trga po premo
gu rudnik obratoval v zim
skih mesecih tudi ob prostih 
sobotah. V prihodnjem letu 
pa bodo skrajšani čas razpo
redili tako, da bo več prostih 
sobot v poletnih mesecih, 
manj pa v zimskih.

Delavski svet je novemu 
delovnemu času prilagodil 
tudi pravilnik' o osebnih do
hodkih. V tem pravilniku so 
hkrati uskladili osebne do
hodke s podražitvami oziro
ma z zvišanjem življenjskih 
stroškov in z novim statutom 
podjetja. J. P.

ssess

Pretekli petek so slavili v Novolesu otvoritev nove žage in električne centrale, 
gostje pa so si ogledali tudi druge obrate, ki so jih letos modernizirali. Na sliki: 
v prvi vrsti direktor Novolesa Jože Knez in Leopold Krese, v drugi pa Franci 
Kuhar, Boris Gabrič in Franc Beg. (Foto: M. Vesel)

K A K O  P O M A G A T rN E R A Z V IT IM ?

„ P r e k l e t o ,  z  b e s e d a m i  n e  m o r e m  z i d a t i ! "

N O V O  V Z A D 
N JIH  D N E H

Statistični podatki o obi
skanosti planinskih posto
jank na Dolenjskem so prav
zaprav porazni. Obe posto
janki v novomeški občini: 
dom Vinka Paderšiča pri Go
spodični na Gorjancih in Pla
ninski dom na Frati, sta ime
li namreč letos v poprečju 
po 12 nočitev na mesec! Ker 
je turistična sezona že kon
čana, lahko pričakujertlo, da 
se bo številka še malo zmanj
šala.

Razumljivo je, da za pla
ninske postojanke nikoli ne 
bo toliko zanimanja kot za 
Otočec in Toplice. Vsekakor 
pa bi moralo držati, da bi 
vsaj v sezoni lahko našli do
volj takih ljudi, ki žele svoj 
oddih preživeti v miru in ne
pokvarjeni naravi. Prav goto
vo je med vzroki, da je bilo 
letos tako malo obiska (iz
letnikov je bilo nekaj več), 
tudi dejstvo, da naše plani
ške postojanke premalo rek
lamiramo. Ker jih skoraj 
nihče ne pozna, pridejo na 
obisk običajno samo domači 
turisti. Do prihodnje sezone 
je čas, da to napako popra
vimo.

(Nadaljevanje in konec)
če želite videti šolo, ki bi 

jo lahko kazali radovednim 
turistom kot muzejski pri
merek stavbe, v kateri so po
učevali pred pol stoletja in 
morda še več, pridite k nam. 
Tudi mi bi radi imeli svetle, 

. prostorne in sončne šole, pri
merne za sodoben pouk, to
da vsega ne zmoremo naen
krat! če jih bomo gradili sa
mi, z lastnimi močmi, nas 
čaka še poldrugo desetletje 
krepkega dela, tačas pa nam 
bodo s posodobljenjem šol
stva povsod drugod spet ušli 
daleč naprej. Ne bo nam pre
ostalo nič drugega, kot spet 
znova začeti boj — skoroda 
brez upa zmage — da bi do

šli zamujeno!
Otroško varstvo, predšol

sko in izvenšolsko, je. nadlo
ga, ki nas muči prav tako 
kot še marsikaj drugega. 
Vrnimo se spet k otrokom v 
hribovskih predelih. Mnogo 
jim pomeni malica, ki jo do
bijo v šoli, učitelji se z nji
mi veliko trudijo, toda uspe
ha marsikje ni>Kmečki otrok 
mora, žal, tako kot pred de
setletji na pašo, pri kmeč
kem delu mora nadomeščati 
pomanjkanje delovnih rok, 
za učenje pa mu ne preosta
ne časa. Z učenci v prvih 
razredih bi bilo veliko manj 
dela, učni uspeh v vseh raz
redih pa bi bil boljši, kot je, 
ko bi lahko bilo povsod or

ganizirano predšolsko in iz
venšolsko varstvo otrok.

Zgodbo naših nadlog in te
žav bi lahko nadaljevali s 
telefonijo, ki se ne razvija 
tako kot drugod, z regulaci
jami naših voda in s podob
nim. Za vse to nam zmanjku
je denarja. Za naložbe te 
vrste obstajajo v republiki 
posebni skladi. Doslej žal ni 
bilo slišati, da bi kakšen iz
med njih že določil ugodnej
ša merila za kreditiranje tak
šnih naložb na nerazvitih ob
močjih.

Naša pokrajina je zelo go
stoljubna in polna prepro
stih, poštenih, delavoljnih in 
gostoljubnih ljudi. V najtež- 
ne talko davnih dneh naše

Č r e d o  g o v e j e  ž i v i n e  p o v e č u j e j o

Večje zanimanje za rejo živine -  Z odkupno ceno mleka kmetje niso 
zadovoljni -  Dva poučna izleta za kmete, ki urejajo vzorne kmetije

Na seji živinorejskega odbora v Velikih Laščah 
so razpravljali o povečanju, črede goveje živine. 
Na seji je med drugim sodeloval tudi predstavnik 
Gospodarske zbornice Slovenije dr. Simčič, ki je 
navzočim posredoval posamezne teze in program 
Gospodarske zbornice v zvezi z živinorejo.
Živinorejci so razpravljali 

o povečanju števila . plemen
ske živine in živine za zakol. 
Korak naprej so storili, ko so 
začeli privezovati teleta za 
pitanje. Namesto v zakol gre
do zdaj teleta v rejo h ko
operantom. Posamezni koape-

D v e  s k u p š č i n i  n a  o b i s k u
V torek sta bili na obisku 

▼ Novem mestu delegaciji 
hrvaškega sabora in sloven
ske skupščine. Po skupščin
skih razgovorih na Bledu so 
predstavniki sabora in skup
ščine obiskali lesni kombinat 
NOVOLES v Straži in tek
stilno tovarno NOVOTEKS v

V se  m an j o b r tn ik o v
V zadnjem obdobju nekate

ri zasebni obrtniki v ribni
ški občini odjavljajo obrt. 
Tako sta v vsej občini osta
la le še dva kovača, vsi osta
li pa so se zaposlili. V vsej 
občini so le trije zidarski 
mojstri itd. Obrtniki se za
poslujejo, dopolnilna obrt v 
prostem času pa jim daje 
dodatni zaslužek. Grozi ne
varnost, da nekaterih vrst 
obrti ne bomo imeli več v 
občini. Zato bi bilo prav, 
da bi hitreje ustanavljali 
družibene obrtne delavnice. 
Razen tega bi morali obrtni
ke, ki so stari nad 65 let, 
oprostiti plačila vseh daja
tev. -r

Novem mestu. Povsod so se 
zanimali za proizvodnjo in 
izvoz ter bili presenečeni nad 
moderniziranimi obrati. Po 
obisku v dveh tovarnah so 
odšli še v občinsko skupšči
no, kjer so jih predstavniki 
novomeške občinske skupšči
ne in družbenopolitičnih or
ganizacij sezanili z napred
kom novomeške občine, ki 
prav te dni slavi svoj občin
ski praznik.

Delegacija hrvaškega sabo
ra in slovenske skupščine je 
popoldne odšla v Kostanje
vico, kjer si je ogledala Kra
ljevo razstavo, Formo vivo 
in dela v samostanski cerk
vi.

ranti imajo privezanih tudi 
no več deset glav živine. Za
druga jim je priskrbela tele
ta, daje jim krmila, strokov
na navodila veterinarske in 
druge usluge, kmet pa dobi 
pri 1 kg prirastka 1,30 din za 
delo v in najemnino.

Občinska skupščina pripo
roča še več A nadzora rodov
niške živine (to je pobira
nje vzorcev, nadzor tolšče in 
količine mleka ter vodenje 
evidence) in bo prispevala 
del denarja za ta nadzor. Da- 
je tudi regres za krave, ki so 
sprejete v rodovnik in mora
jo biiti najmanj eno leto nad
zorovane.

Živinorejci, ki so se usme
rili v proizvodnjo mleka, so 
spet v skrbeh, ker so se po 
dražila močna krmila, cena 
mleka pa je ostala ista. O 
tem so že začeli razpravljati 
odgovorni in pričakujemo, 
da se bo odkupna ceom mleka 
spremenila, kar bi povečalo 
zanimanje rejcev za to pro
izvodnjo

Za živinorejce bodo orga-

B r e ž i š k e  o k t o b r s k e  n a g r a d e
V počastitev občinskega 

praznika je bila včeraj v'Bre- 
. žicah svečana seja občinske 
skupščine, na kateri je bila 
tudi delegacija iz bratske ob
čine Velika Plana v Srbiji, 
svojci padlih borcev Breži
ške čete, poslanoi, predstav

niki JLA in drugi gostje. 
Predsednik občinske skupšči
ne je podelil dve oktobrski 
nogradi. Prejela sta ju ljud
ski učitelj Franc Vandjal iz 
Dobove in gasilska godba na 
piihala iz Kapel.

mzirali tudi dva poučna izle
ta. Na prvem si bodo ogle
dali osemenjevalni center 
Kmetijskega zavoda Ljublja
na, na drugem pa več vzornih 
kmetij v okolici Možina. Izle
ta bosta zanimiva predvsem 
za kmete ki nameravajo gra
diti nove hleve. Denar za iz
leta je zagotovljen v občin
skem skladu za pospeševa
nje kmetijstva. L. S.

C e n e  s o  g la v n a  
o v ira  za  g ra d n jo  

d e la v n ic
Pri sprejemanju urbanistič

nih predpisov je bil ▼ skup
ščini brežiške občine večkrat 
izrečen očitek, da so sestav
ljavci premalo upoštevali po
men obrti. Izkazalo se je, da 
je cena zemljišč prava ovira 
za počasno rast obrtnih de
lavnic. Mnogi z zemljo špe
kulirajo in jo preprodajajo 
oziroma jo kupijo takoj, ko 
zaslutijo, da bodo parcele za
zidljive in da s tem lahko 
brez truda zaslužijo denar.

V  J U G O T A N IN U  -  
d o b i č e k

Po podatkih, ki so jih po
slali iz kombinata Konus, ka
mor spada tudi sevniški Ju- 
gotanin, je ta obrat v letoš
njem prvem polletju dosegel 
86.929 dinarjev ostanka do
hodka. V istem času lani je 
imel 207.865 dinarjev izgube, 
kar pomeni, da se je položaj 
izboljšal. Letos je bil celot
ni dohodek za 57 odst. večji 
kot lani, dohodek za 66. ost. 
večji, osebni dohodki za 24 
odstot. večji, število zaposle
nih pa se je povečalo za 7 
odstotkov.

zgodovine je bila naj pril jub- 
nejše zatočišče vseh, ki so 
se borili za boljšo prihod
nost, za srečo in blaginjo, ki 
jih danes ne uživamo vsi v 
enaki meri. Naj nam ne bo 
šteto v zlo, če z besedo, brez 
nestrpnosti, opozarjamo na 
obljube!

Pristojne tovariše, ki se 
dandanes sproščeno nasmeji
jo mnogim medvojnim oblju
bam o tem, kakšen med in 
mleko se bosta cedila pov
sod po vojni, o tem, da ne 
bo ne davkov in ne policije, 
ne prosimo za uresničitev 
takšnih obljub. Spomnijo naj 
se lepih’ dni, ki so jih preži
veli med nami in so bili lepi, 
čeprav so bili polni žrtvova
nja. Spomnijo naj se gosto
ljubnih ljudi po hribih, ki 
so jih voljni sprejeti še ved
no in jih prosijo v Spod
njem Posavju, v Beli krajini 
in na ožjem Dolenjskem zd 
tovariško pomoč.

Naj nam ne štejejo v zlo, 
če bomo, kmalu potrkali na 
njihova vrata in vprašali, 
kako daleč so z razmiMjanji 
za pomoč nerazvitim. Morda 
se zdijo in se bodo še zdele 
takšne in podobne besede 
komu nerazumljive, toda to, 
kar prosimo, pričakujemo in 
zahtevamo. Miloš Jakopec

Vodnik, ki so ga izdali v 
Novem mestu pred občin
skim praznikom, je zapol
nil precejšno vrzel v to
vrstni literaturi Novega 
mesta. Janko Jarc, Tone 
Knez in Jože Mlinarič so 
namreč napisali obsežen 
Vodnik po Novem mestu, 
v katerem sta zgodovinski 
in gospodarski oris ter 
vodnika po mestu in Do
lenjskem muzeju.

Po takem Vodniku so 
doslej že dlje časa zaman 
spraševali domačini in tu
risti, ki se v Novem me
stu sploh niso mogli znaj
ti, ker so bili prepuščeni 
sami sebi: v Novem me
stu, ki je metropola Do
lenjske, namreč vse do
slej nismo mogli dobiti 
turističnega biroja, kjer 
bi vedeli turistu hitro, to
čno in panesljivo svetova
ti. S j&egledom najpo
membnejših dogodkov fe 
zgodovine mesta in stati
stičnimi številkami današ
njega mesta bo bralcu No
vo mesto postalo še bližze, 
turistu pa razumljivejše 
njegovo današnje prizade
vanje in bogata mestna 
zgodovina.

Zapisati bi veljalo še 
eno: Vodnik po Novem 
mestu je zaenkrat natiskan 
v majhni nakladi. Takoj 
bo potrebno razmisliti o 
ponatisu, da bi do prihod
nje turistične sezone to 
priročno knjižico že imeli 
v turističnih birojih, v ho
telih, skratka, povsod tam, 
kjer vemo, da bo turi
stom prišla v roke. Potem 
bo bržkone tudi število tu
ristov v Novem mestu ve
čje. Doslej so se verjetno 
ravnali po geslu, da mesto, 
ki o sebi ničesar ni pove
dalo, bržkone tudi ničesar 
nima povedati, repuščati 
vse turistični iznajdljivo
sti — to bi bilo preveč 
optimistično. 21-227

r  • cvw
S e j m i š č a

B rež išk i s e je m
V soboto, 24. oktobra, je 

bil brežiški sejem prav dobro 
obiskan. Naprodaj je bilo 
1134 pujskov, prodali pa so 
jih 886. Manjši pujski so šli
V denar po 9 do 10 din ki
logram, za večje pa so pla
čevali največ 750 din.

K m e t i j s k i  n a s v e t i

K o r i s t n o s t  p o d o r i n e
Ob več priložnostih smo že poudarjali pomembnost 

‘ organskih gnojil za rodovitnost tal. Večkrat se zgodi, da 
t-airih gnojil (hlevskega gnoja, gnojevke, komposta) pri
manjkuje, v teh primerih pa si lahko pomagamo s tako 
imenovanim zelenim gnojenjem, s podora vanj em rastlan, 
ki jih gojimo samo v ta namen. Koristno zefleno gnojenje 
se pri nas še vedno premalo uporablja.

■ Devetnajst dvajsetin organskih snovi ustvari rast- 
lina iz zraka in le eno dvajsetino iz zemlje. To pomeni, 
da dajemo zemlji s podorino velike količine organske sno
vi; ne da b4 jih poprej vzeli iz nje. To je še posebnega 
pomena pri preskrbi z dušikom. Na koreninah detelj in 
drugih stročnic se redijo bakterije, ki vlečejo dušik z zra
ka, česar same rastline ne morejo narediti. Ko take rast
line podorjemo, zelo obogatimo tla s tem pomembnim 
hranilom.

|  Iz vsega tega sledi, da so za zeleno gnojenje posebno 
primerne detelje, zlasti lucerna in rdeča detelja, zatem 
grašica, oljna repica, grahorica, ogorščlca, konjski bob in 
druge. Za revnejša, peskovita tla so primerne predvsem 
grašica, oljna repica in bela detelja, za težja ilovnata tla 
pa lucerna, ki s svojimi globokimi koreninami Izboljšuje 
tla tudi v globljih slojih.

Podorine je treba podorati v času, ko dosežejo največjo 
količino zelene mase. To se zgodi ob cvetenju in začetku 
tvorjenja plodov. Kdaj napoči ta čas, je odvisno od časa 
setve, namena podorine in še nekaterih zahtev. V sadjar
stvu je drugače kot v poljedelstvu.

|  Pri podoravanju orjemo do 20 cm globokA in vsesko
zi skrbimo, da zelene dele kar najbolje zadelamo z zem
ljo, sicer ne bodo dobro in dovolj hitro preperela. V ta 
namen je koristno, če pred oranjem njivo povaljamo in s 
krožno brano razrežemo. Sveže preorane njive ne povleče
mo z brano, temveč pustimo tako čez zimo, ker se na 
ta način podorina bolje razkroji. Inž. M. L.



To je pogled na del tovarne, kjer se je pravzaprav 
rodila Industrija motornih vozil

Industrija motornih vozil se je razširila tudi v Belo 
krajino. Fotografija kaže delavce pri proizvodnji 
kuhinjskih blokov za prikolice v Semiču

Številne gospodinje imajo doma šivalne stroje. Mno
gi od njih so narejeni v mirenski tovarni IMV-TŠS, 
kjer delajo tudi osi za prikolice

Industrija motornih vozil bo pregriznila hrib pred 
seboj. Buldožerji, gradbeni stroji, delavci: to je 
vskdanja podoba v tem delu mesta.

Popotniku, ki se na gorjanskih ridah ozre 
nazaj v dolino proti Novemu mestu, zaigra 
veselje v očeh. Pa naj bo to Dolenjec, Belo
kranjec ali sosed, ki se še spomni, da so ne
davno tega lahko govorili: »Poglejte, to je ti
sti konec, po katerem je bog s praznim Žak
ljem mahnil!«. Dandanašnji, ko se leto 1970 
nagiblje k večeru, ko že lahko preštevamo 
pridelek, moramo skleniti, da je prav ta pra
zni Žakelj’ zdramil sebenjke in prosjake, vi
ničarje in kočarje (kaj drugega Podgorje niti 
ne premore), da so se zakleli in zagrizli v ga
ranje in posel, kakršnega ni pod soncem na
še dežele. . .

Tako bi morebiti modro
val stari dobri bard Trdina, 
ki je v ljudi pod Gorjanci 
neomajno zaupal, čeprav je 
dobro poznal tudi vse njiho. 
ve slaibe strani. Verjel pa ne 
bi niti svojim očem, kaj šele 
statistiki ali kakšni bilanci 
SDK, ki trdita, da ima novo
meška med vsemi slovenski
mi občinami najhitrejšo stop
njo gospodarskega napredka. 
Morda bi ga presunil pogled 
z Gorjancev na cvetoče me
sto, morda bi čudaško podvo
mil v smisel tega hudourne
ga napredka, toda z nami 
vred bi se mu zjasnilo čelo, 
ko bi koračil po tlakovanih 
mestnih ulicah, ko bi našel 
pod vaškimi strehami — ki 
si nekdaj niso upale sanjati 
o belem kruihiu — televizij
ske sprejemnike, ko bi vi
del, da se niti po žilah otrok 
iz najzaostalejših koncev ne 
pretaka več sama čiste šm ar
nica . . .

Zaigralo bi mu srce, ko bi 
zvedel, da so se ljudje iz 
njegovih bajk in pravljic en
krat le sami postavili na no
ge, sami zgradili tovarne in 
novo mesto brez tolikokrat 
obljubljenih zakladov- iz Ku
kove gore ali od kje drugje.

Bil bi to tudi zan(j najlep
ši dan, ko bi končno lahko 
dokazal, da je rta j večji za
klad v ljudeh, v njihovi vo- 
Jji in požrtvovalnosti, v nji
hovi ljubezni do svojega 
kraja.

Eden takih dokazov je 
novomeSka Industrija motor
nih vozil. Kdo bi pred 15- 
leti mogel verjeti, da bo iz 
mrtvorojene mehanične delav
nice za popravilo kmetijskih 
strojev ob Zagrebški cesti 
nastala taka tovarna, kdo bi 
še pred desetimi leti, ko so 
po naših cestah že vozili prvi 
jugoslovanski avtomobili — v 
Novem mestu konstruirani 
kombiji, verjel, da so to prve 
lastovke dolenjske pomladi.

Ko letošnja proizvodno a

Industrije motornih vozil pre. 
sega znesek 500 milijonov 
novih dinarjev, pa vsi, ki so 
do včeraj (morda z nami 
vred) omalovažujoče gledali 
na porodne .stiske mlade in
dustrije, tega kar ne morejo 
prav verjeti. In ko slišijo 
še številke o izvozu na za
hodno tržišče: več kot 8 mi
lijonov dolarjev v osmih me
secih, se jim  obrazi skrbno 
zresnijo. Torej ne gre več za 
zasanjano deželico ob Krki 
(iz katere so glavni sanjači 
in nezaupneži že zdavnaj od
šli služit drugim gospodar
jem), ampak za pokrajino, 
ki ve kaj hoče! Nenadoma 
smo postali zanimivi za po
litike, gospodarstvenike, ča
snikarje in celo za take, ki 
so si Dolenjsko in Belo kra
jino zamislili kot rezervat, 
kamor bi hodili gledat, ka
ko se je živelo v p re d 
njem veku . . .

Med največjimi 
v Evropi

Delo, vredno 500 milijonov 
dinarjev in od tega za več 
kot 150 milijonov prodanih 
izdelkov na zahtevno zahod
noevropsko tržišče pa zbuja 
spoštovanje po vsej drža
vi. IMV je tako vstopila v 
klub najmočnejših jugoslo
vanskih izvoznikov na kon
vertibilno področje. Hkra
ti se uvršča s svojim proiz
vodnim načrtom med največ
je proizvajalce avtomobilskih 
camping prikolic v Eyropi. 
Samo letošnji načrt predvi
deva izdelavo in prodajo 
12.000 prikolic! Nobenega divo. 
tna ni več, da bo ta številka 
dosežena in presežena.

Pri vsem tem pa se novo
meški tovarni ni treba skri- 

’ vati za praznim i' ali tujimi 
; etiketami. IMV je eden red- 
i kih jugoslovanskih proizvajal

cev, ki prodaja po svetu 
l s v o j e  izdelke pod lastnim

imenom in v lastni prodajni 
mreži. Baze v Angliji, Zah. 
Nemčiji, Franciji, Holandiji, 
Belgiji, Italiji, Švici, na Šved
skem in Danskem nosijo ime 
tovarne in zaščiteno ime iz
delkov ADRIA. Skoraj so že 
pozabljene afere z domačimi 
in s tujimi podjetji, ki so si 
»izposodila« ime ali celo na
črte za prikolice ADRIA. Ne 
gre pa pozabiti, da je do 
teh špijonaž in tatvin prišlo 
predvsem zaradi ugleda, ki 
si je prikolica ADRIA 
pridobila pri kupcih po dol
goletnih naporih razvojnega 
oddelka in mlade prodajne 
ter servisne mreže IMV.

Prikolice, ki jih dokončno 
sestavijo in pripravijo za na 
cesto v osrednji tovarni v 
Novem mestu, nastajajo v 
tovarnah v Črnomlju, Semi
ču, Suhorju in na Mimi. Na 
Suhorju pripravljajo ohišje,
v Črnomlju pohištvo, v Se
miču kuhinjske bloke, na 
Mimi pa osi. Nekatere dele

• dobavljajo druge jugoslovan
ske tovarne, izredno malo 
je uvoženih delov in še to 
zaradi zelo strogih uvoznih 
predpisov (o zavorah, konč
nih lučeh, kljukah) posamez
nih držav, ki kupujejo novo
meške prikolice. IMV pa si 
prizadeva, da bi osvojila do
ma tudi te malenkosti in po
stala popolnoma neodvisna 
od uvoza.

Sest velikostnih skupin pri
kolic — od tri do sedem 
meterske — lahko zadovolji 
domala vse kupce, posamez
ne izvedbe pa tudi najrazlič
nejše zahteve in okuse. Cas 
avtomobilskih turističnih pri. 
kolic šele prihaja — in 
IMV bo med prvimi, ki bo 
po dolgoletnem trudu lahko 
požela bogato njivo!

10 let prvega 
jugoslovanskega 

avtomobila
Leta 1959 so zgradili pod 

' Grmom prvo večjo proizvod-
■ no dvorano za serijsko iz-
■ delavo kombijev. Stekla je 
1 poizkusna serija prvega ju-
• goslovanskega avtomobila.
■ Vso opremo in orodja za
• njegovo izdelavo so kon-
■ struirali in napravili doma, 
1 z lastnimi silami so postavi

li in opremili tudi lakirnico.
■ Na sejmu tehnike v Beogra-
- du so pokazali novi proizvod- 
i ni program in na podlagi
- prvih naročil že naslednje le.
- to naredili sto domačih do- 
i stavnih avtomobilov.
i Novomeški kombi si je u ti

ral pot po slabih cestah Ju
goslavije. Mladi tehnični 
strokovnjaki in delavci, ki so 
še včeraj vihteli motike in 
cepce, vsi skupaj domala brez 
izkušenj pri zahtevni izdela
vi avtomobilov, so se z ob
čudovanja vredno vztrajnost
jo in zaupanjem v zastavlje
ne cilje spoprijeli z vsako
dnevnimi težavami. Marsika
tera noč je bila žrtvovana 
za reševanje zapletenih teh. 
ničnih in organizacijskih na
log — dobro so se zavedali, 
da jim nihče ne more, niti 
noče ničesar podariti. Prej bi 
lahko rekli, da jim  je vsa 
javnost z domačo vred me
tala polena pod noge, češ kaj 
boste sebenjki — gnoj pojdi
te kidat!

Družina dostavnih avtomo
bilov pa je rasla iz dneva 
v dan: kombibus, servis, sa
nitet, specialno vozilo s po
daljšano kabino, furgon 1,5 
tone, kamionet 1,5 tone in 
cela vrsta še bolj specializi
ranih vozil, prilagojenih naj- 
r aznovrstne j šim naročnikom 
in potrebam, so se tako pri
ljubili domačim kupcem in 
šoferjem, da so se vsi drugi 
poskusi naših in tujih to
varn, da bi izpodrinile »No- 
vomeščana«, vsaj do zdaj, ža
lostno izjalovili.

Se več, zanj So se začeli 
zanimati tudi tujci. Leta 
1963 dobijo IMV avtomo
bili atest (tehnično spričeva
lo) v Avstriji. To je bil prvi 
jugoslovanski avtomobil z ate
stom v zahodni Evropi! Te
ga leta se je pričel izvoz 
IMV avtomobila kot prvega 
in edinega jugoslovanskega 
avtomobila na zahodnoevrop
sko tržišče. Inozemskega kup
ca je bilo treba prepričati 
v sposobnost jugoslovanske 
industrije in novomeška In
dustrija motornih vozil je pri 
tem uspela. To je delovne
mu kolektivu še bolj okrepi
lo zaupanje v lastne moči.

Letos februarja je minilo 
deset let, odkar je Združenje 
proizvajalcev motorjev in mo. 
tornih vozil priznalo Indu
strijo motornih vozil v No
vem mestu za tovarno avto
mobilov. To je bila četrta 
avtomobilska tovarna v Ju
goslaviji za mariborskim 
TAM, kiragujevsko Crveno 
Zastavo in pribojsko FAP.

Dostavni avto, ki je doži
vel nekaj bistvenih izboljšav, 
med drugim zamenjavo dvo. 
taktnega pogonskega motorja 
DKW z zanesljivim štiritakt
nim 1600 B agregatom bri
tanskega »Leylanda«, ene
ga najmočnejših koncer
nov na svetu, pa je s to pri-
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IM V —  Automotive International Ltd Phoenix 
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IM V —  ADRIA CARAVAN FRANCE 
80, rue du Moulin Vert PARIZ/FRANCIJA
S. A. 1MV-ADRIA CARAVAN BELGIOUE N. V. 
Ledeganckkaai 7 BELGIJA

IM V ADRIA CARAVAN,
Mia S. Eustcchio 15, 25100 BRESCIA, ITALIJA
SCAND1NAVIAN CARAVAN CENTER AB 
Rigvagen 11, STOCKHOLM ŠVEDSKA

IM V ADRIA WOHNWAGEN Vertriebs GmbH
Landsbergerstrasse 487, 8 MUNCHEN 60,

ZAH. NEMČIJA

IM V ADRIA CARAVAN A/S
c/o P. H. Rasmusen DANSKA

CARAVAN VVAIBEL
BERN/SCHOBUHL ŠVICA

IM V ADRIA, CARAVAN NEDERLAND
Spoortstraat 2, KESTEREN, HOLANDIJA

Caravans fiirE u ro p aer

Centralno skladišče in servisna delavnica v Kesternu 
v Holandiji (spodaj) pričata, da so tudi v deželi tu
lipanov novomeške prikolice lepo zapisane. To je sa
mo ena izmed baz (seznam zgoraj), ki jih ima IMV- 
ADRIA po Evropi in samo eden izmed oglasov (v 
veliki nemški reviji Auto motor und sport), kakršnih 
je z znakom jugoslovanskih tovarn malo na zahodu 
(zgoraj).

dobitvijo prepričal še zadnje 
om ahljivce. Ni več ceste v 
Jugoslaviji, kjer ne bi sre 
čali živahnega in vzdržljivega 
»superbeja« z znakom IMV. 
Za varčne gospodarje je pri
pravljena celo izvedenka z 
LeylandovLm Diesel m otor
jem!

Midi, maxi, mini...
Sodelovanje z Leylandom  

(prej BMC) pa n i prineslo 
sam o uporabe njihovega mo. 
torja za vgrajevanje v do
stavna vozila. Angleži so  po
nudili svoj kompleten avto
m obilski proizvodni program, 
ki naj bi ga novom eška to
varna postopom a osvojila. Iz
polnile so se najbolj neures
ničljive otroške želje Novo- 
meščanov: da bi v našem  
m estu delali tudi prave prav
cate avtomobile! In Industri
ja motornih vozil je postavi
la tem elje avtom obilski pro
izvodnji s tako stvarnim i in 
izvedljivim i prijem i, ki om o
gočajo prodajo domačih av
tom obilov — za domač de
nar!

Za zastoje "v proizvodnji 
niso več krivi v tovarni pod 
Grmom — tokrat naj pade 
jeza kupcev, ki so prepozno 
dobili naročene avtomobile, 
na glave tradicionalno zane
sljivih in natančnih angleških 
dobaviteljev. Tudi zuna
nji sodelavci tovarne Ley- 
land ne dobavljajo posam ez
nih delov v dogovorjenm  ča
su, pa naj bodo posredi stav. 
ke, m alom arnosti, nesporazu
m i ali karkoli že!

IMV se je potrudila, da je
v rekordnem času zgradila so 
dobno proizvodno dvorano z 
več kot 22.000 m2 površine, 
nakupila vso potrebno opre
mo, proučila do podrobnosti 
tehnologijo, usposobila stro
kovni kader ter povečala stor 
rilnost do zavidljive višine
— v Novem  m estu se ne za
takne več! Zdaj se bodo m o
rali še Angleži navaditi, da 
im ajo opravka z resnim part
nerjem  . . .

Najboljša rešitev pa je se
veda osvojiti čim večji del 
proizvodnje avtomobilov do
ma in sem  vlaga Industrija 
m otornih vozil vse svoje m o
či. 2e  zdaj se  zlasti z m ode
lom  1300 uveljavlja ne sam o 
kot sestavljalec, ampak kot 
proizvajalec osebnih avtomo
bilov. Na svetu ni več avto

m obilske tovarne (in je m en
da tudi nikoli ni b ilo), ki bi 
ves avto izdelala pod svojo  
streho. Danes so  postale avto
m obilske tovarne predvsem  
sestavljale: delov, za katere 
si prizadevajo, da bi jih 6im- 
več lahko naročile v svojih  
carinskih mejah. Tej stop
nji pa se  tudi novom eška .to
varne naglo približuje.

S sedanjim  proizvodnim  
programom: mini 1000, austin  
IMV 1300 in maxi 1500 so  
zadovoljili osnovne potre
be domačih kupcev iz niž
jega, srednjega in zgom je- 
srednjega razreda. Seveda se  
pri tem ne m islijo ustaviti
— o načrtih pa morda dru
gič kaj več.

Razvejana mreža
Pri vsem  tem  pa indu

strija m otornih vozil zaposli
la tudi več kot tisoč delav
cev* izven Novega m esta. V 
brežiški tovarni razvijajo pro
izvodnjo avtom obilske opre
me, v treh belokranjskih  
specializiranih tovarnah teče 
izdelava delov za prikolice, 
IMV tovarna šivalnih stro
jev na M im i pa izdeluje tu
di različne dele za avtomo
bile in prikolice. Tako že 
segajo korenine mladega do
lenjskega industrijskega hra
sta od Kolpe do Mirne in od 
Save do Kočevskega Roga 
ter zaposlujejo 3200 delavcev.
V to številko so všteti tudi 
delavci Tovarne servisne op
reme iz Belega Manastira v 
Baranji (blizu Osijeka), ki 
se je 1. oktobra 1970 pripoji
la k Industriji m otornih vo
zil. Tako je  novom eška to
varna tudi v proizvodni de
javnosti stopila preko meja 
Dolenjske in Slovenije.

O široki prodajni in servi
sni m reži za prikolice, do. 
stavna vozila in osebne av
tom obile sm o že večkrat pi
sali. Razpredena je  daleč čez 
m eje naše dom ovine (sam o  
v zahodni Nem čiji ima 30 
postojank!) in sloves IMV 
servisa so Švedi primerjali z 
Rolls-Roycem. Tu najbrž ni 
kaj dodajati.

Devet poslovalnic IMV v 
največjih krajih Jugoslavije 
in 36 pooblaščenih servisnih  
delavnic IMV po vsej drža
vi zagotavlja, da ne boste z 
novom eškim  vozilom  nikoli 
ostali brez pom oči na cesti.

To pa voaniku, največ po-

Industrijski giganti potrebujejo lastne energetske 
centrale. Tudi IMV jo gradi.

Mini, midi ali maxi? Kupec se mora odločiti sam, 
ker v novomeški tovarni sestavljajo avtomobile 
vseh treh razredov.

Tujci, posebno Skandinavci, so glavni kupci kam- 
ping prikolic. Trgovci z Zahoda so navdušeni nad 
kvalitetno izdelavo.

Kadar pridejo v Novo mesto delegacije, jim radi 
pokažemo Industrijo motornih vozil, kar predstav
lja simbol naše zagnanosti, uspehov in vere v raz
voju in napredek.

$  »Revolucionarni boj Je neizogiben, trajen In vse 
bolj zapleten, njegove'oblike, metode in sredstva 
pa se neprestano spreminjajo. Načelni, iskreni in 
predani borci bodo v tem boju v vseh okoliščinah 
našli svoje mesto, vredno njihovega revolucionar

nega boja' v preteklosti.«

i .Misel maršala Tita na^ spremlja, ko z delom In 
novimi izdelki preoblikujemo podobo deželice'pod 
Gorjanci. —  Za 29. oktober, občinski praznik naše 
komune, prisrčne pozdrave vsem delovnim ljudem 

naše domovine! ^

KOLEKTIV INDUSTRIJE MOTORNIH VOZIL

\



j  T r e b a n j s k i  z g l e d

Izvršni odbor občinske konference 
SZDL T rebn je  je  na seji 8. ok tob ra  1970 
razprav ljal o finančnih  težavah Dolenj
skega lista  in  o varian tah  nakazanih  re 
šitev v p ism u, ki ga je  poslal kolektiv 
Dol. lista. K ot edino sprejem ljivo izho
dišče rešitve tega vp rašan ja  vidi izvršni 
odbor ObK SZDL T rebn je  v povečanju 
so financiran ja  sta ln ih  kom unskih  s tra 
ni za 100 odstotkov v 1. 1971.

Za takšen  predlog in  odločitev se je 
izvršni odbor zavzel iz nasledn jih  raz
logov:

— D olenjski lis t je  edino glasilo v 
te j pokrajin i, p reko  katerega  je  edino 
m ožno uspešno in fo rm ira ti občane o 
vseh ak tualn ih  vprašan jih ;

— dom ači lis t je  dovolj razširjen ,
— za sedaj pa  je  n a š .lis t  tud i glede 

cene še dostopen  občanom  z nižjim i 
dohodki.

Če b i sedanje  finančne težave dom a
čega glasila SZDL reševali s podražitv i
jo  naročnine, b i število naročnikov prav 
gotovo še padlo, k a r  pa ne m ore in ne 
sm e b iti nam en lastn ikov lista . P rav  ta 
ko ne m orem o dovoliti druge sk ra jn o 
sti, da bi se lis t reševal iz finančnih  te
žav s povečevanjem  reklam , od ka te rih  
im ajo  bralc i zelo m alo. Tudi zm anjša
n je  obsega lis ta  po našem  m neniu  ne 
p ride  v poštev, k e r  b i s tem  okrnili n je 
govo vsebino.

N am en organizacije ' Socialistične 
zveze je  in m ora  biti, da lis t vsebinsko 
še obogatim o, da ostane dober in fo rm a
to r  in da število naročnikov zaradi vi
šine naročn ine ne bo padalo.

Izvršni odbor ObK SZDL T rebn je  se 
bo zavzel za 100-odstotno povečanje so
financ iran ja  svoje kom unske s tra n i v li
stu , k a r  p ripo roča  tud i vsem  drugim  
solastn icam  dom ačega pokrajinskega 
glasila Socialistične zveze.

TONE 2IB E R T  
p redsedn ik  občinske 

konference SZDL T rebn je  
(Poslano 8 občinskim  
konferencam  SZDL v naši 

® pokrajin i.)

PRIZNANJA ZA NAJBOLJŠA NOVINARSKA DELA

R a z d e l j e n e  s o  T o m š i č e v e  n a g r a d e

Ob srebrnem  jubileju Društva novinarjev Jugo
slavije so podelili tradicionalne Tomšičeve na
grade za najboljše letošnje novinarske prispevke
V petek, 23. oktobra, je bila v Ljubljani slavnostna seja Društva novinarjev Slovenije, na kateri so pobudnikom za ustanovitev DNS podelili diplome, 83 najzaslužnejšim novinarjem, ki delajo v novi

narstvu najmanj 25 let, pa plakete. Na seji so podelili tudi letošnje Tomšičeve nagrade. Pre- jeld so jib: uredniki »Primorskega dnevnika* Iz Trsta, Franc Šetinc, Sandi Čolnik in letos umrli novinar Dnevnika Jože KerSmanc. Diplome sklada Toneta Tomšiča pa so prejeli: Mirko Cepič — urednik mariborskega Večera, Mirjan Dro- bež — stalni dopisnik radia Ljubljana za Goriško, Vipavsko in Soško dolino, Mojca Drčar — Murko — komentatorka ljubljanskega radia,. Vlado Jare — skupščinski komentator Dela, Božo Kos — avtor karikatur pri Pavli- hi, Marjan Kos — novinar mariborskega dopisništva Dela, Andrej Novak — komentator Dela, Ciril Stani — urednik kulturno * znanstvenih oddaj pri liubljanskem rad‘u in Pavle Zrimšek — avtor učnega pripomočka »Osnove publicistike in novinarstva«.

» D O L E N J K A «
trgovsko podjetje na debelo in drobno 
NOVO MESTO

o b ja v l ja  prosta delovna mesta

3  P R O D A J A L C E V
za prodajalne »Samopostrežba« Črnomelj, 
»Blagovnica« Črnomelj in 
»Market« Kristanova cesta.

P o g o ji:  končana poklicna Sola. — Prijave Je 
treba poslati v 8 dneh po objavi. — Za delovna 
mesta je določeno poskusno delo.

J

P

H O T E L  G R A D

O T O Č E C

Obiščite HOTEL GRAD, MOTEL, RESTAVRACIJO 
in BIFE na Otočcu!

Za praznik naše občine čestitamo vsem našim 
gostom in občanom!

K o m u n a l n o  |  f i V T O P R O M E T
Opravljamo 
prevoze tovora 
in potnikov.

Za praznik 
novomeške občine 
iskreno čestitamo!

N O V O  M E S T O  -  S T R A Ž A

ZDRAVILIŠČE
PODJETJE

!  I  D O L E N J S K E  T O P L I C E  j  V O D O V O D

Cenjene gosrte vabimo v naše gostinske lokale 
in kopališče. — Za praanik čestitamo!

NOVO MESTO

čestita svojim potrošnikom za praznik občine!

Ob svojem srebrnem jubileju Je Zveza novinarjev Jugoslavije podelila zahvalne diplome ustanoviteljem ozir. pobudnikom za ustanovitev Društva novinarjev Slovenije. Prejeli so jih: Božena Ba- Sin, Dušan Hreščak, Lev Modic, Vida Tomšič in Marija Vilfan.Predloge za podelitev Tomšičeve nagrade Je utemeljil predsednik komisije Dušan Benko. Uredniki Primorskega dnevnika Stanislav Renko, Milan Bolčlč, Franc Kavs, lože Koren in Ivan Marinčič so veliko prispevali, da je častnik odigral pomembno vlogo v abll- žanju med dvema narodima, Slovenci in Italijani. S svojo napredno vsebino list budi narodno zavest. Naš sodelavec Franc Šetinc — odgovorni urednik slovenske izdaje Komunista, Je zaslužen, da Je časnik v zadnjem času postal bolj bran. Umrli Jože Keršmanc je s komentatorskim peresom precej doprinesel k urejevanju gospodarskih vprašanj. Sandi Čolnik pa Je dobil priznanje za izredne serijske televizijske oddaje Monitor.
S. DOKL

C E S T N O

P O D J E T J E

N O V O  M E S T O

čestita vsem delovnim kolektivom in občanom 
za praznik novomeške občine — 29. oktober!

T o b a č n a  
t o v a r n a  
v  L ju b l j a n i
skladišče ,
Novo mesto
s prodajalnami 
na Dolenjskem 
in v Beli krajini

č e s t i t a
svojim potrošnikom 
za praznik novomeške 
občine!

O B R T N O  P O D J E T J E

i  Z D R A V S T V E N I  D O M  ■ '■

I N o v o  m e s t o■ ' Ii  i■ ■m mm ■
5 čestita za praznik novomeške občine, 29. oktober!
■ ■■ ■■ ■■ ■({»■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

N O V O  M E S T O P T T  P O D J E T J E  

N o v o  m e s t o

Priporočamo naše kvalitetne izdelke 
in hkrati čestitam o za praznik občine!

Nudimo vse vrste postnih, telegrafskih in telefonskih 
storitev. •
Sprejemamo posebne telegrame — čestitke ob rojst
nem dnevu in ob drugih družinskih ter državnih 
praznikih, opravljamo menjavo tuje valute, spreje
mamo in izplačujemo hranilne vloge za poštno 
hranilnico in banke. ■



Zakaj so Laščani praznovali?
Zanimanje za zibelko slovenske kulture je po 

proslavi precej večje

Organizatorji praznovanja 
500-letnice Lašč so  sliša li 
več pripom b, ki so veljale  
njihovem u delu. V ečina jih  
je  bila pohvalnih in  so  jih  
izrekli rojaki, ki že dalj ča
sa ne živijo v teh krajih in  
si podobnih srečanj in pri
reditev še želijo. Nekaj pri
pom b je bilo tudi neum e
stn ih , ker so  hoteli posa
m ezniki z njim i nam en pri
reditev izkriviti.

N a sestanku odbora kultur- 
no-um etniškega društva, ki 
je bil po končanem  prazno
vanju, so  člani ugotovili, da 
je bil nam en praznovanja 
dosežen. Urejen je bil kraj, 
številna je bila udeležba pri
reditev in ljudje so b ili za
dovoljni. Nam en praznovanja 
ni bil, da Laščani poveliču
jejo starost kraja, ki je  v 
resnici še  starejši, čeprav za

to še ni posebnih dokazov. 
H oteli so  prem agati dolgo
letno kulturno m rtvilo v  tem  
krajti, k i je  bil na kultur
nem  področju . prej vedno 
razgiban. •

Praznovanje je  ponovno 
sprožilo — najbrž je za to 
že skrajni čas — zanim anje 
za rojstne kraje treh, za 
slovensko kulturo pom em b
nih m ož in obenem  za od
kup kulturnih spom enikov, 
to je  tistega, kar je  od te
danjih časov še ostalo (Tam- 
kov m lin na R aščici, Stritar
jeva kašča v Podsm reki in  
Ilijev kozolec v R etjah). Od
kupljene zgradbe b i potem  
preuredili v m uzeje.

V Laščah je bil že posvet 
predstavnikov občine, Zavo
da za spom eniško varstvo in  
drugih, ki so se dogovarjali 
za izvedbo te akcije. L. S.

J A V N A  D R A Ž B A  

PRI KZ LOŠKI POTOK

za rabljena osnovna sredstva, o katerih sm o 
prejšnji četrtek objavili razpis, bo

v soboto, 31. oktobra 1970
ob 9. uri za družbeni sektor, za zasebni sektor pa 
ob 10. uri. ;— S tem  popravljam o tiskarsko napako 
v prejšnji objavi razpisa.

Vsak četrtek

DOLENJSKI U S T
VEUKOLAŠKI DROBIŽ
■  ■  ■  ODSLEJ POUK OB POL 

OSM IH — 2e nekaj let so Solar
j i  in  uč ite lji v V elikih Laščah 
okušali težave dvoizm enskega po
uka. Učenci dopoldanske Izmene 
so  odvisni od avtobusnih zvez, 
popoldancd izven Lašč p a  se v ra 
čajo  dom ov tud i po pol u re da 
leč, pretežno po sam otn ih  poteh 
ln  gozdu. Težko Jim  Je 7lasti po
zim i, ko zapustijo  učilnice ob 
17. a li ,16. u ri, se p rav i v tem i. 
Z ato gredo domov v skupinah ali 
p a  jim  p ridejo  n ap ro ti n jihovi do 
m ači. N atrpan  učni p rogram  in so- 
vpadanje obeh izm en s ta  prisilila  
vodstvo Sole, da se ju tra n ji pouk 
začne bolj zgodaj, to  je  ob pol 
osm ih. T ak ra t prispe  večina šo lar
jev  iz obm očja R oba, K arlovice 
in  T u rjaka. Vozni red  avtobusov 
Je ugoden, vendar se bojdmo, da 
bodo pozim i učenci zam ujali in 
b i b ile prve učne u re  okrnjene. 
V erjetno bodo m orali nekateri av

tobusi voziti nekaj m inu t bolj zgo
da j.

■  ■  ■  TESTIRANJE ZA PO
KLIC — Tudi letos so v  Velikih 
Laščah psihologi te stirah  učence, 
ki letos dokončujejo obvazno osem 
letno šolanje. T raja lo  je  nekaj 
u r. P reverili so sposobnosti izra
žan ja, p rosto rsk ih  predstav , zani
m anje  za poklic In drugo, k a r ja 
potrebno  za poklicno usm erjan je. 
R ezultati bodo znani v drugem  
po lle tju , ko bodo zbrani še drugi 
podatki.

■  ■  ■  PO RRAZNOVANJU ZA- 
T IŠJE  — Po napornem  delu v 
času p raznovanja 500-letnice Lašč 
je  odbor kultum o-um etniškega 
d ruštva  v Velikih Laščah nekaj 
Časa počival. Prod k ra tk im  se je 
spet sestal, da b i izdelal podrobni 
de lo * ii program  za novo sezono. 
Delovne seje se je  udeležila kom aj 
polovica članov, zato  program  ni 
popoln.

Udeleženci srečanja »Vojaki — letnik 1900« v Novem mestu (Foto: S. Dokl)

NEPOZABNO SREČANJE V NOVEM MESTU

„Triglav, moj dom“ in solze..
Spomini na vojno leto 1918 še živijo v pripove
dovanjih zadnjih rekrutov ranjke Avstrije -  S 
težkim srcem so zapuščali ljubljeno domovino

I

V nedeljo, 25. oktobra, se  
je v Novem  m estu zbralo 
blizu 50 zadnjih rekrutov, ki 
jih je ranjki Avstriji nekaj 
m esecev pred propadom  še  
uspelo m obilizirati. Zbrali so  
se zreli m ožje, stari natanč
no 70 let. Tedaj, ko so ob
lekli vojaško suknjo, so  
jih im eli osem najst pa tudi 
m anj. S težkim  srcem  so 
zapuščali m atere, očete, se 
stre in dekleta, šli so  v tuje 
kraje prelivat kri za njim  
povsem  neznane koristi; Mno. 
go jih  je  obležalo na boji
ščih  Rusije, Rom unije, Ita
lije, G alicije, veliko jih  je  
pom rlo tudi v ujetništvu.

Na srečanje v Novo m e
sto  so prišli v»vojaki — let
nik 1900« iz vseh krajev Do
lenjske in B ele krajine. Ti
sti, k i jih  je  dom a prikleni
la  bolezen ozirom a niso im e
li denarja za srečanje, so  
poslali opravičilo z lepim i 
pozdravi. Večina je poleg 
najlepših želja, predlagala še  
m arsikaj. Nekdo želi, da bi 
se zbrali v okviru vse Slo
venije, drugi, da bi obiskali 
kraje, kjer so  krvaveli pred 
50 leti, itd.

V nagovoru, ki ga je im el 
njihov sobojevnik Ivan Kra
jec, je  obudil spom ine na
6. februar 1918,, ko so  m ladi 
fantje, sprem ljani od šte
vilnega občinstva ha novo
m eški železniški postaji, za
puščali ljubljeno dom ovino
in svojce. Zadnjič so  skupaj 
zapeli »Triglav, moj dom«, 
sprem ljan z bolečinam i, so l
zam i in tegobo v srcu. -Nato 
so  jih  stlačili v vagone in 
odpeljali v  vojašnice, kjer

so  jih  po kratkem  postopku  
naredili za vojake in poslali 
na tedaj že nekoliko razra
hljano fronto. Usoda je po
tem  krojila po svoje, precej 
jih  je za vedno ostalo na tu
jem , nekaj pa jih je sodelo
valo pri dokončnem  poko
pu m onarhije, saj so  se po 
zgledih iz Vzhoda vključili v 
revolucionarno gibanje, k ip a  
je žal vse prehitro zam rlo. 
S svojim i izkušnjam i so so 
delovali v narodnoosvobodil
nem  boju.

Srečanje je bilo nadvse 
prijetno, saj n i bilo ne kon
ca -n e  kraja pripovedovanju  
in obujanju spom inov, ki so  
ostali živi vsa ta dolga leta. 
Kaže, da bodo z njim i živeli 
in tAidi šli v pozabo . . .

S. DOKL

Prekršek ali pomoč?
Neverjetno sem bil prese

nečen, ko sem 22. oktobra., 
ko sem prišel z občinske 
seje, našel na avtomobilu 
listek, da sem zaradi prekr
ška (nepravilno parkiranje) 
kaznovan z 20 dinarji globe.

Kot vsak dan, sem tudi 
omenjenega dne parkiral av

NI NUJNO,
da se uredništvo Dolenj
skega lista strinja z v/se- 

i mi sestavki' ki so objav
ljeni na tej strani — K 
prispevkom, ki |ih pošilja 
te za objavo v našem te
dniku. pripišite svoj celi 
naslov, sicer ne pridejo v 
poštev za tisk Na poseb
no željo pisca lahko osta
ne njegovo pravo ime za 
javnost tajno (podpisali 
ga bomo s kraticami ali 
kako drugače). vsekakor 
pa je pred sodiščem za 

'resničnost napisanega od
govoren predvsem sam

UREDNIŠTVO DL

Uspešni rudniški reševalci
Najprej so dosegli lep uspeh na vaji, nato pa 

so reševali še na poti domov

Pred kratkim  so bile z Zagradcu gasilske vaje, 
na katerih  je  sodelovalo 9 ekip iz Kočevja, Ribnice, 
Stične in Zagradca. Zelo zanimiv je  bil tisti del vaj, 
ko so prepeljala preko Krike gasilsko črpalko, gasil
ce in ranjenca.

Na teh vajah je ekipa ko
čevskega rudnika nastopala  
kot reševalna. Ta ekipa je 
m orala iz vasi do Krke pre
nesti ranjenca, nato pa ga še  
prepeljati preko reke do re
ševalne postaje.

»Ranjenec« je bil' seveda  
zdrav član reševalne ekipe. 
Tovariši so  ga kasneje dražili, 
da je  m ed reševalno akcijo  
zelo sprem injal barvo in  da 
je  verjetno dobil tudi vroči
no, ko so  ga zvezali in nala
gali na m ajhen, zibajoč se  
čoln.

Ko sm o se  po uspeli vaji 
vračali dom ov, sm o še  naprej 
reševali. Najprej sm o v  Žu
žem berku naložili na avto 
potnika, ki je  trdil, da je za
m udil avtobus, nam enjen pa 
je  bil na Sm uko.

Med spuščanjem  v gosto te 
m o nad Stan m  logopn so  ža
rom eti našega avta v, tret
jem  ovinku za hip obvetiH  
nekaj, kar je odsevalo. Poča
si sm o peljali naprej in  jiaš 
avto se  je  ustavil, kjer sm o  
m alo prej videli odsev. Naj
prej nism o videli ničesar. Z 
ročno svetiiKO sm o nato iska
li grm ovje, robidovje in  v i
soko travo ob cesti. Km alu 
sm o našli m oped, nato pa še  
v klobčič zvitega m opedista,

• • 

j DANES SLAVNOSTNA SEJA j 
V GROSUPLJEM
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■  V spomin na Grosupeljsko četo, ustanovljeno na današnji dan leta 

1941 v Plešivskem gozdu pri Grosupljem, slavi grosupeljska občina vsako 
leto svoj praznik.

■  O dogodkih pred devetindvajsetimi leti, med vojno, obnovi in izgradnji 
po njej in še posebej o razvoju in uspehih občine v zadnjih letih do današnjega 
dne bodo govorili tudi na današnji slavnostni skupni seji občinske skupščine 
in družbeno-polltičnih organizacij, ki se bo začelo ob 9. url v dvorani TVD 
Partizan v Grosupljem. Po seji pa bo spominska slovesndst na grosupeljskem 
partizanskem pokopališču.

■  športne, kulturne in druge prireditve na čast letošnjemu občinskemu 
prazniku so se pričele že 20. oktobra In se do danes zvrstile v sedmih krajih: 
Grosupljem, Ivančni gorici, Dobrepoljah, Šentvidu pri Stični, šmariu, Višnji 
gori in Zagradcu na Dolenjskem. Sinoči so bile v  šestih krajih tudi slavnostne
akademije.

to pred Avtodeli v Novem 
mestu. Odkar preurejajo Rib
jo restavracijo, sta dve ulici. 
Dilančeva in Germova ozi 
roma Vrhovčeva, zaprti za 
promet z osebnimi avtomo
bili. Prav zato je na plošča
di pred Avtodeli več prosto 
ra za parkiranje. Vozniki po
stavljamo torej avtomobile 
pravokotno v narisane zna
ke, tako da namesto treh 
avtomobilov postavimo zdaj 
sedem, osem ali celo devet 
avtomobilov — toda še tjed
no v zarisane okvire.

Ko sem na PM povedal 
miličniku, da ne mislim pla
čati, ne zaradi 20 dinarjev, 
ampak zaradi tega, ker se mi 
zdi, da je ob velikem govor
jenju o premajhnem številu 
parkirišč to konkreten način 
za vsaj delno omilitev težav, 
me je miličnik poučil, da 
sem oviral promet. Naj po 
vem: avto je bil vsaj po’ 
metra od tlaka in še pol 
metra od ceste, torej na Ce
sti komandanta Staneta $;jro 
meta nisem oviral. Ker sta 
obe ulici, ki peljeta iz me
sta, zdaj zaprti za promet, 
prometa tudi tam nisem mo
gel ovirati.

Miličnik je bil mlad, brž
kone je šele prišel iz šole. 
Toda kadar človek postane 
birokrat, da razen predpisa 
(za katerega verjamem, da 
je tak, da mora avto stati 
točno tako, kot je narisano 
na cesti), upošteva življenj
ske situacije, potem to ni 
pravilno! Ker dopuščam 
možnost, da se včasih lahko 
zmoti tudi miličnik, nisem 
hotel plačati — morda mi 
bo sodnik za prekrške vedel 
to bolje razložiti kot milič
nik, ki o tem sploh ni hotel 
razpravljati. In za konec: že
lim, da bi prometni strokov
njaki, ki pravzaprav vsak 
dan hodijo tod mimo, po
vedali svoje mnenje o takem 
parkiranju, črta na cesti 
menda ni edino zveličavno 
merilo!

Jože Splichal 
Cankarjeva 32 

Novo mesto

Upokojenci na fronti
Spominjali so se bojev v prvi vojni

vensko zem ljo, obujali žalo
stne in  tudi vesele spom ine.

Posebno dobro je tiste ča
se in kraje opisoval tedanji 
borec tovariš Bartol, k i je 
vedel za m arsikatere težke 
boje in še  danes ve, k je vse 
se  je bojeval.

Tudi kostnico italijanskih  
vojakov v  Sredipolju so  ob i
skali. V pogovoru z domač: 
ni na Doberdobu, ki so  jih  
lepo sprejeli, 9 0  izletniki 
zvedeli m arsikaj kar ni n i
kjer zapisano.

Drugo leto  pojdejo potoški 
upokojenci na izlet na Rab 

V. P.

ki ni kazal nobenih znakov 
življenja.

Krepki reševalci so  hitro  
zvlekli m opedista v svoj avto. 
Pri tem  so  ugotovili, da sta  
bila m oped in m opedist dob
ro »natankana«. M oped je  
nato zajahal neki reševalec 
in tako .sm o m opedista in  
m oped «dostavili na dom«.

Tako je gasilska ekipa rud
nika dokazala, da je  zares 
reševalna. G. P.

Upokojenci iz Loškega po
to k i so  pred kratkim  obiska
li DOBERDOB. — Med nji- * 
m i je  bilo precej vojakov iz 
prve svetovne vojne. Po 50 
letih  so s i zopet želeli V 
kraje, kjer so trpeli in um i
rali slovenski fantje. Želeli 
so  obiskati staro pokopališče 
pri jezeru, a je  žal že uni
čeno .K osti so  prenesli baje 
v kostnico v Sredipolju.

Vseeno so na Doberdobu 
in  pri Sv. M ihaelu, kjer so  
še  strelski jarki in  »kaver
ne«, ter po širni goriški p o 
krajini, kjer so  se  b ili let*  
1918 hudi boji za nado slo-



« \ i4 mim mm BUMMEgiEg
vau>w:

iti?

wm
v; ; r .:.

KRKA

Ni potrebe, da bi ponav- 
Ijali misli in ugotovitve iz 
setavka, Id ga je naš ča
snik objavil lani v tem času 
pod naslovom »KRKA vče
raj in danes«. Zdaj pozna 
KRKO In njeno vlogo v go
spodarstvu novomeške ob
čine še večji krog ljudi, 
več kot 300 ljudi iz občine 
ter drugih krajev pa je v 
zadnjem letu pri njej dobilo 
svoj kruh.

Izredno hiter, resnično 
že kar skokovit razvoj do
mače tovarne zdravil so tu
di letos spremljale števil
ne nove gradnje, rekon
strukcije in modernizacija 
posameznih njenih oddel
kov. 'KRKA osvaja vedno 
novo proizvodnjo, hkrati pa 
iz leta v leto povečuje tudi 
prodajo svojih izdelkov na 
domačem trgu in v izvozu. 
Programiranje proizvodnje 
ter investicijska dela ko
maj sproti dohajajo vedno 
številnejše potrebe ter 
možnosti, ki jih hkrati ter
jajo in dajejo razmere za 
prodajo zdravil, kozmetike, 
predmetov za široko po
trošnjo, veterinarskih pre
paratov ter predelava zdra
vilnih zelišč. Iz leta v leto 
narašča odstotek udeležbe 
lastnih substanc vseh zdra
vil, ki jih KRKA proizvaja. 
Bazna proizvodnja substanc 
vseh teh zdravil se neneh
no povečuje.

1400 delavcev in strokovnjakov v KRKI bo letos dalo skupnosti 
že 30 milijard Sdin vredno proizvodnjo, od katere bodo izvozili 
blaga za 6 milijonov dolarjev —  Združevanje vseh obratov v 
Ločni, kjer so samo lani in letos vložili v nove gradnje in 
adaptacije 10 milijard Sdin —  16.000 m2 za novo proizvodno 

dvorano galenske proizvodnje

Povečan asortiman ter ko
ličina modemih zdravil, ki jih 
terja doma in po svetu so
dobna medicinska veda, so 
ena izmed značilnosti proiz
vodnje v KRKI, ki je tudi 
letos dosegla nove in pomem
bne uspehe, če  takoj podčr
tamo in znova poudarjamo, 
da je domača tovarna zdravil 
pri tem dosegla predvsem naj
večji napredek v k v a 1 i t et i, 
potem lahko prav v tej ugo
tovitvi tudi iščemo odgovor, 
zakaj nenehno narašča KR
KIN izvoz, ki bo letos dose
gel že 6 milijonov dolarjev. 
V letu dni za milijon dolar
jev povečan izvoz sam po se
bi prepričljivo govori, da si 
je KRKA razen ugleda pri
dobila tudi nove kupce tako 
v Afriki, Aziji, zahodni Evro
pi in drugje, medtem ko so 
se njeni stiki s kupci v Sov
jetski zvezi in drugih državah 
Vzhoda samo še okrepili in 
razširili.

Letošnji največji 
uspeh

Ocena enoletnega delovne
ga poleta in gospodarskega

vzpona domače tovarne zdra
vil se lahko pokaže s števil
kami in z opisom različnih 
dejstev, ki vedno ali skoraj 
vedno govore o skokih. Ko 
pa smo pred občinskim praz
nikom vprašali vodilne tova
riše v tovarni, kaj je letošnji 
največji uspeh kolektiva, je 
bil odgovor takle:

»Uresničitev lanskih zelo dr-

»Pridobitve revolucije je mo
goče ohraniti samo, če jo 
bomo neprestano bogatili s 
še večjimi revolucionarnimi 
dosežki. Kakor gibanje in ra
zvoj družbe nimata konca, 
tako je nenehen tudi revo
lucionarni bo j. ..«
S temi besedami predsedni
ka T I T A  pozdravljamo 25. 
obletnico osvoboditve, 20-let- 
nico delavskega samouprav
ljanja in občinski praznik 
Novega mesta ter pošiljamo 
prebivalcem naše občine is
krene tovariške pozdrave!

DELOVNI KOLEKTIV
TOVARNE ZDRAVIL 

K R K A

znih načrtov o novih gradnjah 
ter adaptacijah v tovarni v 
skupni vrednosti 10 milijard 
starih dinarjev investicij šte
je mo za naš najlepši uspeh. 
Vrednost bruto proizvodnje 
se bo letos povečala od lan
skih 22 na 30 milijard starih 
dinarjev. Pri tem pa se še ne 
vidijo rezultati dela vseh pro
izvodnih obratov, razen ta- 
bletnega, ki bodo šele prihod
nje leto začeli dajati polno 
proizvodnost, ki bo spet mo
čno povečala naše skupne ka
pacitete.«

Kaj raste v Ločni?
Domačina in tujca, ki po

drobneje ne pozna KRKINE
GA razvoja ter njenih načr
tov, v Ločni ob sedanjem ro
bu Novega mesta vedno za
mika vprašanje, kaj vse se 
dogaja nad cesto in grički, ki 
skrivajo mimoidočemu pogini 
na objekte tovarne zdravil. 
Osnovno misel programa o 
»Razvoju tovarne KRKA v ča
su 1969 do 1970« pa lahko 
izrazimo s tole ugotovitvijo: 
glavni namen programa je v 
tem, da bo KRKA v tem času

preselila vse svoje prostore 
iz mesta na novo lokacijo v 
Ločni.

Zdaj bomo tudi lažje razu
meli, kako obsežna dela teko 
v Ločni na prostorih za do
sedanjimi objekti KRKE, ki 
jih vidimo vsak dan s ceste 
nad reko. Pri tem velja pri
pomniti:

— delo v rekonstruiranem 
obratu za proizvodnjo tablet 
že teče;

— na površini 16.000 m* ra
ste največja proizvodna dvo
rana KRKE: novi obrat galen
ske proizvodnje, v kateri bo
do dobili prostore vsi oddelki 
iz staregk dela tovarne: am- 
pulni, oddelek za aseptično 
poljnjenje, mastni in sdrupnl 
oddelek, oddelek za kozme
tiko In obrat aerosolov;

— obrat fermentacije je 
sredi rekonstrukcije: ko bo 
gotov, bo njegova proizvod
nja antibiotikov enkrat večja 
kot je zdaj;

— centralno skladišče em
balaže (levo pred sedanjim 
vhodom v tovarno v Ločni) 
je sredi izgradnje in bo naj
modernejše v Jugoslaviji: pri
ključeno bo na IBM, tako da 
bodo žerjavi v skladišču av
tomatično iskali blago;

— skladišče vnetljivih teko
čin z butansko postajo je 
zgrajeno;

— čistilne naprave za indu
strijske odplake so gotove;

— obrat za vzdrževanje 
strojnih naprav deluje;

— v obratu za proizvodnjo 
aerosolov teče proizvodnja 
tudi v večih izmenah, kadar 
je to potrebno;

— paviljon II za domači in
štitut za raziskave in razvoj 
je zgrajen;

— oprema za mehanograf- 
ski center (IBM, model 325) 
je . naročena in bo prišla ju
lija 1971, montirana pa bo v 
objektu razvojno-raziskoval- 
nega centra, za katerega je 
nabavljena tudi potrebna 
oprema;

— nakupljena je oprema za 
farmakologijo in merilni cen
ter, ki sta sestavni del KRKI
NEGA inštituta.

Kakor ogromna pajčevina »o 
se vzpeli tanki nosilci na vi
tke podpornike ogromne to
varniške dvorane, v kateri bo 
prihodnje leto stekla pro
izvodnja celotne galenike 
KRKE — v ozadju na sredini 
pa pozdravlja tovarno Trška 
gora«., (slika zgoraj). Avto
matsko zataljcvanjc napol
njenih ampul: plinski plamen 
zatali vršiček ampule, toda 
prej ko pride zdravilo v pro
dajo, gre še skozi ponovne 
kontrole in snperkontrole 
(slika spodaj).

VSE ZA ZDRAVJE, ZA ČLOVEKA!

KRKA



Komunalna ureditev celot
nega tovarniškega kompleksa 
v Ločni ni ena zadnjih in 
manj pomembnih delovnih 
zmag mladega kolektiva. Sem 
se načrtno seli tovarna z vse
mi svojimi obrati.

O b s e ž n e  in  o b e t a j o 
č e  p e r s p e k t i v e

Strokovnjaki KRKE so s 
sodelovanjem ustreznih služb, 
občinske skupščine, gospodar
ske zbornice, bank in organov 
izvršnega sveta SRS pripravili 
tudi programe bodočega raz
voja, ki so obsežni, pa hkrati 
tudi mnogo obetajoči. KRKA 
bo razvijala: •*

— izgradnjo fleksibilne ke
mijske sinteze (organsko ke
mijsko proizvodnjo);
— ponovno bo razširila obrat 
fermentacije, kar pomeni, da 
bo proizvodnja antibiotikov 
v njem še enkrat večja;
. — zgradila bo povečano 

energetsko bazo (nove kotlar
ne in transformatorske posta
je), saj je KRKA za tovarno 
papirja v Krškem drugi naj- 
večji potrošnik električne 
energije v pokrajini;

— zgradila bo osrednjo 
menzo v podjetju, ki je že 
projektirana za 2.000 komplet
nih obrokov;

— zgradila bo objekt za raz
voj no-raziskovalni center.

Se vedno teko tudi obsežne 
priprave, združene z nehvalež
nim in dolgotrajnim delom, 
da bi obnovili nekdanjo novo
meško steklarno. Stališče KR
KE se ni spremenilo, ko trdi, 
da je njena resnična želja, da 
nekdanji INIS ponovno uspo
sobi bodisi za steklarstvo ali 
za svoje druge potrebe. Ko
lektiv še vedno želi Izbrisati 
madež v domači občini, ki 
ga predstavlja ustavljena ste
klarna in ki je hkrati »črna 
pika« slovenske gospodarske 
politike.

Za obdobje do 1975. pri
pravlja KRKA nove, več deset- 
milijardne investicije za svoj 
nadaljnji razvoj. S tem pro
gramom se tovarna tudi ak
tivno vključuje v srednjeroč
ni plan razvoja Slovenije.

M o č n i  in  r e s n i  
p r o i z v a j a l c i

Opisane investicije in tak 
perspektivni razvojni pro
gram tovarne pa hkrati po
meni, da postaja KRKA veli
ka in močna in zato čedalje

bolj znana ter upoštevana ke- 
mij ska-farmacevtska tovarna, 
ki slovi tudi že po svetu. Za
radi takih perspektiv se pod
jetje načrtno širi in nastopa 
kot resen proizvajalec ter 
konkurent tudi zunaj meja 
države. Uresničenje naštetih 
investicij hkrati obeta, da bo 
skupna vrednost proizvodnje 
že prihodnje leto skočila od 
letošnjih 30 na 41 milijard 
Sdinarjev, že 1973 pa naj 
bi znašala 60 milijard S din. 
Ce bodo vse investicije ure
sničene, bo tudi vrednost pro
izvodnje nad 100 milijard S 
din presežena. S tem se bo 
KRKA uvrstila v srednje ve
like evropske proizvajalce v 
svoji stroki.

D e m o k r a t i č n o  
d e l a v s k o  s a m o 

u p r a v l j a n j e
Skokovit razvoj domače to

varne zdravil spremlja izred
na prizadevnost v njej za
poslenih delavcev in strokov
njakov. KRKA jim je dala lep 
kos kruha, hkrati z njenim 
razvojem in uspehi raste tu
di njihova življenjska raven.
V zadnjih letih je KRKA do
segla zavidljive uspehe. To
varna daje ogromno za svoj 
domači inštitut in izredno ve
liko investira. Pri tem pa je 
treba povedati: delavci v KR
KI bi že lahko dosegali še 
večje osebne dohodke, toda 
zavestno so se vsa leta nazaj 
odpovedovali raznim delitvam 
in vlagali Ustvarjena sredstva 
v ribvo proizvodnjo in investi
cije. Zato imajo ključ bodoč
nosti danes čvrsto v svojih 
rokah. Delavci in strokovnja
ki v KRKI so tako politiko 
razvoja podjetja ves čas pod
pirali. Vedeli so, da je treba

vlagati ogromno sredstev, da 
bi bila jutri zagotovljena to
varni moderna proizvodnja in 
z njo vama prihodnost.

Iz leta v leto so jih novi 
uspehi KRKE vedno znova 
prepričali, da taka politika ni 
zgrešena, da je ogromno nare
jenega in da je kolektiv da
nes eden izmed najbolj priza
devnih ter podjetnih v svoji 
stroki, njegov dosedanji izred
no hiter razvoj pa mnogo 
obeta tudi v bodoče. Kemija 
je prav gotovo ena izmed naj
bolj interesantnih vej gospo
darstva na svetu, njeni eko
nomski učinki pa tudi najhi
treje naraščajo.

Spričo vsega povedanega je 
delavsko samoupravljanje v 
KRKI odraz in hkrati posle
dica takega razvoja. Razprave 
v organih upravljanja so de
mokratične, živahne in razgi
bane. Vodstvo podjetja spod
buja rast mladih delavcev in 
strokovnj akov. Strokovna
vprašanja, načrti in investici
je, ki so v podjetju vedno 
nadvse skrbno pripravljene 
in vsestransko dokumentira
ne, najdejo podporo v vseh 
organih upravljaj a. člani de
lavskega sveta in drugih or
ganov pa so še vedno priza
devni pri reševanju številnih 
socialnih vprašanj, glede ka
terih dosega KRKA razen vse
ga tudi zgledne uspehe.

Č e s t i t k a  K R K E 
d o m a č e m u  m e s t u  

in  o b č i n i
Opisani načrti, letošnji us

pehi in pogled v bodočnost 
KRKE so pred občinskim 
praznikom Novega mesta naj
lepša in spodbudna čestitka 
vseh delavcev, tehnikov, far
macevtov, kemikov, zdravni-

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

v  d o m a č e m  l i s t u  p r e d  o b č i n s k i m  

p r a z n i k o m  N o v e g a  m e s t a  p r e d 

s t a v i l i  p o l d r u g o  d e s e t l e t j e  n a s t a 

j a n j a  t e r  r a z v o j a  K R K E .  M e d  

d r u g i m  s m o  v  u v o d n i  m i s l i  z a p i 

s a l i ,  d a  s e  z e l o  m o t i ,  k d o r  i z v e n  

p o d j e t j a  m i s l i ,  d a  p o z n a  d o m a č o  

t o v a r n o  z d r a v i l .  Č e  s m o  l a n i  t r d i 

l i ,  d a  j e  s l e h e r n i  p r e s e n e č e n  o b  

v s e m ,  k a r  j e  m e d t e m  z r a s l o  

v  K R K I ,  p o t e m  l a h k o  t o  l e t o s  s a 

m o  š e  k r e p k e j e  p o d č r t a m o .  

Č v r s t i ,  v  d r a g o c e n i h  i z k u š n j a h  

š e  b o l j  p r e k a l j e n i  i n  z d a j  ž e  

1 4 0 0 - č l a n s k i  k o l e k t i v  d o m a č e  

t o v a r n e  z d r a v i l  j e  p r a v  l e t o s  d o 

s e g e l  v r s t o  n o v i h  d e l o v n i h  z m a g  

i n  t a k  n a p r e d e k ,  d a  j e  n j e g o v o  

m e s t o  m e d  s t e b r i  g o s p o d a r s k e 

g a  r a z v o j a  N o v e g a  m e s t a  i n  š i r 

š e  D o l e n j s k e  š e  p o m e m b n e j š e .  

H k r a t i  p a  j e  t u d i  i z r e d e n  p r i s p e 
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o b l i k u j e j o  n o v o  p o d o b o  D o l e n j 

s k e .

kov, biodogov, ekonomistov, 
inženirjev, veterinarjev, prav
nikov in drugih strokovnjakov 
kot celotnega strokovnega in 
upravnega vodstva domače 
tovarne zdravil. Pametna šti
pendijska politika KRKE Že 
leta rešuje številna vprašanja 
in naloge, ki si jih kolektiv 
tovarne postavlja v okviru 
slovenskega in jugoslovanske
ga gospodarstva. Obsežno 
znanstveno delo KRKINEGA 
inštituta za raziskave in raz
voj, o katerem ve javnost le 
malo, prinaša iz leta v leto 
razveseljive nove uspehe in 
zagotavlja tovarni nenehno 
dviganje kvalitete in napred
ka. Sodelovanje tovarne s šte

vilnimi najuglednejšimi stro
kovnjaki doma in po svetu je 

#eden izmed temeljnih kam
nov, s katerimi si KRKA tra
sira pot v bodočnost.

Vedno večji izbor blaga za 
domači in tuji trg pa ni sa
mo vprašanje proizvodnje in 
prodaje zdravil, kozmetičnih 
preparatov, blaga za široko 
potrošnjo itd. Osrednji na
men domače tovarne zdravil 
je in bo: 

vse za zdravje, vse za člo
veka!

Temu svojemu osnovnemu 
proizvodnemu kot eksistenč
nemu geslu ostaja KRKA zve
sta.

TONE GOŠNIK

Pogled v polnilno linijo aero
solov — tudi tu je delo pol- 
avtomatizirano (slika zgoraj). 
Tu, sredi miru in skoraj pra
ve gozdne tišine, rastejo na
črti in zamisli za nove pro
izvode, izumiteljstva in pa
tente. Krkin inštitut za raz
iskave in razvoj zavzema po
membno mesto pri doseda
njem in bodočem delu to
varne (slika desno).
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KAJ VAM POMENI BESEDA
SAMOUPRAVLJANJE?

JOŽICA KOSALE, 39 le t, I  le t v 
tovarn i, dela n a  s tro ju  za dvo
jen je  n iti:

»Delavsko sam oupravljan je? . . . «  
Bolj m alo  se  zanim am , jaz  . . .  
plače so že p e t le t skozi enake . . .  
ja, jaz ne vem, kaj b i rek la , kaj 
čem povedat v a m . . .  vsi uprav 
ljam o, am pak nism o vsi p ri tem , 
ne?« Saj im ate svoje predstavnike, 
a li ne?« »O, seveda so . . .  p a  še 
ne vem, ka te ri so . . . ja , saj so 
izvoljeni, ne? . . .  Za plače b i se 
že- žiher m alo pozanim ali . . .  za 
dobičke ne vemo dosti, jaz ne 
vem nikoli nič . . .  b i si m orala 
vzeti cel dan  dopusta, da  bi tis to  
p reb ra la , k a r  je  na  stenčasu  . .  .

enkrat sem  že b ila  n a  delavskem  
svetu, Se p ri NOVOLESU, p a  za 
delavca se nobeden ne poteg
n e . .  .« »Ali ste  se na  kakšnem  
sestanku že oglasili?« »Jaz . . . nič! 
Kaj se bom  sam a borila! N im am  
šole, p a  n im am  kaj govoriti . . .«

TONČKA JANC, 32 le t, 12 let 
v tovarn i, p redilka, pred  osm im i 
leti je  bila  članica sveta enote: 

»Jaz to  skoraj ne b i znala raz 
ložiti . . . delavci . . .  če je  s  s tro 
jem  k a j narobe, se pred laga na 
svetu delavne enote . .  . skupaj so
delujejo kako b i b ilo  to , pa  kako  
bi ono . . . tako  s i jaz p redstav 
ljam  . . .« »Kako b i pa  bilo , če 
ne bi bilo sam oupravljanja?« »Ja, 
iaz ne vem kako . . .«

ZALI M ESERKO, 44 le t, 18 let 
v tovarn i, končna kontro la:

»Ja . . .  delavsko sam ouprav lja 
n je  Je . .  n e . . pač . . .  d a  se 
delavkki s v e t . . .  če je  nekaj, če 
im a kakšne problem e to varna  in 
da  se delavski svet sestane in  vsi 
en  * drugim  pom agajo, d a  se  p o 
tem  r e š i . . .  to  . . .  to  je  boljše , 
zaradi tega, k e r Je več lju d i . . .  
m i sm o po oddelkih . . .  iz oddel
kov sm o ▼  tem  delavskem  svetu,

Naredili smo poskus. Poskus, v kakršnega ne bi 
pristalo vodstvo vsake tovarne v Jugoslaviji! Prav zato 
smo vprašali v NOVOTEKSU: »Imate kaj proti, da gre
mo po tovarni in zastavimo delavcem, ki jih bomo sami 
izbrali, eno .samo vprašanje: KAJ VAM POMENI BESE
DA SAMOUPRAVLJANJE?« Brez pomisleka smo dobili 
dovoljenje.

Vsem nam je jasno, kaj je to SAMOUPRAVLJANJE. 
O njem govorimo že dvajset let! In marsikje ga tudi 

Jzvajamo. Kako, kdaj, zakaj? To pa so druga vprašanja... 
Mnenja smo, da ima še lepo število naših delavcev 
precej megleno predstavo o samoupravljanju in —  še 
bolj meglene možnosti, da bi ga uveljavilo. Tudi tam, 
kjer ga že občutijo, se tega še premalo zavedajo, ali pa 
vsaj ne znajo povedati, vsaj tako ne, kot smo časni
karji potem navajeni leporečno in tehtno napisati!

Prav zato smo se tokrat odločili za intervjuje, ki jih 
(po magnetofonskem zapisu) dobesedno objavljamo. 
Čeprav smo morali nekatere pogovore skrajšati, je v 
njih za pozornega bralca veliko resnice, veliko besed, ki 
pričajo, da samoupravljanje ni več samo na papirju. 
Čeprav še nismo čisto zadovoljni z njim, ni nihče od 
vprašanih niti pomislil, da bi bil kakšen drug sistem 
lahko boljši!

NOVOTEKS je naša najstarejša tovarna v rokah de
lavcev, prva je delala izpit iz samoupravljanja —  prak
tično skozi 20 let, teoretično nekaj minut. Mislimo, da 
ga je dobro prestala!

SAMO MEDIC, 34 le t, 9 le t v 
tovarni, vodja m elianografskega 
oddelka, ta jn ik  osnovne sind ikat, 
ne organizacije:

»To je  up rav ljan je  z družbenim , 
družbenim i sredstv i, k i so  zaupana 
kolektivu v uprav ljan je . V naši 
tovarn i se to  odraža n a  ta  način, 
ko t v  drug ih  kolektivih, in  sicer 
n a  ta  način , da  se vse odločitve, 

r  k i bistvepo vplivajo n a  . . .  porabo  
sredstev , ozirom a n a  . . .  drugi 
s tran i n a  sprejem anje  raznih  ak 
tov, k o t s ta tu t in  praviln ik i, s 
katerim i se u re ja jo  n o tra n ji od 
nosi . . .«

STANE BOBNAR, 32 let, 17 let 
v tovarn i, kon tro lo r, večkrat je 
bil član sveta delovne enote:

»Ja, sam oupravljan je  pom eni, 
da  . . .  nam reč . . .  to , da  sam i 
delavci, ne?, takorekoč up rav lja 
jo  z vsem . . .  z n a  p rim er fabri- 
k o . . z vsem prem oženjem , to  
je  . . . to  je  sam oupravljanje, ja! 
. . .  n a  p rim er, če b i bilo  kaj d ru 
gega, ne? . . .  n a  p rim er ono, cen
tra lis tično , tis to  bi bilo  drugačno 
s p e t . . .  zdaj p a  delavci razpola
gajo  z vsemi osnovnim i sredstvi in 
s . . .  s  tis tim , kar se u stv arja  do
hodka in  z vsem tem  . . .«

MARINKA ZUPANČIČ, 22 le t, 5 
let v tovarni, snovalka, ni bila  še 
n ikoli članica organov DU:

»Po m oje  je  to , da  n a  sestan 
k ih  s  so d e la v c i. .  .« Potem  je  
u tihn ila. »Je težko povedati?* Na
sm ehnila se je: »Je!« »No, p a  vpra
šajm o drugače! Ali so im eli de
lavci k a j besede p ri izgradnji to 
varne?« Seveda so imeli!« K aj več 
pa  n i bilo  mogoče izvleči iz n je  . .

ANTON HUDOKLIN, 61 le t, v 
tovarni je  delal že leta 1946 p ri 
m ontaži, zdaj je vodja investicij
skega vzdrževanja, je skora j ves 
čas član DS:

»To je  v prv i vrsti uprav ljan je  
z državno im ovino, ne? V tem  
sm islu, k o t bi človek sam  s svo
jim  prem oženjem  razpolagal, To 
je  zaupano vsem  nam , vse prem o
ženje, da  z n jim  najbo lj racio
nalno  in  gospodarsko rokujem o. 
Od tega je  odvisno . . .  in . . . in 
dohodek poedinca in  skupnosti in 
življenje in  vse slcupaj . .  . Jasno  
pa so  t i  ljud je , ki tega ne m o
re jo  kap ira ti . . .  ali zaradi egoiz
m a, hm , a li pa , da  n i dosti raz
gledan. K dor hoče, s i lahko p re 
bere, tega je  dosti, kogar pa  ne 
zanim a . . .«

IVANKA NOVAK, 23 let, 3 leta 
▼  tovarn i, šivalka, ni bila članica 
DU:

»To se  pravi, da  ima. delavec 
tudi eno pravico, da sam  uprav 
lja  na sestankih  . . .  n a  delavskem  
svetu . . .  im am o svoje zastopnike, 
ki jih  sam i predlagam o . . .« »Pa 
vas dobro zastopajo?« »O, zasto 
pa jo  nos k a r v redu . . .«

Slučajno sem  tu d i Jaz zdaj, in  v i
dim o vse s tran i, p ravilne in  ne 
pravilne, in vsak s i a  tu d i svo
je  . . .  Se svoje problem e, ne svo
je  — iz svojega oddelka, k a r  se 
m u ne adi p rav , ne?«

MARIJA PETRINCIC, 35 let, 19 
le t v tovarni, tkalka:

»Ce hočem o delavci im oti vpliv 
na  to v a rn o . . .  to  je  res takega 
človeka izvoliti, k i nekaj razu 
m e . . .  p a  s e . . . . da  n i . . .  da 
je  zraven tu d i še zaveden član  . . . 
da  n i še — mogoče . . . .  d a  se ne 
zaveda svoje d o lž n o s ti. . .  To da
je jo  predloge delavci, ne 
k a teri so  . . .  iz svoje srede, d a  
m islim o, d a  so  d o b i l . . .  po tem  
im a delavski svet vpliv . .. en uči
nek  . .  .«

STANE HUDOKLIN, 43 let, v 
tovarni dela 16 le t, zdaj je skla
diščnik preje , član upravnega od
bora:

»Ja, po  m ojem  je  delavsko sa 
m ouprav ljan je , k e r lahko  lju d je  
up rav lja jo  z vsemi tis tim i sred 
stvi, k a te ra  im a lab rik a , m islim , 
sredstv i, danim i predvsem  na  up 
rav ljan je . Delavci m ora jo  na  tis ta  
sredstva paziti, k o t d a  so  n jihova 
in  m ora jo  m erkaU nan je  k o t b i 
b i l i . . .  p ravzaprav so last delav
cev! , . .«.



Pogled v dvorano nove konfekcije

Bobneča dvorana statev sega v nedogled

Mnogo sreče, blagostanja in novih delovnih uspehov, polnih 
osebnega zadovoljstva, voščimo vsem ljudem v občini, vse de
lovne kolektive širom po domovini pa ob 25. obletnici osvobodit
ve, 20-letnici delavskega samoupravljanja in občinskem prazniku 
Novega mesta lepo pozdravljamo!

KOLEKTIV TEKSTILNE TOVARNE NOVOTEKS

ŠE E M  ZM AGA
Za vse letošnje proslave: dvajsetletnico delavske samouprave v 

podjetju,, praznika novomeške občine in petindvajsetletnico osvobodit
ve je NOVOTEKS prispeval pomemben delež. Dogradili in odprli so 
nov obrat konfekcije, ki še povečuje poslovno sposobnost podjetja, 
hkrati pa daje 300 novih delovnih mest.

Čeprav je uradna otvoritev NOVO- 
TEKSOVE konfekcije v program u 
proslav za občinski praznik, je obrat 
že v poskusni proizvodnji izdelal 3U00 
moških hlač v enem mesecu. Mlade 
delavke (povprečna starost je Komaj 
17 let) za novi obrat so prej priuče- 
vali v tovarni, izdelavi h!ač pa so se 
ta&o hitro  privadile, da naredi ena 
izmena že zdaj več kot 400 hlač na 
aan.

konfekcijska proizvodna dvorana 
ima 1500 metrov površine, šivalni in 
likalni stro ji pa so povečini uvoženi 
iz zahodne Nemčije. Zdaj delajo mo
ške hlače v dveh izmenah na dveh 
trakovih, pozneje pa predvidevajo 
štiri trakove. Tako bodo leta 1972 na
redili 600.000 hlač, že letos pa 50.000.

Zakaj so se v NOVOTEKSU odlo
čili za tak obrat? Predvsem želijo čim 
vec prebivalcev zaposliti doma — z 
drugimi besedami »prodajati dolenj
sko delo«, ne pa kot se na žalost 
dogaja, da prodajam o delavce!

Ze enostaven račun »tekstilne eko
nomike« pokaže, da je tovarna, ki iz
deluje samo prejo, v zaslužku pri 
obleki, preden jo  kupec obleče, ude
ležena s slabo četrtino zaslužka (ki ga 
sestavljajo še tkanje, krojenje in pro
daja). Pri izdelavi m etrskega blaga je 
ta dohodek že polovica končne cene 
obleke, pri šivanju obleke pa se 
povzpne kar na tri četrtine! Tako bo
do za NOVOTEKSOVE hlače lahko 
trgovci izven našega kraja  pobrali le 
še četrtino od cene, kakršno plača 
kupec. To pa je tudi največ, kar pro
izvajalec lahko doseže.

Tako ostane denar doma — za 
večji zaslužek dolenjskega delavca, za 
učinkovitejše reševanje domačega šol
stva, zdravstva, cest in standarda na
sploh, za večje možnosti širjenja to
varne in izboljšave delovnih pogojev..

Druga plat koristi je v tem, da bo 
tovarna lahko zdaj sama porabila 
takoimenovane »ostanke«, ki jih je 
m orala prodajati s 30-odstotnim po
pustom , ker niso imeli ustrezne pro
dajne dolžine. Tovarna se bo tako 
iznebila skrbi za popust, ki ga je  da
jala na pravzaprav prvorazredno 
blago.

in  še tretje: NOVOTEKSOVI kre- 
a torji in risarji vzorcev bodo lahko 
neposredno vplivali na trg. Skrajšala 
se je pot od izdelovalca do kupca, s 
tem pa bodo tudi izdelki lahko cenej
ši in bolj ubrani na modne želje in 
potrebe ljudi, ki so oblečeni v tkanine 
iz Novega mesta.

Za svojo konfekcijo so si| novo
meški tekstilci že zagotovili kupce v 
zahodni Nemčiji, kam or bo šlo tri 
četrtine proizvodnje, veliko zanimanje 
za novomeške hlače pa kažejo tudi 
domače ugledne prodajalne, kot na 
prim er ljubljanska Modna hiša in za
grebški Botique. NOVOTEKSOVCI se

/

pripravljajo  tudi na prodor v skan
dinavske dežele, ki so zlasti velik 
potrošnik volnenega blaga. Proučujejo 
pa tudi bližnjo sosedo Avstrijo in 
Švico.

Ko bo novi konfekcijski obrat de
lal z vso zmogljivostjo, bo prinesel 
tovarni 67 milijonov dohodka. K 140 
milijonom celotnega dohodka, kolikor 
ustvari NOVOTEKS zdaj, bo to brez 
dvoma lep dodatek.

Tako se je še bolj utrdil NOVO- 
TEKSOV ugled v naši državi in se
veda še zlasti v domači občini. Pred
stavniki občinske skupščine bodo da
nes na svečani seji tovarniških orga
nov sam oupravljanja izročili kolek
tivu spominsko plaketo Novega m esta 
ob proslavljanju občinskega praznika 
in 25. obletnici osvoboditve.

Tovarna, ki je bila ustanovljena 
leta 1947 in imela tak ra t .166 zaposle
nih, je danes najboljša tekstilna to
varna v Jugoslaviji. Zaposluje že 1100 
delavcev. O njenem razvoju smo že 
večkrat pisali: z odločno specializa
cijo proizvodnje in poenotenjem de
lovnih priprav so naredili prvi večji 
korak v družbo evropskih tekstilcev. 
Z najsodobnejšo oplemenitilnico, novo 
konfekoijo in pletenjem  sintetičnih 
tkanin so enakovreden tekmec m no
gim znanim tekstilnim  tovarnam  po 
svetu.

Vsak dan narede stro ji v NOVO
TEKSU 10 kilometrov tkanin, že lani 
so povečali izvoz za 57 odstotkov^ in 
to vse na zahodnoevropsko tržišče. 
Odpirajo se jim  celo najbolj ugledne 
tekstilne dežele Evrope, kot so Velika 
Britanija, Nemčija in Italija! Skupna 
vrednost letošnjega izvoza bo znašala 
en milijon in -p o l dolarjev in pred
stavljala 16 odstotkov celotne NOVO
TEKSOVE proizvodnje.

Vsemu temu naglemu proizvodne
mu in komercialnemu razvoju pa je 
sledil tudi razvoj na področju orga
nizacije: NOVOTEKS je  bil prvi na 
Dolenjskem, ki je uvedel sodobno 
am eriško metodo načrtovanja in ob
računa »direct costing« ter prvi ku
pil elektronski računalnik za h itre j
še sprejem anje poslovnih odločitev 
na podlagi hitrih  in točnih podatkov.

NOVOTEKSOVA proizvodnja pred
stavlja 40 odstotkov proizvodnje vse 
slovenske volnarske industrije, ali 
skoraj eno dvajsetino vse jugoslovan
ske tovrstne proizvodnje. Do konca 
letošnjega leta se bo povečal delež 
NOVĆTEKSOVIH česanih tkanin na 
blizu 15 odstotkov vseh takih tkanin 
v Jugoslaviji. NOVOTEKS pa je po 
storilnosti skoraj po vseh pokazate
ljih na prvem m estu v Jugoslaviji. Za 
ilustracijo objavljam o diagram, ki še 
bolj nazorno kaže te dosežke novo
meške tovarne v prim erjavi z drugimi 
večjimi jugoslovanskimi tekstilnim i 
kolektivi.

Zadnji krik mode: stro j za pletenje moških in ženskih tkanin

Šifriram  diagram Tekstilnega ins titu ta  v Beogradu, 
ki p rikazuje  storilnost v največjih jugoslovanskih tek 
stilnih  tovarnah Oznaka NOVOTEKSA je 3/1. To j f  
samo eden od značilnih pokazateljev poslovne uspeš
nosti pod je tja , ki je  skoraj v vseh diagram ih na p r
vem mestu
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20 let samoupravljanja - 20 let napredka
21. oktobra se je DS SGP PIONIR Novo mesto zbral na slav

nostnem zasedanju v Poreču. Seja je potekala na isti dan, na
tanko 20 let po tem, ko se je na prvem zasedanju zbral prvi DS 
podjetja. Svojevrstna simbolika in pomen sta v tem, da so za 
kraj slavnostnega zasedanja izbrali obmorsko mesto Poreč, 
svojevrsten pa je tudi napredek, ki ga je SGP PIONIR doseglo 
v dveh desetletjih samoupravljanja: iz majhnega okrajnega 
gradbenega podjetja se je razvilo v najsodobneje opremljeno 
podjetje, ki gradi na najsodobnejše načine, ki ne pozna več 
gradbene sezone in šteje v vrh slovenskega gradbeništva.

Res izjemni napredek SGP 
PIONIR bi bil naj lepše viden, 
če bi prim erjali podatke izpred 
20 let z zdajšnjima. Številke, do 
katerih bi' prišli na ta način, pa 
bd bile tako velike, da bi se lah
ko takšne prim erjave zdele ne- 
sikromne. Zato si raje oglejmo 
SGP PIONIR Novo mesto, ka
k ršn o 'je  danes, in povejmo raje 
nekaj besed o njegovih hotenjih, 
željah in načrtih  za bodočnost.

28-odstw porast 
proizvodnje po planu 
za 1970 bo presežen!

Letos bd m oralo SGP PIONIR 
ustvariti za 214 milijonov din 
vrednosti, kar je za celih 28 od
stotkov več, kot so ustvarili la
na. Plan so v začetku leta zasta
vili kar se da napeto, že zdaj pa 
vse kaže, da ga bodo krepko 
presegli.

Do konca septem bra so ustva
rili za 194 milijonov dan vred
nosti in s tem uresničili 90 odst. 
plana. Odveč je  poudarjati, da 
bodo do konca leta ustvarili še 
precej in da bo plan znatno pre
sežen, saj gradbeništvo naredi ze
lo veliko prav v zadnjem četrt
letju, ko končujejo gradnje.

Letošnji plan vsebuje tri 
strem ljenja: povečati delež gi-ad- 
bene operative, zm anjšati delež 
obrtniških del in povečati sto
rilnost. Zlasti s storilnostjo se 
pri PIONIRJU veliko ukvarjajo. 
Velika gradbišča, organizirana 
za 'gradnje na kratke roke, ter 
vsestranska uooraba sodobnih

Prim orju in ob Črnogorskem 
Prim orju ter na jadranskih oto
kih. Na potresnem  območju ’ v 
Bosni gradijo sodobno šolo. Ve
dno več gradenj prevzemajo tu
di v ‘Zagrebu, k jer oočasi nasla
ja nova PIONIRJEVA gradbena 
enota.

Sodobno poslovanje 
gre z roko v roki 
s sodobnim delom

Tolikšnih uspehov in takšne 
uveljavitve ni mogoče doseči -iz 
nič. Potrebnih je bilo nemalo 
naporov, da so v kolektivu last
no miselnost uskladili z velikimi 
zahtevami časa in da so notra
nje poslovanje in proizvodnjo 
prilagodili in podredili strem lje
njem  po čim hitrejšem  napred
ku.

V SGP Pionir je zaposlenih 
3100 delavcev, od tega je 200 de
lavcev s srednjo, višjo in visoko 
izobrazbo. 3 milijone dinarjev 
dajejo vsako leto za izobraževa
nje članov kolektiva. Ves stro 
kovni kader obiskuje tečaje in 
seminarje, ki -jih za delavce v 
gradbeništvu organizirata eko
nomska fakulteta in gospodar
ska zbornica SRS.

Izobraževalni center v podjet
ju  skrbi za strokovno usposab-

se pri odgovornem gradbinskem 
delu skupine seznanjajo z naj
novejšimi dosežki v gradbeništ
vu.

Letos imajo v načrtu  nakup 
mehanizacije v vrednosti 10 mi
lijonov din. V zadnjih dveh le
tih so prešli na poslovanje po 
metodi direct costings. Od za
četka letošnjega leta opravljajo 
vse obračune in pripravljajo iz
račune za ponudbe naročnikom 
z uporabo elektronskega raču
nalnika DATA 'Philips.

Pogled v prihodnjih 
pet let

Za 25. obletnico osvoboditve, 20-letnico uvedbe de
lavskega samoupravljanja in za občinski praznik 
Novega mesta*
borbeno in delovne pozdrave vsem prebivalcem 
domače pokrajine!

KOLEKTIV SGP PIONIR NOVO MESTO

gradbenih strojev in mehaniza
cije jih silijo k temu.

Po planu naj bi pretežni del 
vsega ali 198 milijonov din ustva
rila gradbena operativa, drugo 
pa obrabi, med katerim i je  tre- 
ba omeniti mehansko-kovinske- 
ga, lesnega ter projektivni biro 
in stro jn  o-inven ta m i park.

Ne samo slovensko, 
pač pa jugoslovan
sko gradbeno 
podjetje

PIONIR se že štiri leta uspeš
no uveljavlja z gradnjam i ob 
morju. Posodobljenje gradenj, 
za katero so se v podjetju  ogre
li, zahteva velika gradbišča, kri 
edina lahko upravičijo uporabo 
najsodobnejših gradbenih stro
jev in sodobne gradbene meto
de. Pri gradnjah uporabljajo liti 
beton in siporeoc, za večje proiz
vodne dvorane pa najsodobnej
še kombinacije železnih kon
strukcij in montažnih elemen
tov.

Letos so že ustvarili z grad
njam i ob m orju enkrat več kot 
vse lansko leto. PIONIR prido
biva veliko novih del na osnovi 
referenc. Dosedanja kvaliteta, 
kiratki roki gradenj in dosledno 
spoštovanje teh rokov so razen 
cenenosti glavne prednosti, ki 
PIONIRJU utira jo  pot na trži
šče.

V obmorskem predelu Jugosla
vije gradijo turistične objekte 
na istrskem  polotoku, v Kvar
nerskem zalivu, ob Hrvatskem

Velika gradbišča 
z mnogimi stroji 
in malo ljudmi

Na velikih, sodobno organizi
ranih PIONIRJEVIH gradbiščih, 
ki so raztresena po Sloveniji, 
Hrvatski, Bosni in vzdolž Ja
dranske obale, delajo sodobni 
stroji, delavcev pe je tako malo, 
da se kar porazgube po gradbi
ščih.

V Poreču gradijo turistične 
objekte v vrednosti 50 milijonov 
din, pri Banjaluki v Bosni os
novno šolo za 10 milijonov din, 
v Zagrebu 164 stanovanj in 100 
garaž v vrednosti 35 milijonov 
din, v Orebieu na polotoku Pe
lješcu na južnem Jadranu tu ri
stične objekte v vrednosti 3 mi
lijarde din, na novi hitri sloven
ski cesti, ki je v gradnji, so pre
vzeli gradnjo zahtevnega viaduk
ta pri Verdu v vrednosti 5 mili
jonov din, razen tega pa gradijo 
v Ljubljani, na Dolenjskem in 
v Spod. Posavju.

Posebej naj omenimo novo 
proizvodno dvorano za »Lisco« 
v Sevnici z 10.200 nv površine, 
ki bo z uporabo železne kon
strukcije »Diiris« in montažnih 
elementov zgrajena v 8 mesecih' 
in še letos predana naročniku.

Ivanje nižjestrokovnih delavcev. 
V podjetju  je v uku 150 vajen
cev, ki se izučujejo v blizu 20 
poklicih. Vsako leto se v podjet
ju  izuči 450 delavcev, ki prido
bijo polkvalifikacijo in kvalifi
kacij o. Nenehno prirej aj o preda
vanja in seminarje, na katerih

Pri SGP PIONIR pripravljajo 
5-letni perspektivni plan razvoja 
podjetja za obdobje od 1971 do 
1975. Perspektivni plan je že 
skoraj v celoti izdelan, samo
upravni organi pa ga bodo spre
jeli še letos.

Tudi v zasnovah srednjeročne
ga razvOja so ostali zvesti vodi
lu, ki jim  je že doslej pomagalo 
k tako hitrem u razvoju: osva
jali bodo najsodobnejše načine 
dela, da bi se lahko še hitreje 
razvijali. Naj naštejem o samo 
tri najpom em bnejše značilnosti 
plana perspektivnega razvoja, ki 
dokazujejo takšno PIONIRJE
VO pripadnost.

V razdobju od 1971 do 1975 
se bo število delavcev s srednjo, 
višjo in visoko izobrazbo v pod
je tju  povečalo za 1-krat, za 4- 
k ra t se bo povečala vredno:! 
osnovnih sredstev, hkrati pa bo
do uporabljali pri gradnjah naj
sodobnejšo tehnologijo. Za SGP 
PIONIR pomeni 20 let samo
upravljanja 20 let napredka sa
mo zato, ker so vedno strem eli 
naprej.

V

V novi stanovanjski soseski na Znančevih njivah v Novem mestu, 
je podjetje SGP PIONIR prevzelo celotno gradnjo in komunalno 
ureditev novega dela naselja ter tam že zgradilo blizu 250 stanovanj

Nove stanovanjske stolpnice na Reki, ki jih je ŠGP PIONIR gra
dilo lani in letos Hotel lepotec Materada v Poreču, ki ga je SGP Pionir zgradilo letos v rekordnem roku K mesecev



Priprave na povečanje pro
izvodnih prostorov v ISKRI
NI tovarni usmernikov v No
vem mestu potekajo že nekaj 
časa. 2e lani smo poročali o 
tem, da so zlasti skladiščni 
prostori premajhni. Gneča s 
prostorom je postala v tovar
ni že tako velika, da je začela 
ovirati razmah proizvodnje. 
Oteževala je posodobi j enost 
tehnologije in izboljšave v 
organizaciji dela.

R azen  n o v ih  s k la d iš č  
tu d i novi p ro iz v o d n i 

p ro s to r i
Pogodba za gradnjo novih 

skladišč ob dosedanji tovarni 
je podpisana in te dni so že 
ziaceli z zemeljskimi deli. Vsa 
pourebna dokumentacija je 
zbrana, novomeški ISKRI pa 
do že v prvi polovici prihod
njega leta na voljo 250 m’ no
vih skladišč v štirih šedih. -V 
nadstropju nad skladišči bo
do uredili prostore za domar 
oo razvojno službo, ki ji pra
vijo v ISKRI »aplikativni« ra
zvoj, ter za tehnično pripravo 
dela.

To je prvi del načrta, pri
pravljajo pa se že na druge
ga. Za gradnjo 1400 m2 novih 
proizvodnih prostorov, ki bo
do dograjeni prihodnje leto, 
že zbirajo potrebno dokumen
tacijo. S tem bodo v novome
ški ISKRI ustvarili pogoje za 
povečanje proizvodnje v piri- 
hodnjem letu na 25 milijonov 
din, kar bo za okoli 35 odst. 
več kot doslej, v naslednjih 
letih pa na 50 milijonov din.

Denar, ki ga potrebujejo za 
gradnjo skladišč, je v celoti 
zbral kolektiv sam, za grad
njo novih proizvodnih prosto
rov pa bodo najeli kredite.

D obri p o g o ji za  š t ip e n 
d is te  in s tro k o v n ja k e
Čeprav bodo, kot smo prav

kar povedali, v novomeški 
ISKRI letos in prihodnje leto 
precej gradili, ne bo večjih 
naložb v delovne priprave. V 
gradnjo jih namreč sili pred
vsem velika gneča v premajh
nih prostorih, ki v marsičem 
ovira razmah. Skoraj vso več
jo strojno opremo že imajo, 
manjše delovne priprave pa 
že tako sproti obnavljajo*

Novi skladiščni in proizvod
ni prostori bodo omogočili 
prihodnje leto sprejem kakš
nih 30 novih delavcev, kolek
tiv pa bo nato štel 180 ljudi. 
Seveda se na novo proizvod
njo zelo pripravljajo, zlasti z 
zbiranjem ustreznih strokov
njakov, brez katerih v ISKRI
NI proizvodnji še celo ne 
gre.

Do konca letošnjega leta 
bodo dobili tri inženirje, spre
jemajo pa vse vrste delavcev 
od kvalificiranih do tehnikov. 
Razpisali so 20 štipendij na 
srednjih, višjih in visokih šo
lah. Do zdaj so 'podelili le 12 
od razpisanih štipendij, ker 
na razpise ni bilo več prijav. 
Zato nameravajo razpis v 
kratkem ponoviti.

Da bi se bodoči strokov
njaki laže odločali in prijav
ljali za ISKRINE štipendije, 
naj povemo da bodo v okvi
ru združeni ISKRE povečali 
štipendije za srednje šole od 
dosedanjih 200 na 300 din na 
mesec in za višje in visoke 
šole od dosedanjih 300 na 500 
din na mesec. Dokončno od
ločitev o tem mora sprejeti 
le še centralni delavski svet 
ISKRE.

T<etos so razpisali tudi 20 
učnih mest v ISKRINI po-

Tako poteka del« v navijalnici v ISKRINI to varni usmerniških naprav v Novem mestu
(Foto: M. Jakopec)

I S K R I N O

i s k r e n j e  

v  N o v e m  

m e s t a

Ob hitrem razvoju industri
je v novomeški občini je 
bilo najbrž težko razumeti, 
zakaj se ISKRINA tovarna 
usmernikov v Novem me
stu ne pomakne naprej, saj 
je združena ISKRA sicer 
tako zavzeta za razvoj. 
Morda je bil v tem vzrok 
za omalovaževanje, ki ga 
je bilo tu in tam res sli
šati na račun novomeške 
ISKRE. Zdaj pa se je za
iskrilo tudi v novomeški 
ISKRI, ki je dolgo zbirala 
moči in je letos začela svo
jo pot naprej z nezadržnim 
poletom.

Pogled v notranjost silicijeve usmerniške naprave za napajanje 
avtomatskih telefonskih central (Foto: M. Jakopec)

En sam pogled v proizvodno dvorano ISKRINE tovarne usmernikov v Novem mestu dovolj 
zgovorno priča o veliki gneči in pomanjkanju prostora (Foto: M. Jakopec)

klicni šoli v Ljubljani. Tudi 
ta učna mesta so večinoma 
še nezasedena, ker ni bilo 
dovolj kandidatov^ s končani
mi 8 razredi osnovne šole, 
kar je pogoj za sprejem v 
ISKRINO poklicno šolo.

N a js o d o b n e jš i  izdelk i 
v so d e lo v a n ju  s  tu jin o

Obsežne gradnje in kadrov
ske priprave v novomeški 
ISKRI so, kar je povsem rar 
zumljivo, namenjene proiz
vodnji. Omenili smo že, da 
bodo prihodnje leto povečali 
vrednost tega, kar ustvarijo, 
za več kot 35 odst. Kalco nat- 
meravajo doseči tako veiik 
skok?

Zdaj, ko bo ISKRINI to
varni usmernikov v Novem 
mestu končno le na voljo 
prepotrebni prostor za raz- 
man, bo prva naloga poso
dobljene tehnologije. Lahko 
se bodo lotili izcleiave usmer- 
niških naprav v sodobnejših 
izvedbah. V tovarni počasi že 
opuščajo proizvodnjo selen- 
sKih usmerniških naprav in 
se lotevajo sodobnejših sioili- 
jevih.

ISKRINA razvojna služba, 
ki hiti v korak s časom, pa 
se hkrati vedno bolj poglab
lja v osvajanje najsodobnej
ših tiristonziranih usmerni- 
ških naprav. Ker tako obsež
ne m zahtevne naloge v bitki 
s časom ne zmorejo sami, 
so st.opi;i v Uik z zahodno- 
nemško tvrdko SEL in z njo 
sodelujejo.

Prvi uspeh takšnega sodelo
vanja, najsodobnejše usmer- 
niške naprave za potniške 
kompozicije, je že uspešno 
prestal preizKMšnijo. Prvi v 
celoti doma izdelani električ
ni motorni vlak, ki ima vgra
jeno tudi takšno usmemiško 
napravo novomeške ISKRE, 
je bil najprej razstavljen na 
Zagrebškem velesejmu, 22. 
septembra letos pa je odpe
ljal na prvo vožnjo na progi 
Za greb—Be o grad.

N a ro č ila  k a r d e ž u je jo , 
z a to  ni z a lo g  izde lkov
V proizvodnji 'usmemiškšh 

naprav za telefonijo bodo 
upoštevali zahtevnejše poštne 
predpise za napajanje tele
fonskih naprav, sicer pa bo
do delali predvsem usmemi- 
ške naprave večjih moči.

Naročila kar dežujejo in 
ustvarjajo ugodne pogoje za 
rast osebnih dohodkov: ko
nec avgusta letos je bil pov- 
orečni mesečni zaslužek de
lavca 1300 din. Zavoljo pove
čanih možnosti v proizvodnji 
pričakujejo, da se bo prihod
nje leto, po dograditvi novih 
prostorov, povečal osebni do
hodek za 90 odst. Graditeljem 
zasebnih hiš dajejo kredite, 
nekaj kupljenih stanovanj pa 
bo na voljo za strokovnjake.
V rovih prostorih bodo ure
dili sodobno menzo, ki jo že 
dolgo pogrešajo.

Novomeška ISKRA ne po
zna zalog, saj bi se sicer v 
premajhnih prostorih že za
dušila. Izdelki sproti odhaja
jo k naročnikom, dela pa tu
di v bodoče ne bo zmanjkalo, 
saj so železnica, pošta, galva- 
nika in vse gospodarstvo' v 
postopku posodobijanja. Prav 
zato pa pogled v bližnjo pri
hodnost sili ISKRINO novo
meško tovarno u smem iški h 
naprav v razmišljanja o II. 
stopnji rekonstrukcije, ki naj 
bi se začela 1973. leta in bi 
zagotovila 5000 m2 novih pro
izvodnih površin in novo pro
izvodnjo v vrednosti nad 50 
milijonov din.

1
čestitamo za občinski praz
nik Novega mesta, za 25. ob
letnico osvoboditve in 20-let- 
nico delavskega samouprav
ljanja!

DELOVNI KOLEKTIV 
ISKRE



Vsem prebivalcem občine Gro
suplje za današnji občinski praz
nik iskrene čestitke: pbčinska 

.skupščina, družbeno-politične or
ganizacije in delovne organizaci

je v občini Grosuplje

V pričujočem sestavku pišemo 
o razvoju in uspehih vseh večjih 
gospodarskih organizacij v gro
supeljski občini. Pišemo o de
lovnih organizacijah, ki dajejo 
kruh tisočim, delavcem, delav
kam, uslužbencem, tehnikom, in
ženirjem, njihovim družinam. Pi
šemo o njihovem prispevku h 
gospodarskemu in družbenemu 
razvoju tega zahodnega dela 

Dolenjske.

OBČINA GROSUPLJE SLAVI DANES SVOJ PRAZNIK

Grosupeljski gradbinci že na petem mestu
Kadar gledamo, kako visoki gradbeni 

žerjavi prenašajo m alto nad streham i me
stnih hiš, navadno sam o pomislimo: 
»Spet zidajo! Le kaj spet zidajo?«. Le

Vzpon MOTVOZA
Za grosupeljsko tekstilno tovarno MO

TVOZ IN PLATNO je znači* 1 0 , da je raz
meroma v kratkem času postala iz su- 
šičnega drevesa, ki »so mu dnevi šteti«, 
zdravo razzelenelo deblo. Kaj se je zgo
dilo?

V minulih letih so tovarno pestile vse 
tiste težave kot slovensko tekstilno indu
strijo v celoti, poleg tega pa še tkalni
ca z zastarelimi stroji, ki je bila za to
varno huda rakasta rana. V letu 1968, ko 
je voz drvel že zelo hitro navzdol in ko 
je kazalo, da ne bodo mogli več iz izgub, 
pa so kar na hitro opustili izdelovanje 
konopnenih tkanin, vrgli stare stroje na 
cesto in namestili nove ter začeli s sinte- 
tiko. Ta preusmeritev proizvodnje pa je 
bila šele prvi korak, ki je omogočil to
varni iz težav.

Ni jim bilo žal časa niti denarja, ki 
so ga vložili v  razvoj. Proizvodnjo so 
skokovito povečevali, prav tako storilnost. 
Ker se je kmalu »odprlo«, so lahko še  
drugače ukrepali: povečali so osebne do
hodke zaposlenim, zmanjšali zaloge in ob 
tem skrajno varčevali. Delavci so začutili, 
da prihaja boljša prihodnost, zato niso 
več zapuščali svoje delovLte organizacije 
in odhajali drugam.

Vrednost proizvodnje je bila lani 26,5 
milijona dinarjev, letos (predvidoma) že 
40 milijonov, kar je za 33 odstotkov več. 
Storilnost je od lanske večja za 22 odstot
kov, število zaposlenih pa se je poveča
lo (!) za 16. Pred dvema letoma so imeli 
izgubo, letos ob koncu septembra pa že 
3 milijone dinarjev skladov. Včasih za 
sklade ni ostalo nič, zdaj pa dajejo v ta 
namen že 38 odstotkov dohodkov. Priča
kujejo, da bo to razmerje ob koncu leta 
še ugodnejše za sklade. To pa so že po
datki, ki označujejo dobre gospodarje.

Tekstilna tovarna MOTVOZ IN PLAT
NO je tako vrgla iz rok zadnjo violino 
med znanimi slovenskimi tekstilci in vze
la v roke pomembnejšo, tako, ki se bolj 
sliši.. Z boljšo kakovostjo izdelkov in sa
mimi izdelki sploh je postala konkurenč
na iti tako na domačem kot tujem trgu 
bolj upoštevana partnerica.

Čeprav pri izvozu ta tovarna še ni po
kazala vseh k a r t ,  kajpada velja to tudi za 
njen nastop na domačem tržišču, je že 
zdaj precejšnjega zavidanja vreden iztr
žek, ki ga dosega s prodajo blaga na tu
jem. Zanimivo je, da je bila do zdaj 
uspešnejša na zahodnoevropskem trgu, 
kjer proda štiri petina izvoza. Trenutno 
prodajo na konvertibilnem (deviznem) po. 
dročju za 4 milijone dinarjev izdelkov, 
medtem ko jih gre v vzhodne države le 
za 1 milijon dinarjev.

bežno pogledamo tudi na tablo, ki na 
vsakem gradbišču opozarja, kdo je »izva
jalec del«.

Na gradbiščih širom  po Sloveniji ni 
bilo malo tabel, na katerih sm o prebra
li: GRADI SGP GROSUPLJE. To grosu
peljsko podjetje zlasti ni neznano na Do
lenjskem . Skoraj v slehernem  večjem  do
lenjskem  kraju so  njegovi delavci že za
sadili sm rečico na vrh zgradbe, ki so jo 
sezidali za tega ali onega naročnika.

č e  bi hoteli, ne bi m ogli našteti vseh 
zigradb, ki jih je sezidalo grosupeljsko 
podjetje. Preveč jih je, pa budi skrom no 
odmerjen prostor za ta sestavek o pod
jetju tega ne omogoča. Vseeno naštejm o  
vsaj nekatera večja dela, ki so jih  opra
vili grosupeljski gradbeniki.

V spisek takih del štejejo nove šole. 
Osnovne šole: na Muljavi, v Hrastovem  
dolu, na Ilovi gori, Vrhniki, Igu, v Ri
bnici, Velikih Laščah, Šentvidu pri Stični, 
Zagradcu, Smledniku, Polhovem Gradcu, 
Črnomlju, im Vinici, v Ljubljani na Do
lenjski cesti. Nadalje: gradbena fakulte
ta, fakulteta za strojništvo in inštitut za 
mehaniko, matematiko in fiziko v Ljub
ljani, šola za ptt mehanike v Ljubljani, 
delavnice za ljubljanska zavoda za slepo 
in gluho mladino. Omeniti je treba še 
poštno poslopje za Bežigradom (Ljublja
na), industrijsko dvorano na Igu, poslov- 
no-stanovanjski objekt v ulici Moše Pi- 
jada v Ljubljani, garažno hišo v šišk i,

Niihovo delo ie
napeljava gretja

INSTALACIJE so specializirano pod
jetje za napeljavo centralne kurjave, vo
dovodov, plina, prezračevalnih naprav, 
elektrike, poleg tega pa opravljajo stavbno 
kleparstvo in urejajo izolacije.

Na Dolenjskem  je dobilo to grosupelj
sko podjetje povsod tam, kjer so nastale 
nove zgradbe, ki jih je bilo treba opre
m iti/ Tako so letos njegovi delavci že do
končali dela v novi šmarješki šoli, v dvoj
nem stolpiču na Znančevih njivah v No
vem m estu, Dolenj kini trgovini, Merca
torjevi poslovalnici, ki so  jO pred krat
kim odprli ob Zagrebški oesti v Novenn 
mestu, na M imi v stari šoli, ki so jo pre
uredili, in drugod.

V Črnomlju bodo INSTALACIJE opre
mile posebno šolo; doma v Grosoupljem  
imajo delo v novi osnovni šoli, prek zime 
pa bodo uredili' najrazličnejše napeljave 
v novhh šolah, ki ju gradijo v Škocjan« 
in na Grmu v Novem mestu.

Največ del imajo grosupeljski inštala
terji še vedno na ljubljanskem območju, 
kjer so opremili vse Mercatorjeve trgo
vine, stanovanjsko sosesko na Viču in so 
delovali tudi drugje.

Podjetje šteje 70 zaposlenih/ ki bodo 
letos naredili za 10 m ilijonov dinarjev del.

Naročila iz vse Jugoslavije

veleblagovnioo v Novem m estu, industrij
sko dvorano v Ložu, ljubljansko tovarno 
vijakov, stičensko farmo bekonov, stavbo 
Modnih oblačil v Ljubljani, železniške po
staje v Grosupljem, Dobretpoljah, Ivančni 
gorici in Trebnjem, zdravstvene domove 
v Grosupljem, na Viču-Rudniku, trebanj
ski m otel, stanovanjske bloke in naselja 
v Ljubljani in podobno.

Letos dograjuje podjetje osnovno šolo  
v domačem kraju, ki bo (s telovadnico in 
kabineti) ena na j večjih na Dolenjskem, 
m otel za ljubljanski hotel Turist ob avto
m obilski cesti in druge objekte.

V okviru podjetja so letos dogradli 
separacijo pri Klečah na Savi. Tam je 
v načrtu tudi centralna betonarna pod
jetja z mešalci betona na tovornjakih.

Prav gotovo pa to ni vse in ne more 
niti približno predstaviti podjetja, ki se 
je lani s  160,320.000 din celotnega dohod
ka (všteta tudi nedokončana dela) uvrsti
lo na peto m esto med slovenskimi grad
benimi podjetji.

Grosupeljsko gradbeno podjetje je bi
lo ustanovljeno v drugi polovici leta 1946. 
Leta 1947 so  bili v podjetju štirje inže
nirji in tehniki. Lan: pa je bilo teh ka
drov že 66: en strokovnjak je prišel na 
21 zaposlenih (delavcev).

Delovna sila se je v zadnjem času 
ustalila, podjetje nima več sezoncev. Na 
to so vplivale dobre razmere v samskih  
domovih in m em ah, ki jih  ima podjetje 
v raznih krajih. Se vedno pa je 5 njego
vih velikih samsikih blokov premalo za 
vse delavce.

Več kot 1 milijon dinarjev razdelijo 
vsako leto za posojila tistim zaposlenim, 
ki nakupujejo stanovanja ali si sami zi
dajo hiše.

Pomanjkanje delavcev — v zadnjem  
času je to vprašanje spet pereče — so  
grosupeljski gradbeniki rešili tako, da so  
delo človeških rok marsikje nadomestili z 
delom strojev. Za letos so predvideli za 
8 m ilijonov dinarjev novih strojev in in
ventarja.

V slabih 25 letih obstoja se je sp loš
no gradbeno podjetja v Grosupljem- tako 
razvilo, da je zdaj sposobno uresničiti še 
tako zahtevne gradnje. Naj spet poudari
mo, da je iz majhnega lokalnega podjetja, 
ki je premoglo komaj 50 krampov in lo
pat, nastalo podjetje, ki se uvršča v sam  
vrh slovenskega gradbeništva.

Začeli so z enim 
tovornjakom

AVTO PREVOZ iz Ivančne gorice računa, da 
si bo letos »privozil« za 8 m ilijonov din p ro 
meta. Cisti dohodek na zaposlenega (vseh je  72, 
im ajo pa tudi 12 vajencev) je  že zdaj spodbuden.

Prevoz blaga in  potnikov je osnovna dejav
nost podjetja , razen tega pa popravlja jo  tudi 
vse vrste m otornih  vozil. Tovorni promet ima 
42 voznih enot: 30 tovornjakov in 12 prikolic.
V prim erjavi z letom 1958, ko je imelo podjetje  
ob ustanovitvi komaj en tovornjak , je to  lep 
napredek .

Petrinji in Stari Gradiški, ki so jim  dali 
delat pohištvo za ustanove, kjer preživi
jo najmlajši vsaj polovico dneva?

Izdelava pohištva za hotele, otroške 
vrtce, šole, gledališča in druge imenitne 
prostore je že nekaj let zapisana v proiz
vodnem načrtu SPLOŠNEGA MIZAR
STVA. Naročil je vsako leto več, spričo 
pomanjkanja mizarjev nekatera celo za- 
vračajo. Za ime, ugled in zaupanje je  po
stalo podjetje že premajhno.

Letos gradijo v Grosupljem novo skla
dišče in preurejajo lakirnico. Za leto 1971 

-imajo v načrtu novo proizvodno dvorano 
z 2000 m- površine. V novih prostorih bi 
radi uresničili vrsto zamisli, predvsem pa 
bolje organizirali ’ proizvodnjo in izbolj
šali tehnološki postopek. O tem, da bi 
proizvodnjo povečali in kajpak zaposlili 
nove delavce, ni treba posebej govoriti. 
Za gradnjo dvorane so nekaj denarja pri 
hranili, računajo pa tudi na kredite. Ža 
podporo pri kreditih bodo prosili občin
sko skupščino Menijo, da prošnja ne bo 
zavrnjena, saj je SPLOŠNO MIZARSTVO 
družbeno podjetje, ki daje kr.uh 73 obča
nom in preit njih kruh številnim druži
nam na Grosupeljskem.

2,250.000 din je bil vreden delež gro
supeljskega SPLOŠNEGA MIZARSTVA v 
novozgrajenih hotelih v turističnem Po
reču oziroma njegovi neposrednibližini. 
Pohištvo za te hotele so v -celoti izdelali 
v Grosupljem.

To grosupeljsko podjetje je do zdaj 
opremilo s pohištvom že toliko vrtcev po 
državi, da se ga je malone oprijel vzde
vek »otroško podjetje«. Kajpada to ni nič 
slabega, saj nič drugega ne pomeni kot 
to, da so grosupeljski mizarji res mojstri 
za vse. Kako bi sicer segel glas o njih 
tako daleč po državi, kako bi drugače 
izvedeli zanje v Banjaluki, Osijeku pa v

Osnovna šola v Grosupljem, ki jo gradi tamkajšnje splošno gradbeno podjetje, 
bo ena največjjh in najsodobnejših na Dolenjskem. Poleg številnih učilnic bo 
imela še vrsto kabinetov za specializiran pouk in seveda tudi telovadnico

Livarna v Ivančni gorici je ena najsodobnejših v Sloveniji. Lani so jo prenovili 
in poenostavili proizvodnjo
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GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO O DELU IN NAČRTIH

Z d a j  j e  n a  v r s t i  n e g a  n a s a d o v

N a o b m o č ju  G o z d n e g a  g o s p o d a rs tv a  N ovo m e s to  b o 
d o  le to s  p o s e k a l i  v g o zd o v ih  s p lo š n e g a  l ju d s k e g a  p re m o 
ž e n ja  110.000 m 3 le s a ,  v g o zd o v ih  z a s e b n e g a  la s tn iš tv a  
p a  je  b ilo  o d k a z a n e g a  za  p o s e k  85 .000  m 3 le s a .  Iz z a s e b 
n ih  g o zd o v  b o  p r iš lo  v  b la g o v n o  p ro iz v o d n jo  k a k šn ih  
35 .000  m 3, d ru g o  p a  b o d o  p o rab ili la s tn ik i z a s e .  Tako bo  
GG N ovo m e s to  u s tv a r i lo  le to s  s  sv o jo  d e ja v n o s t jo  za  
44 m ilijo n o v  d in  v re d n o s t i ,  o d  te g a  s  p ro d a jo  le s a  in g o zd 
n ih  p ro iz v o d o v  oko li 30 m ilijo n o v  d in , p r e o s ta n e k  p a  z 
n o tra n jo  re a liz a c ijo :  z g o je n je m  in  u re ja n je m  g o zd o v , z 
g ra d n jo  c e s t ,  z m e h a n iz a c ijo  in d ru g im i d e li.

Za letošnji dan republike je predvidena otvoritev velikega motela, ki ga za 
ljubljanski hotel TURIST gradi grosupeljsko gradbeno podjetje ob priključku 
kirišče in kampa za 40 osebnih avtomobilov. Tudi notranjo opremo bodo ▼ 
njem bo lahko hkrati prenočevalo 64 ljudi, poleg pa je že urejeno veliko par- 
kiršče in kampa za 40 osebnih avtomobilov. Tudi notranjo opremo bodo v 
glavnem prispevala grosupeljska podjetja

S t r o j  z a  1 5 0 0  k r o ž n i k o v  .
Marsikoga bi spravili v zadrego, če bi 

ga vprašali, kje na Dolenjskem izdelujejo 
take »mašine, ki same pomivajo sklede in 
piskre«. Zavrtel bi oči, nato pa vam ske
sano priznal, da ne ve.

Pa vendarle grosupeljsko podjetje KO 
VINASTRGJ že dve leti poleg drugega iz
deluje tudi take »mašine«. Za izdelovanje 
strojev za pomivanje posode so se dogo
vorili z angleško firmo STAINES. Stroj je 
zelo kakovosten: v eni uri lahko pomije 
in posuši do 1500 krožnikov. Primeren je 
za hotele in restavracije. V kratkem času 
si je širom po Jugoslaviji pridobil že to
likšen ugled, da naročil zanje nikoli ne 
zmanjka.

KOVINASTROJ se je sicer specializi
ral za izdelovanje kovinske kuhinjske 
opreme za gostinstvo. Izdeluje kotle, pre
kucne kotle, štedilnike, točilne pulte, po
mivalna korita in še marsikaj drugega, 
kar sodi v sodobno urejeno veliko kuhi
njo ali večjo gostinsko sobo. Izdelki so 
bili na tržišču 'ocenjeni za visoko kako
vostne. V prid štejejo tudi to, da so iz
delani iz nerjavečih kovin.

Na Dolenjskem je podjetje s temi iz
delki opremilo restavracije in druge go
stinske prostore na Otočcu, v šmarje
ških in Ca t eških Toplicah, trenutno pa 
opremlja*• TURISTOV motel ob grosu
peljskem odcepu magistrale Ljubljana —

» T a b o r «  p r i č a k u j e  
4 0  m i l i j o n o v  d in

Grosupeljsko trgovsko podjetje TABOR želi prihodnje leto v domačem kraju .zgraditi blagovnico s 1500' do 2000 kv. m prodajnega prostora. S tem bi za 200 odstotkov povečalo sedanje zmogljivosti. Zgradilo je že polovico skladišč. Letos pa so že odprli potrošniški center v Šentvidu pri Stični.Podejtje ima 36 poslovalnic v treh občinah: grosupeljski, kočevski in v Ljubljani. , Zaposluje 142 ljudi, poleg tega- pa se uči stroke v njegovih trgovinah tudi 46 vajencev. Letos pričakujejo, da bodo ustvarili 40 milijonov din prometa, to pa bo za 15 do 20 odstotkov več kot lani.

M il i jo n  z a  s t r o j e
UNIVERZ AL — obrtno komunalno 

podjetje v Ivančni gorici — je nastal pred 
osmimi leti iz dveh komunalnih ustanov 
in obrtne delavnice višnjegorske CEMEN- 
TNINE. Skrbi za četrtorarzredne ceste, 
opravlja gradbena dela (visoke in nizke 
gradnje), pripravlja cementne izdelke, 
opravlja strojne storitve, razen tega pa 
ima še mehanični servis in peskokop.

Podjetje si je do zdaj z lastnima denar
ji zgradilo poslovno stavbo z delavnicami 
in skladišči in nakupilo za milijon dinar
jev novih strojev.

Od 40 zaposlenih ljudi v UNI VERZA
LU jih ima 70 odstotkov kvalifikacijo, 12 
delavcev si je pridobilo interno kvalifika
cijo. V prihodnje se nameravajo kadrov
sko še okrepiti. Zdaj štipendirajo na grad
beni srednji šoli v Ljubljani enega dija
ka, šbipendijo pa bodo dali še enemu.

S p o d b u d e n  p r i m e r  
d o l e n j s k e  l i v a r n e

Livarna v Ivančni gorici — obrat ljubljanskega IMP — je specializirana za sivo litino. V glavnem proda izdelke v Sloveniji, 20 odstotkov proizvodje pa gre tudi v izvoz na zahodni trg.V livarni je 145 zaposlenih, kljub lepim osebnim dohodkom * (letošnje poprečje: 1460 din) pa še vedno ne morejo dobiti dovolj strokovnjakov.Mejnik lepih časov so postavili lani, ko so livarno prenovili in’ posodobili proizvodnjo. Vse postopke so mehanizirali. Livarn* se lahko že zdaj šteje med najboljše na Slovenskem. V prvih devetih mesecih letos so imeli 1950 ton odlitkov, to pa je več kot lani vse leto. Največ velja to, da proizvodnja .skokovito narašča, čeprav je število novih delavcev malenkostno.

Zagreb.
KOVINASTROJ pa nd znan le v Slo

veniji, ampak tudi v drugih republikah. 
Poznajo ga v Istri, severni Dalmaciji in 
Srbiji. Smoter podjetja je: uveljavita se na 
območju vse države. Tudi v prihodnje bo. 
do sprejeli delo najprej v kraju, ki bo 
turistično najbolj pomemben.

Letos je podjetje praznovalo 10-letnico 
obstoja. To je bila priložnost, da so pre
gledali prehojeno pot od majhne obrtne 
delavnice do podjetja, ki bo letos opravi
lo že za 30 milijonov dinarjev poslov. 
Poprečni osebni dohodek zaposlenega je 
trenutno 1350 din, kar je precej več od 
občinskega poprečja, čeprav gre podjetju 
dobro, saj mu kruha, kot pravimo, ne 
manjka, pa brez težav le ni. šiba zanj je 
predvsem pomanjkanje delovne sile, ki je 
sploh značilno za vrsto delovnih organiza
cij v grosupeljski občini. Manjka kvalifi
ciranih in nekvalificiranih delavcev. Pod
jetje je letos povečalo proizvodnjo za 60 
odstotkov. Ker nimajo dovolj delavcev, 
morajo delati noč in dan (nemalokrat do
besedno), da delo v roku končajo.

V odovodi n a  te k o č e m  tra k u !
Skrb za gospodarjenje s stanovanjski

mi hišami, stanovanji, poslovnimi prosto
ri, urejanje cest in zelenic, vzdrževanje 
kanalizacije, pokopališč in odvoz smeti v 
grosupeljski občini je naložena stano
vanjsko komunalnemu podjetju v Gro
supljem.

Kajpak skrbi to podjetje tudi za pitno 
vodo in ta njegova delovna enota se je v 
zadnjem času zelo izkazala. Poleg tega da 
je skrbela za vzdrževanje vseh vodovo
dov od Grosupljega do Trebnjega in na 
območju Suhe krajine,' je zgradila več no
vih vodovodov: na zazidalnih okoliših v 
Grosupljem, Trebnjem in Suhi krajini, 
uredila novo zajetje v Grosupljem in pri
ključila na vodovodno omrežje vasi Tla
ke, Mali Vrh, Veliki Vrh, Spodnje Blato 
in Spodnjo Drago. Trenutno gradi vodo
vod v Suhi krajini (8 km), v gradnji pa 
je tudi še novo zajetje >pri Stični, iz ka
terega bo dobilo pitno vodo območje Do- 
bmič-Stična.

Ž e b lizu  le tn e g a  n a č r ta
Podjetje STROJNO MIZARSTVO r 

Šentvidu pri Stični izdeluje v Šentvidu 
stavbno pohištvo, v Stični pohištvo, v 
Ivančni gorici pa ima žago. Med 86 za
poslenimi je večin kvalificiranih de
lavcev.
• Ze pred leti jih je življenje naučilo, 
da lahko uspevajo le s kakovostnimi iz
delki, zato jim ni žal denarja, ki ga vla
gajo v posodobljanje izdelovanja in, kaj
pak, nove stroje.

Za letos so predvidevali 6,8 milijona 
dinarjev prometa, že v devetih mesecih 
pa so dosegli 5,77 milijona. Računajo, da 
bodo letni načrt presegli za 13 odstotkov.

Osebni dohodki so primerni, podjetje 
se posodoblja, torej ima v rokah vse, kar 
je potrebno za lepši jutrišnji dan.

V sak  d a n  g re  v m oko  5 to n  
ž ita  in š e  v e č

Valjčni mlin v Stični zaposluje sicer samo 7 ljudi, zmelje pa kar po S ton žita dnevno ln še več. Včasih delajo celo v treh izmenah.Mlin je star, leta 1957 so ga obnovili in predelali za polavtomatski sistem. Takrat so odpravili tudi težaška dela v njem. Kolektiv pa je prepričan, da v sedanjih grajskih prostorih nima 
prave prihodnosti. 2e nekaj časa zbirajo denar za nov mlin. Odjemalcev mu tudi potem ne bo 
zmanjkalo. V Stično vozijo jnlet celo iz Trebnjega, Litije, Ribnice, Dobrepolj in tudi iz 
Horjula pri Vrhniki.

Takšen je. po nekaj letih 114-hektarski intenzivni nasad na Vahti na 
Gorjancih ob gorjanski cesti. Z uspelo naložbo, ki jo zlasti občudujejo 
mnogi gozdarski strokovnjaki, je GG Novo mesto iztrgalo propadu 
zemljišče, na katerem so bila prej grmišča in gmajne.

Novomeški gozdarji 
ugotavljajo, da je spre
memba zakona o go
spodarjenju z gozdovi 
ugodno vplivala na nji
hovo delo: samouprav
ni organ, v katerem so 
predstavniki zasebnih 
lastnikov, je pokazal ve
liko razumevanja za šir
še potrebe v gozdnem 
gospodarstvu in se je že 
takoj v začetku uvelja
vil z gospodarnimi od
ločitvami.

Sečnja je letos za kak
šnih 5 do 6 odstotkov 
večja kot lani, hkrati s 
tem pa je GG Novo me
sto prešlo v zadnjih 3 
letih, iz obdobja, za ka
terega so bila značilna 
velika pogozdovanja, v 
obdobje, v katerem se 
ukvarjajo predvsem z 
nego obstoječih intenziv
nih nasadov in z redče
njem sestojev, pa manj 
s pogozdovanjem in 
večjimi naložbami te vr
ste.

Manj kreditov 
za naložbe 

v intenzivne nasade
Gozdar živi z drev

jem v gozdu, zato ima 
raje rastoči kot pose
kan les. Prav les pa je 
zelo dragocena, gospo
darstvu življenjsko po
trebna surovina. Zato 
brez sečnje ne gre. Ve
liko ljubezni in potrpež
ljivosti je potrebno, da 
doumeš, kako pomemb
no je pogozdovanje in 
kako pomembni so in
tenzivni gozdni nasadi, 
čeprav je treba čakati 
na uspeh po več deset
letij, saj raste gozd zelo 
počasi.

Pri GG Novo mesto 
imajo v načrtu 12.000 
ha za melioracijo pri
mernih površin, ki bi 
jih pogozdili z intenziv

nimi nasadi. Okoli 6.000 
ha takšnih površin je 
posejanih z grmišči in 
gmajnami, doslej pa so 
z veliko truda ustvarili 
okoli 1700 ha intenziv
nih nasadov.

še vedno je njiho
va velika želja na
daljevati to delo. žal je 
bilo zadnja leta v te na
mene na voljo manj 
kreditov kot prej. Lani 
so najeli kredit 1 mili
jon 600 tisoč din za 
intenzivne nasade in v 
nekaj letih bodo ta de
nar porabili za 200 ha 
intenzivnih nasadov, ki 
jih bodo uredili pretež
no na območju občine 
Črnomelj, nekaj manj 
pa v občini Novo mesto. 
Predvsem se ukvarjajo 
zdaj z nego že osnova
nih nasadov, z vzgojo 
prirodnega prirastka in 
z redčenjem, ker je 
na trgu še vedno zelo 
veliko povpraševanje 
po drobnem lesu.

Skrb za ceste 
in posodobljeno 

spravilo lesa
Na kmetih je vedno 

manj ljudi in vedno te
že je dobiti delavce za 
težaška dela pri spravi
lu lesa in vprege za pre
voze. Prizadevanje ko- vprego.

lektiva se zato usmer
ja tudi sem: v gradnjo 
cest in v sodobno, me
hanizirano spravilo in 
nakladanje lesa t  goz
du.

Letos bodo porabili 
za gradnjo cest 1,400.000 
din in se bodo zelo pri
bližali 300 km lastnih 
gozdnih cest, zgrajenih 
v povojnem razdobju. 
V zvezi s tem imajo r  
podjetju tudi več stro
jev za gradnjo cest, saj 
gradijo na sodobne na
čine.

Tudi pri posodoblje
nju spravila lesa so do
segli velik napredek: s 
traktorji, vitli in žični
cami spravijo do ka
mionskih cest že kak
šnih 10 odstotkov pose
kanega lesa, pred leti 
pa so ga le 2 odstotka. 
20 velikih tovornjakov, 
s katerimi vozijo les iz 
gozdov, je opremljenih 
z nakladalnimi naprava
mi in nakladanje je v 
celoti mehanizirano. Z 
rokami nakladajo samo 
še drva. Zaradi razgiba
nosti dolenjske pokraji
ne, ki je polna vzpetin 
in hribov, pa bodo še 
dolga leta v gozdovih 
morali uporabljati za 
spravilo lesa do kami
onskih cest živalsko

O b  p r a z n o v a n j u  o b č i n s k e g a  
p r a z n i k a  p o z d r a v l j a m o  
v s e  o b č a n e !

K O L E K T IV  G O Z D N E G A  
G O S P O D A R S T V A  
N O V O  M E S T O



kultura
in

izobra
ževanje
Kmalu kulturna 

skupnost
V Ribnici je bila pred 

kratkim prva seja iniciativ
nega odbora za ustanovitev 
kulturne skupnosti. V raz
pravi so ugotovili, da je ta
ka skupnost v občini potre
bna, in se dogovorili, da jo 
bodo ustanovili do 10. no
vembra letos. Zato so ime
novali tudi dve komisiji za 
izdelavo programa in statuta 
oziroma pravil kulturne skup
nosti. Vsekakor bo imela 
kulturna skupnost pomemben 
vpliv na delovanje kulturnih 
organizacij in na vso kultur
no dejavnost v občini.

-r

Večer orientalske 
lirike v Brežicah

Obiskovalcem akademije v 
počastitev srebrnega jubileja 
brežiške gimnazije so se dija
ki 26. oktobra zvečer predsta
vili z recitalom orientalske 
poezije. Slovesnosti so pri
sostvovala mnogi kulturni in 
prosvetni delavci, predstavni
ki občinskih skupščin in 
družbeno-političnega življenja 
iz Posavja. Med gosti sta bi
la tudi predsednik kultumo- 
prosvetnega zbora skupščine 
SRS Miloš Poljanšek in di
rektor Zavoda za šolstvo SRS 
Boris Lipužič. Za povabljen
ce tega slovesnega večera je 
ravnatelj gimnazije prof. Mar
jan Gregorine priredil spre
jem v šoli, kjer jim je raz
kazal prostore zavoda. Breži
ška gimnazija je  ena najso
dobneje opremljenih gimnazij 
v Sloveniji.

Obkolpski posvet
Kulturni delavci in pred

stavniki ZKPO iz Krškega, 
Brežic, Črnomlja, Metlike, 
Novega mesta, Ogulina, Ozlja, 
Duge Rese in Karlovca — iz 
slovenskih in hrvaških občin 
ob Kolpi — so imeli 24. ok
tobra v Dugi Resi tradicional
no srečanje. Govorili so o na
činu plačevanja kulturnih de
javnosti in med drugim zve
deli, da v Dugi resi sploh ne 
porabijo vsega denarja, ki ga 
dobi kultura. Znoya so obu
dili medobčinski odbor, ki 
bo skrbel za medsebojno iz
menjavo kulturnih skupin in 
gostovanj. Naslednje sreča
nje kulturnikov z obkolpske- 
ga območja bo sredi decem
bra v Novem mestu.

Spomenik časnikarju
Na pokopališču na Viču v 

Ljubljani so 27. oktobra go- 
riški študentje postavili skro
men nagrobnik časnikarju, 
tiskarju in založniku Andre
ju Gabrščku (1864—1938), 
borcu za pravice in napre
dek goriških Slovencev. O 
njegovem življenju in delu je 
govorili časnikar A Rejc iz 
zamejstva.

S. Sk.

Dobrodošlo gibanje
V Novem mestu osnovna skupnost Glasbene 

mladine za novomeško in trebanjsko občino

Glasbena mladina — giba
nje, ki ima namen spodbu
diti v mladih zanimanje za 
(resno) glasbo in jim omo
gočiti kar največ umetniških 
glasbenih večrov, je v zad
njem času močneje zajelo 
tudi Dolenjsko. V Novem 
mestu so 24. oktobra glasbe
ni učitelji in pedagogi usta
novili osnovno skupnost te
ga gibanja za novomeško in 
trebanjsko občino. Osnovali 
so odbor in izvolili za pred
sednico Teo Mam, profesori, 
co glasbe na novomeški gi
mnaziji. Ustanovnemu občne
mu zboru sta med drugim 
prisostvovala Miloš Poljan
šek kot predsednik in prof. 
Janez Bitenc kot podpred
sednik republiškega odbora 
glasbene mladine.

Ko so govorili o nalogah 
tega gibanja na Dolenjskem, 
so poudarili, da bi morali 
glasbeno umetnost približati 
zlasti podeželski mladini ter 
tistim učencem in učenkam 
iz odročnejših šol, ki imajo 
najmanj možnosti, da bi obi

skali tak ali drugačen kon
cert. Menili pa so, da same 
organizacije takih koncertov 
v novomeški občini prek 
Zavoda za kulturno dejav
nost ne bi kazalo spreminja
ti ali jo prenašati na druga 
ramena. Povedali so, da je 
zavod umetniške koncerte 
prirejal v sodelovanju z ljub. 
ljanskim Festivalom vselej 
tako in ob takem času, da 
je lahko umetnike slišalo 
čirnveč mladih. S tem so se 
seveda počenih tudi stroški 
trebno bo le sestaviti tak na
črt koncertov, ki bo zado
voljil tudi pedagoško stran.
‘ Glasbena mladina naj bi 

postopno zajela čim večje 
območje, čim več šol in čim 
več mladine, vendar pa to 
gibanje ne bi smelo mimo 
mladih iz tovarn. Na usta
novnem zboru so govorili 
tudi o tem in omenili, da bo 
v Novem mestu možno na
črt izpeljati tudi prek mla
dinskega kluba, v ‘katerem 
pa bo dovolj prostora tudi 
za delavsko mladino.

Med zdaj razstav ljen im i o lji na  p la tn u  v treb an jsk i osnovni šoli so tud i za
nim iva s ta re jša  in  m la jša  dela A ntona R epnika, upokojenega kovača iz
M ute. Na zgorn ji slik i so njegovi lju d je  »V GOSTILNI« (tu š, 1964)

Polovičarstva nikar!
čas javnih in nemalo

krat bučnih razprav o no
vem organiziranju in pla
čevanju slovenske kulture 
je mimo. Senzanili smo 
se z namenom in pome
nom novega sistema, ki 
naj bi ga uvedel več let 
pripravljajoči se zakon o 
kulturnih skupnostih, do
daten zakon, ki naj bi ga 
slovenska skupščina spre
jela hkrati, pa uredil pla
čevanje kulturnih dejav
nosti v teh skupnostih, 
širom po Sloveniji so 
medtem  že začeli delovati 
iniciativni odbori za usta
novitev kulturnih skupno
sti. Sledili smo jim  na 
Dolenjskem, kjer so imeli 
iniciativni odbori v posa
meznih občinah tudi že po 
več sej. Na sejah so se 
pogovarjali pretežno o 
tem, koga bodo izvolili v 
samoupravne organe skup
nosti — to pa je bilo tudi 
vse. Predloge za plačeva
nje kulturnih dejavnosti 
so v glavnem povedali že 
takrat, ko so v javnih raz
pravah imeli v rokah za
konski osnutek o kultur
nih skupnostih oziroma o 
financiranju kulturnih de
javnosti.

Kaže, da smo zdaj v 
Sloveniji pripravljeni na 
novi sistem organiziranja 
na področju kulture in 
plačevanja kulturnih de
javnosti. Ta pripravljenost 
pa je očitno samo navi
dezna, saj je bilo v raz
pravah, ki so bile pone• 
kod v Sloveniji zadnje 
dni, slišati, da zakonoda
jalec še vedno nima pre
čiščenega zakonskega be
sedila, zlasti pa so nejas
na tista poglavja v delu 
zakona o financiranju kul
ture, kjer bi morali ne
dvoumno nakazati vse mo
žne vire, iz katerih bi pri
hajal denar za kulturo. Za
to se v zadnjih razpravah 
izrecno zavzemajo za to, 
da bi oba zakona o kul
turi sprejeli hkrati. Vsa
komur je namreč jasno, da 
bi bilo življenje kulturnih 
skupnosti, ki bi jih usta
novili z enim zakonom, 
neposredno odvisno od do
datnega zakona, ki bi za
gotovil 'denar, če bi kul
turne skupnosti samo 
ustanovili, ne pa jim tudi 
omogočili življenje, bi po- 
fnenilo nekaj takega, kot 
če bi mati novorojenčka 
namesto k prsim položila 
k bukovemu polenu.

UDELEŽENCI TABORSKIH SREČANJ RAZSTAVLJAJO V TREBNJEM

In spet nam je spregovorila 
izpovednost samorastnikov
V avlah trebanjske osnovne šole bo do nedelje, 1. novembra, odprta raz
stava 60 del slikarjev in kiparjev samorastnikov iz Slovenije in drugih repu

blik -  Gradivo za bodočo trebanjsko galerijo

T reban jska  osnovna šo la se je  za teden dni spet 
sprem enila v galerijo . V obeh avlah bodo do nedelje, 
1. novem bra, razstav ljena dela, 60 po številu , 28 sli
k arjev  in  k iparjev , udeležencev dosedanjih  tre h  ta 
b o rsk ih  srečan j. T abor slovenskih likovnih sam o
rastn ikov  je  s tem  doživel novo spodbudo in  oh ra 
b ru jo čo  po trd itev . P riču joča razstava je  h k ra ti lep 
in  dom iseln prispevek  k likovnem u življenju  na  Do
lenjskem .

V imeniu tabora je razsta
vo v soboto, 24. oktobra, v 
zgodnjih večernih urah od
prl Tone Zibert. Zahvalil se 
je, delovnim organizacijam 
in drugim, ki so prireditelje 
denarno izdatno podprli in 
omogočili ta  dogodek. Hkra
ti se je Zibert zahvalil sli
karjem in kiparjem za pri- 
spevana dela ter obiskoval
cem, ki so s svojo navzočno
stjo dokazali, da so take in 
podobne prireditve v Treb
njem ne le dobrodošle, am
pak tudi potrebne. Razen 
številnim predstavnikom in 
gostom iz 'trebanjske in no
vomeške občine ter od dru
god je Zibert izrekel še po
sebej prisrčno dobrodošlico

Belokranjski primer
Nekaj misli na rob tretji podelitvi Župančičevih nagrad in priznanj

| V  deželici onkraj Gor
jancev so že tretjič podelil) 
nagrade in priznanja kultur
nim skupinam, ki so se ude
ležile natečaja za Zupančiče
vo nagrado in sodelovale na 
belokranjski kulturni reviji. 
Podelitev so opravili dokaj 
slovesno in ob dobri udelež- 
di družbeno-političnih pred-

Mali kulturni barometer
■  ZAKON PRED DUItMI —

Po naj novejših vesteh povzem a
m o, da bo km alu dokončano be
sedilo republiškega zakona o ku l
tu rn ih  skupnostih  in financiran ju  
ku ltu rn ih  dejavnosti te r  da je 
zakon tako  rekoč pred  sp re je 
mom.

■  SMEH OB BURKI — V pe
tek, 23. ok tobra  zvečer, so se 
v novom eškem  Domu ku ltu re  
predstavili igralci Slovenskega gle
dališča iz T reta i  burko »Moč 
uniform e« Jak a  Stoke. T ržaški gle
dališčniki so  v Novo m esto do
potovali iz M aribora, k je r so so
delovali na  B orštnikovem  sreča
nju . Po predstavi so b ili Tržačani 
gostje predsednika občinske skup
ščine Novo m esto F ranc ija  K u
harja .

■  OD SOBOTE »NERETVA« —
V počastitev občinskega praznika 
so začeli v soboto, 24. oktobra, v

novom eški občini p redvajati jugo
slovanski barvni film  »Bitka na 
Neretvi«. F ilm  bodo videli v vseh 
večjih  k ra jih  v občini, z lasti pa 
m ladina lz osnovnih šol.

■  POSVET KULTURNIKOV —
V Novem m estu p rip rav lja jo  po 
svet s  predstavnik i ku ltu rn ih  d ru 
štev in ku ltu rn ih  skupin. Pogovo
rili se bodo o perečih vprašanjih  
ku ltu re. U gotovitve bodo predloži.
II v razpravo občinski skupščini. 
Posvet bo predvidom a novem bra.

■  PRIHAJA »GOSPOD EVSTA. 
H I J  IZ SIšK E « — 6. novem bra 
zvečer bodo Novom eščanl, obisko
valci abonm ajskih  gledaliških pri
reditev  v Domu ku ltu re, videli ko
m edijo  »Gospod EvstahlJ lz Ši
ške«. To Labichovo delo Je na 
slovenska tla  prenesel in  sloven
skim razmeram prikrojil 2 a r  ko 
Petan , p ri tem  pa je  sodeloval 
E rv in  F ritz . To bo  gostovanje 
Mestnega gledališča ljubljanskega.

stavnikov črnomaljske in me
tliške občine, s čimer, je do
bil dogodek nedvomno še več
ji pomen.

Ker se malokdaj zgodi, da 
se hkrati zbere na enem me
stu toliko kulturnih in druž
beno-političnih delavcev ter 
predstavnikov oblasti iz toli
ko krajev in občan, se je kaj: 
pak kar sama od sebe ponu
dila priložnost, da, se slav
nostna podelitev nagrad ih 
priznanj »podaljša« v delovno 
srečanje enih in drugih. Tako 
se je salon črnomaljskega 
hotela »Lahinja« na mah 
spremenil v konferenčno so
bo, - v kateri je bilo potem 
slišati številne pohvale in 
spodbude za nadaljnje delo, 
vredne, da bi jih posnemal}

Pohvala, če začnemo s to, 
je veljala zlasti tistim delov
nim organizacijam v črno
maljski in metliški občini, ki 
so denarno podprle belo
kranjsko kulturno revijo, in 
sicer ne zatiskajo oči in ušes, 
kadar pride prošnja, da je 
treba pomagati kulturi. Po
sebej je treba omeniti ob
činski sindikalni svet v Met
liki, ki je blagohotno vzel

nase pokroviteljske pravice in 
dolžnosti za belokranjsko kul
turno revijo in tako dokazal, 
da je še v prihodnje priprav
ljen kulturo iz vrst delovnih 
ljudi za delovne ljudi pod
preti moralno in denarno. 
Denarna podpora je bila letos 
prispevek k nagradam, mo
ralna podpora pa so bila pi
smena priznanja metliškega 
sindikalnega sveta sodelujo
čim na reviji.

To je ravno tisti belokranj
ski primer, o katerem smo 
hoteli spregovoriti in ki bi ga 
tudi drugje ne samo mogli, 
ampak tudi morali posnema
ti. V kulturnem življenju de
lovnih ljudi bi lahko našli 
sindikati pomembnejšo vlogo 
od te, ki je zdaj marsikje, 
žal, še vedno v praksi: ta je, 
da se vsi prehitro zadovolji
jo z besedami, npr. na raznih 
razpravah, medtem ko dejanj 
skoraj ni. Kaže, da bi morali 
znova in temeljito prebrati 
tisto resolucijo z Zadnjega 
zveznega sindikalnega kongre
sa, ki govori o (vse drugačni) 
vlogi sindikatov in na katero 
so ob sprejemu vsi po vrsti 
tako glasno prisegli. I. Z.

znanemu političnemu in druž
benemu delavcu Bogdanu 
Osolniku in številnim slikar
jem in kiparjem, ki so obi
skali Trebnje.

Uvodno besedo je imel 
umetnostni kritik prof. Mir
ko Juteršek. Med drugim je 
dejal, da samorastniki dan
danes v svet umetnosti ne 
vstopajo več skozi stranska 
vrata, ker jim to tudi ni po
trebno: samorastniška likov
nost ni namreč nič drugega 
kot le eden od številnih in 
raznolikih izraznih načinov v 
likovnem svetu, ki pa si svo
je pravo mesto šele določa.

Kaj je samorastniška umet
nost, je bilo že pojasnjeva- 
no in pojasnjeno, ne bo pa 
odveč, če ponovimo, kako jo 
je označil prof. Zoran Kržiš
nik, čigar misli so priložene 
manjšemu vodniku po priču
joči trebanjski razstavi: »To 
je izrazito izpovedno slikar
stvo . . .  Samorastniški umet
nik (v pravem pomenu be
sede) se zmerom izpoveduje 
scela — v tem je njegova

omejitev in njegova moč.«
In v tej »omejitvi in moči« 

nastala dela prikazujejo na 
trebanjski razstavi samorast
niki: Janko Dolenc iz Vuze
nice, Mladen Dolovski iz Lud- 
brega, Petar Grgec iz Kar
lovca, Jože Horvat-Jaki iz 
Nazarij, Alojz Jerčič iz Treb. 
njega, Dušan Jevtovič iz K ra
ševca, Peter Jovanovič iz 
Dolnje Žetine, Arja in Jan 
Knjazovic iz Kovačiče, Mar
tin Kopričanec iz Molve, Dra
go Košir iz Sodražice, Boris 
Lavrič iz Kranja, Ivan Lac- 
kovič iz Zagreba, Viktor 
Magyar s Čateža pri Treb
njem, Pero Mandič iz San
skega mosta, poide Mihelič 
iz Litije, Greta Pečnik iz Pi
rana, Zirovčana Jože in Kon
rad Peternelj, Anton Plemelj 
iz Ljubljane, Liza Podpečan- 
Kuhar iz Rečice ob Savinji, 
Anton Repnik iz Mute, Pe
tar Smajič iz Emestinovega, 
Rudi Stopar iz Sevnice, Jože 
Svetina iz Zavodenj, Ivan Ste. 
fanek iz Hrastovskega, Fra
njo Vujčec iz Gole in Mari
ja Zilova iz Bratislave (Ce- 
hoslovaška).

Razstava je tudi zametek 
gradiva za bodočo galerijo, ki 
se poraja v Trebnjem.

Otvoritev te zanimive sli
karske razstave je glasbeno 
pospremil moški peyski zbor 
z Mirne pod vodstvom Stane
ta Pečka. I. Z.

Praznik pri Kernjaku
S tekmovanja pevskih zborov v Mariboru so No- 
vomeščani odpotovali na Kernjakov dom na 

Koroškem, kjer so odkrili spomenik Mojcej

Tekmovanje pevskih zbo
rov »Naša pesem 70«, ki je 
bilo 24. oktobra v Mariboru, 
so se v skupini osmih mo
ških zborov udeležili tudi 
Novomeščani. fevci DPD Du
šan J^reb so pod taktirko 
Toneta Marklja zapeli tri 
pesmi: obvezno Srebotnjako- 
ve »Bore«, Simonittijev 
»Križ« in Kemjakovo »O, 
Regina«. Ko so odhajali iz 
Maribora, so jih obvestili, 
da sp dosegli tretje mesto, 
kasneje pa so v dnevnem ča
sopisju prebrali, da so za
sedli nižje mesto.

Naslednjega dne so jere
bove!, ki sta ju spremljala 
podpredsednik občinske skup
ščine Avgust Avber in pred
sednik občinske konference

SZDL Franc Beg, z avtobu
som odpotovali v Trebinjo 
ob Dravi na Koroškem, na 
dom skladatelja Pavla Ker- 
njaka. Skladatelj, ki je z 
novomeškimi pevci navezal 
prijateljske vezi, jih je doča
kal nadvse razpoložen.

Na Kemjakovem domu on
stran Karavank je bil v ne
deljo, 25. oktobra, sicer praz
nik. Množica ljudi se je zbra
la pri priljubljenem sklada
telju, kjer so odkrili kip 
Mojcej, delo znanega kiparja 
samorastnika Petra Jovano
viča iz Zetine. Obiskovalci 
so imeli spet ‘priložnost ( sli
šati pesmi iz bogatega spo
reda odličnega Slovenskega 
okteta, kateremu so se pri
družili tudi Novomeščanl.



Uresničena bo velika želja
Novomeška mladina bo končno dobila svoj klub -  Janez Slapnik: »Klub 

bo središče pobud in organizirane mladinske dejavnosti v občini'«

Predsedstvo občinske kon
ference ZM Novo mesto pred. 
videva, da bodo dela pri ure
janju klubskih prostorov na- 
rfed do 7. novembra, ko bo 
otvoritev. Klub bo urejen v 
dveh sobah. Sejna soba bo 
namenjena sestankom, semi
narjem, predavanjem in štu
dijskemu delu, druga-klub- 
ska soba pa bo opremljena 
tako, da bo lahko sprejela 
čimveč mladine. Tu bodo or
ganizirali razna družabna sre
čanja, svobodne dejavnosti in 
zabave, morda tudi plese.

Kje dobiti šolske 
knjige?

Pouk na vseh šolah se je 
že zdavnaj začel, v knjigarni 
Mladinske knjige pa se iz 
dneva v dan ponavlja isti 
prkior.. Pred prodajno mizo 
se vrstijo učenci in dijaki 
in sprašujejo po učbenikih, 
dobivajo pa vedno iste od
govore: »Nimamo! še  ni na
tisnjeno, ne vemo, kdaj bo!« 
Knjigarna kljub najboljši 
volji kupcem ne more ustre
či, ker nekaterih učbenikov, 
zlasti za srednje šole, eno
stavno ni.

Ne samo, da se to ponavlja 
iz dneva v dan, bolj žalostno 
je, da je tako iz leta v leto. 
Nekaterih prepotrebnih učbe
nikov sploh ni ali pa niso 
tiskani pravočasno. Cene ti
stih, ki jih imajo, pa so vi
soke in starši morajo krepko 
poseči v žep  ̂ če hočejo svo
jega otroka primemo opre
miti za šolo.

Kdo je pri tem najbolj 
prizadet? Najprej vsi šolarji, 
ki nimajo učnih pripomoč
kov, ob njih pa tudi učitelji 
in profesorji, ki zaradi po
manjkanja učbenikov učne
ga načrta ne. morejo izpol
njevati tako, kot bi morali.

BRZOJAVKE
VELIKI GABER

Ho zaslugi krajevne skupnosti 
so m ladi v Velikem G abru po dol
go tra jn ih  prizadevanjih  končno 
le dobili svoj kotiček. Na voljo 
im ajo  dve lepo urejeni sobi, ki ju  
bodo še p reuredili, da  bosta  bolj 
p ripravni za m ladinske dejavno
sti. Aktiv šte je  nad  40 m ladincev, 
ki so najbo lj delavni v pevski 
dejavnosti, športu  in šahovski sek
ciji. Doslej so se m ladinci zbira
li v gasilskem dom u, ki je  izven 
vasi.
RIBNICA

Dvodnevni sem inar — Pred k ra t
kim  je občinska konferenca ZM 
Ribnica organizirala dvodnevni se 
m inar za člane vodstev mladin- 

-sk ih  aktivov in za m lade kom uni
ste. Predavali so člani republiške 
in zvezne konference ZM te r ob
činske konference ZtC Ribnica. 
P redavatelji so se om ejili na  po 
dročja , k i zadevajo naloge m la 
d ih  kom unistov, načrtovanje dela 
m ladine te r aktualne d ru žb en o p o 
litične dogodke po  svetu in dom a. 
Sem inar je  b il v jam arskem  do 
m u. Prvi dan  se je  sem inarja  ude
ležilo 15 m ladincev, drugi dan pa 
13.

Nov način vzgoje — Pred k ra t
kim  so v Ribnici sestavili skupi
no m ladih, k i se im enuje idejno 
jedro , in  bo skrbela  za idejno 
vzgojo m ladih. Ta skup ina  bo p o 
pravila  delovni program  in  še do 
konca le ta  organizira la  nekaj 
p redavanj. M ladinci so se po. ne 
davnem  sem inarju  sam i odločili 
za tak  način vzgoje, zato bo že
ljam  večine m ladih  prilagodila 
svoj delovhi program  tudi občin
ska konferenca ZM.

Nič več predvidevanj — 2e ne
k a jk ra t sm o zapisali, da občinska 
konferenca ZM R ibnica predvide
va ustanovitev m ladinskega kluba. 
Čeprav bi po teh predvidevanjih  
klub že zdavnaj m ora l b iti odprt, 
še vedno ni u rejen , ker ie težko 
dobiti delavce za nekatera  s tro 
kovna dela. T okrat smo zvedeli, 
da  je  denar za ureditev in opre
m o kluba zagotovljen, nism o pa 
dobili nobene izjave, kdaj bo od- 
pa t. Mladinci nam reč m enijo, da 
je  bilo obljub, ki se niso uresni
čile, že dovolj.

■  NOVO MESTO — Končana je  
tud i zadnja disciplina delavskih 
športn ih  iger. Na finalnem  tu r 
n irju  nam iznoteniških ekip so se 
najbolj odrezali igralci NOVO- 
TEKSA, ki so brez težav zmagali. 
Končni vrstni rad: 1. NOVOTEKS 
(Som rak, Kapš) 6 točk, 2. D ruž
bene službe (lih i, Picck) 4 točke, 
3. KRKA (Ž abkar, Sim čič) 2 toč 
ki, 4. osnovna šola Šentjernej brea 
točke. (M. G.)

Občinska konferenca ZM 
Novo mesto se je hkrati loti
la reševanja treh vprašanj, 
ki so za obstoj kluba, kakr
šen bo,' nujno potrebna: 
oprema klubskih prostorov, 
stalno zaposjen delavec, ki 
bo skrbel za organizirano de
javnost v klubu in bo hkrati 
upravnik kluba ter vodja u tr
jevanja povezanosti mladine v 
občini, katere središče naj bi 
postal klub.

Predsednik občinske konfe
rence ZMv Novo mesto Janez 
Slapnik je povedal: »2e dol
go manjka v občini organizi
rane' klubske dejavnosti. Se
daj smo za to dobili prosto- 

, re, ki jih bomo opremili, in 
bo zato klub imel posebne 
naloge, ki bodo v interesu 
večine mladih v občini. Skr. 
bel bo za kulturno, politično, 
izobraževalno, športno in za
bavno življenje mladine in bo 
pobudnik celotne mladinske 
dejavnosti v občini. Zato ni 
nujno,, da bi bile vse prire
ditve v klubskih prostorih, 
pač pa bodo vse prireditve v 
občini, hkrati s plesi, orga
nizirane v sodelovanju s klu
bom. Klub bo opremljen ta
ko, da bo lahko nudil mož
nost izobraževanja, kar je 
ena izmed glavnih nalog naše 
občinske konference ZM za 
prihodnje obdobje.«

K ureditvi kluba bodo pri-

Seminar za kmetovalce
Dobremu kmetu ne zado

stuje samo moč in volja do 
dela, imeti mora tudi potreb
no znanje o kmetijstvu. Kme
tijski izobraževalni center 
na Grmu bo v začetku no
vembra organizirali dveletni 
zimski izobraževalni tečaj za 
mlade kmetovalce. Vodstvo 
centra ugotavlja, da je med 
mladimi kmetovalci malo za
nimanja za izobraževanje, po
sebno v občinah Trebnje, 
Metlika, Črnomelj, zato po
ziva k čim večji udeležbi.

pomogli tudi člani kultumo- 
umetniškega društva »Bela 
krizantema«, ki bodo posli
kali eno steno v sejni dvora
ni. prispevek mladine kluba 
pa naj bi bila ureditev klub
ske okolice.

Vodstva aktivov v občini, 
ki bodo v klubu brez dvoma 
našla veliko pomoči in pobud 
za delo v svojih aktivih, naj 
člane opozorijo na novo obli
ko dejavnosti in upoštevajo 
pomoč kluba. A. V.

Nič več v gasilskem 
domu

Doslej so se mladi v Veli
kem Gabru zbirali ▼  gasil
skem domu, ki je izven vasi. 
Starši nad tem niso bili nav
dušeni in so mlade zadrževali 
doma. Dolgo si je več kot 40 
mladincev, ki so zelo delavni 
v pevski, športni in šahovski 
sekciji, prizadevalo, da bi do
bili prostor bliže vasi. Pred 
kratkim so ga dobili s po
močjo krajevne skupnosti v 
montažni stavbi, ki je bila 
sprva namenjena za otroški 
vrtec. Dobili so dva lepa 
prostora, ki ju bodo sami 
dokončno uredili. Upajo, da 
odslej na račun aktiva ne bo 
več pripomb staršev in da 
bo delo lahko še bolj zaži
velo.

S jSodelujte 

S n / f  vuši 

S struni!

OGLE*
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Dobro so se odrezali
Mladi iz Ponikev so sodelovali in zmagali na 

oddaji »Spoznavajmo svet in domovino«

Vaški aktiv »Joško Prija- 
telij-Slobodan« iz Ponikev je 
17. oktobra na veliko prese
nečenje zmagal v oddaji 
»Spoznavajmo svet in domo
vino«, ki jo organizira RTV 
Ljubljana. S tem so se mla
dinci iz Ponikev uvrstili v 
končno tekmovanje.

Hkrati s Ponikvani so tek. 
movali še mladi iz GŠC Po
stojna, mladinski klub Hra
stnik 67, mladinski aktiv z 
Raven in 4. a razred gimna
zije Murska Sobota.' Odgo
varjali so na vprašanja »Vse 
o Sloveniji, kot jo poznamo 
danes.«

Prva ovira je nosila naslov 
»Slovenska dežela in njene 
zanimivosti«. Vrstni red se je 
od ovire do ovire spreminjal 
in vsi so se zagrizeno borili 
za zmago' Mladi iz Ponikev 
so do devete ovire delili dru
go in tretje mesto, zadnja 
ovira pa je vrstni red nena
doma spremenila. To je bila 
igra tveganja. Ekipa si je s 
tem lahko prisvojila še se
dem točk ali pa jih z napač
nimi odgovori zapravila. Mia.

Prej nogometaš, zdaj maneken
V- domači vasi je organiziral nastope znanih 

ansamblov in pevcev
— Zvedeli smo, da si po- — Moj oče je gostilni- 
stal maneken. Kdaj in čar, jaz pa imam smisel
kako se je to zgodilo? tudi za poslovnost. Tako

— Ko sem se spreha- *> ™ veselicah pri nas
ial no Liubliani me ie nastopili ze ansamblijal po Ljubljani, me je , Henček, Veseli plan-
slučajno nekdo fotogra- Petrič ^  drugi.
grafiral. Objavljeno sliko ^  Bva Sršen> Majda
so opazili v Centru za Renko_ Milan Golob in
sodobno oblačenje in me drugi J- P-
povabili, naj poziram kot 
maneken.. Zanje sem za
čel snemati julija letos.
Nekaj mojih fotografij je 
bilo že objavljenih v re
viji »Maneken«.

— Naše mlade bralce 
bo predvsem zanimalo, 
kakšen mora biti mane
ken.

— Visok mora biti naj
manj 185 cm, čim lažji, 
fotogeničen, imeta mora 
smisel za poziranje in le
pota seveda tudi ni icdveč.

— Koliko pa z maneken
stvom zaslužiš?

— Za vsako objavljeno 
sliko dobim 50 din, za na
stop na reviji 150 din in 
včasiji še kakšno oblačiilo.

— Ti to delo ugaja?
— Všeč mi je in bom 

z njim nadaljeval.
— Si torej z nogometno 

kariero končal?
— Zanjo ni več časa. Pri 

mladincih Olimpije sem 
bil do letos vratar. Lani 
sem igral dve tekmi tudi 
za mlado državno repre
zentanco. Obe smo debiji: 
z Nizozemsko 6:0, z Mad
žarsko pa 2:1.

— Slišal sem, da si or
ganiziral več nastopov 
znanih pevcev in ansam
blov v Prigorici?

j. *t'
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Takole so Miloša s po
močjo šminke, lasulje 
in posebne osvetlitve 
spremenili v manekena

di iz Ponikev so izkoristili 
zadnjo priložnost in edini 
osvojili vseh sedem možnih 
točk, kar jim je prineslo 
zmago. Vrstni red nastopajo
čih ob koncu je bil tak: aiktiv 
ZM Joško Prijatelj-Slobodan 
— 15 točk, 4. a razred gim
nazije iz Murske Sobote — 
11 točk, mladinski klub Hra
stnik 67 — 10 točk, GŠC Po
stojna — 5 točk in mladinski 
aktiv Reka z Raven — 5 
točk.

Mladince iz Ponikev čaka 
še ena veliko težja ovira v 
končnem srečanju zmagovitih 
ekip.

ŽELJKO. GRIČAR

Pravilni odgovori »Kaj 
vem, kaj znam?«

Pravilni odgovori na  vpraša, 
n ja  iz p re jšn je  številke se gla
sijo: 31. M ichelangelo Buona- 
rro ti, 32. Helsinki, 33. Wilhelm 
Me is ter, 34. Georges Bizet, 35. 
nek tar, 36. Louis Pastem -, 37. 
E lisabeth  B arre t Browning, 38. 
Joe Luis, 39. Nikolaj K oper
n ik , 40. Lojze Slak.

V današn ji številki objavlja
m o zadnjo skupino vprašanj 
našega kviza. Za tiste , ki so 
na  vsa vprašan ja  pravilno  od
govorili, ozirom a zbrali n a j
več praviln ih  odgovorov, smo 
pripravili 10 lepih nagrad. Na
grajence bo  v uredništvu naše
ga lis ta  izžrebala 3-članska ko- 

. m isija . N jihova im ena bomo 
' objavili v naslednji številki, 

zato še enkrat opozarjam o vse 
bralce, da bom o upoštevali le 
tiste  odgovore, ki bodo v naše 
u redništvo prispeli najkasneje 
do ponedeljka, 2. novem bra, 
ob 12. u ri.

NAGRADNI KVIZ

M i i

41. Kdo je napisal »Balade Petriče Kerempuha«?

' . A .

42. Koliko meri nadmorska višina Novega mesta?

43. Kdo je Jugoslaviji na olimpiadi v Helsinkih 

prislužil zlato medaljo? _________________ •

44. Katero obletnico izhajanja je letos praznoval 

Dolenjski list? _____________'______________________

45. Kako se imenuje škotski učitelj gluhonemih, 
ki je 1876. sestavil prvi telefonski aparat?

46. Katerega dne v letu praznujejo tankisti JLA 

svoj dan?  1_____________

47. Kako se imenuje eden izmed največjih indij
skih pesnikov, ki je 1913 dobil Nobelovo nagrado?

48. Kako se imenuje lepa Perzijka, ki je pripo
vedovala pravljice iz »Tisoč in ene noči«?

49. Katerega leta je podjetje* IMV Novo mesto 

izdelalo prvi kombi?  _________________________

50. Kdo je na fotografiji?______________________

Spet prva „Marijana"
95 bralcev je glasovalo tako:

1. »Marijana«, Dubrovniški trubadurji -  37 
t glasov
2. »Serenada«, Mišo Kovač -  16 glasov
3. »Titanik«, ansambel Slaki -  15 glasov
4. »Čemu da živim«, Mišo Kovač -  7 glasov

Naša lestvica priljubljenih 
skladb se iz tedna v teden 
spreminja, že nekaj tednov 
Zaporedoma pa vodi skladba 
»Marijana«. Vedno več pri
haja tudi predlogov za nove 
skladbe, ki smo jih prvič 
slišali 'na zadnjem opatij
skem festivalu, plošč s -te
mi skladbami pa še ni v 
prodaji.

Obveščamo vse bralce, da 
imajo v novomeških trgovi
nah s ploščami močno zni
žane cer.-e nekaterih plošč, 
ki so še vedno priljubljene, 
in je sedaj ugoden trenutek 
za nakup. Hkrati opozarja
mo, naj bralci, ki sodeluje
jo v tej naši rubriki, na iz- ^  
polnjene kupone napišejo tu- ^8 
di svoj naslov, ker jih sicer 0  
ne moremo upoštevati pri 
žrebanju. ^

2reb je ta teden odločil ^5 
tako:

1. Anica Nagelj, Gornje 
Karteljevo 9, po. Mirna peč

2. Silva Mervič, Konjsko

10, Boštanj 
3. Marija činkole, Kronovo 

14, šmarješke Toplice 
Plošče so darilo trgovine 

»Mercator« iz Novega mesta.

IZREŽITE 
in prilepite

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

DOLENJSKI LIST
uoštni predal 33 
NOVO MESTO

i NAJFvJrLOT
Ta teden sem najraje poslušal (a) melodijo:

Ime in priimek

Ulica

Kraj

Rok: 26. oktober 70 • O fl I
Kupon &t. L r r  !



P O T A

D E Ž U R N I
P O R O Č A J O

H UKRADEL ELEKTRIČNI KABEL — Serif Mimunavić, delavec SGP »Pionir«, je 23. oktobra prijavil novomeSkim miličnikom, da 
mu je neznanec ukradel 50 m električnega kabla in ga s tem oškodoval za 500 din. Za tatom po
izvedujejo.■ UKRADEL DENARNICO Z DENARJEM — 23. oktobra je neznanec okradel Dragana Sudara, delavca SGP »Pionir«. Sudar je na gradbišču novega hotela na Otočcu odložil suknjič z denarni- oo in 320 din. Po končanem del« je ugotovil, da mu Je neznani zmikavt medtem ukradel denarnico in denar. Za tatom poizvedujejo.■ VINJEN RAZGRAJAL — 23. oktobra so morali v hotelu »Metropol* v Novem mestu posredovati novomeški miličniki in odstraniti lz lokala Martina Žnidaršiča, ki je vinjen razgrajal. Zagovarjati se bo moral pred sodnikom za prekrške.B PRETEP PRED GOSTILNO — 25. oktobra je pred gostilno Rogelj v Rdečem kalu nastal pretep. Steplo se je 9 moških, ki so pri pretepu uporabili tudi nože, polena in grablje. Pri pretepu so bili poškodovani Anton Murn in 
Jože Kožar iz Rdečega kala in Ljubljančan Avgust Krajner. Murna in Krajnerja so odpeljali v bolnišnico. Trebanjski miličniki bodo pretepače prijavili Javnemu 
tožilcu.jg VELIKO TATVIN VOZIL — V zadnjih mesecih je v Kočevju vedno več tatvin koles in mopedov. Na mesec doba postaja milice 20 do 30 prijav, da so . posameznikom zginila kolesa. Večino koles miličniki najdejo. Prav pa bi bilo, da bi Ujdi lastniki malo bolj pazili na svoja vazala.■ PUAN RAZBIJAL — Nande 
Požun Iz Kočevja je 21. oktobra ob 0.15 zelo vinjen -aabijal Okoli bifeja kluba upokojencev. Ker Je :alil nočni mdr, se bo moral zagovarjati pri sodniku za prekrške.K LJUDI GOLJUFAJO — V okolici Kočevja so se Spet pojavili prodajalci blaga iz Livna. Blago nakupijo v Zagrebu po 10 din meter, nato pa ga najmanj trikrat draž j q prodajajo lahkovernim kupcem, češ da je »inozemska roba«. Pri tem poslu prepričujejo kupce tudi tako, da jim lažejo potne liste. Dva taka goljufa so 21. oktobra prijeli kočev̂ ci miličniki, jima zaplenili blago ta ju predali sodniku za prekrške.

■ SPET TATVINE — V zadnjem tednu dni so tatovi v večjih stanovanjih v Kočevju ukradli torbice in denarnice z denarjem. To se dogaja predvsem v stanovanjih, kjer ne zaklepajo vhodnih vrat. Tatovi so na delu tudi po
dnevi.

■ ZA2GATI JE HOTEL — 23. oktobra zvečer je Stane Potočnik iz Salke vasi pri Kočevju pijan razgrajal doma, grozil družind, po
lil z bencinom stanovanje in grozil, da ga bo zažgal. Miličniki so 
ga pridržali do iztreznitve. Komaj pa so ga Izpustih, se je spet napil in ponovno gToeil ženi in otrokom, zato so ga spet pridržali do 
iztreznitve. Zaradi teh dejanj se bo zagovarjal pri sodniku za pre
krške.

■ PONOVNO VLOMLJENO — 23. oktobra je bilo spet vlomljeno v kočevsko kegljišče. Neananec Je ukradel vodno črpalko centralne kurjave. V kegljišče je bilo vlomljeno tudi teden prej; tedaj so vlo
milci rasibili radio, telefon, gramofon ln več drugih stvari. Takrat je bilo Škode najmanj za 1000 din.

Š t i r i  n o v a  i m e n a  v  č r n i  k r o n i k i

Dve osebi sta  umrli na avtomobilski cesti pri Bregeh, dve pa pri Trnovcu -  
Siloviti trčenji povzročili tudi za 62.000 din škode

Ob koncu minulega tedna je smrt spet močneje 
zamahnila s koso na cestah na našem območju: 25. 
oktobra sta v prometni nesreči v Trnovcu podlegli 
hudim poškodbam Edita Bolkovac iz Karlovca in 
Anka Šebalj z Vukove gore, 23. oktobra pa sta na 
avtomobilski cesti pri Bregeh izgubila življenje Zla
ta Arany in Zlatko David, oba iz Zagreba.

P e s  B o k i  j e  p o 
k a z a l  s m e r

Za vlom v zidanico v 
Malikovcu, last Franca Pa
peža iz Zgornjih Vodal 
pri Tržišču, so najprej 
obdolžili varovance VPD 
Radeče, ki so tisto noč, 
16. oktobra, ušli iz doma. 
S pomočjo psa Boki j a, 
ki je pokazal smer, ka
mor je Sel vlomilec, so 
sevniški miličniki ugoto
vili, da je vlomil otrok, 
doma iz Krsinjega vrha. 
Otroka so našli vinjenega, 
pri sebi pa je imel tudi 
vse ukradene predmete: 
transistor, steklenico žga- 
i\ja in nekatere druge 
stvari.

Prometna nesreča pri Tr
novcu se je zgodila db 14,45. 
21-letna Bdita Bolkovac iz 
Karlovca je vozila osebni av- 
tamot$ NSU princ proti Me
tliki. Na nepreglednem ovin
ku je zapeljala na levo stran 
ceste. Vozilo je silovito tre
ščilo v tovornjak, ki ga je

naproti vozil Novomeščan 
Janez Kristan. Na kraju ne
sreče sta umrli voznica in 
sopotnica 11-letaa Anka Se- 
balj z Vukove gore. 20-letna 
Mirjana Vrančič, ki se je tu
di peljala z Bolkovčevo, je 
bila hudo ranjena odpeljali 
so jo v novomeško bolnišni-

Avtomobilske razbitine so ostale, hude ranjence so 
odpeljali. Slika kaže žalostne posledice usodnega pre
hitevanja v megli na avtomobilski - cesti pri Bregeh

(Foto: Mirko Vesel)

A v t o m o b i l i s t  o p r o š č e n

Anton Ban iz Novega m esta ni mogel preprečiti 
prometne nesreče, v kateri je izgubil življenje 

12-letni Igor Hostnik iz Žabje vasi

Novomeščan Airaton Ban z 
Ragovske ceste je bil obto
žen, da je 31. oktobra lani z 
osebnim avtomobilom med 
prehitevanjem v Žabji vasi 
zlbil 12-letnega Igorja Hostni
ka, ko se je peljal s kole
som in je potem za hudimi 
poškodbami umrl. Obtožnica 
'je Banu očitala, da med 
vožnjo ni bil dovolj pozoren 
in da je prehiteval brezbriž
no, pri čemer mladega kole
sarja ni niti opozoril s sire
no niti se mu med prehite
vanjem ni dovolj izognil.

Novomeško okrožno sodišče 
pa je v petek, 23. oktobra, 
obtoženega Bana oprostilo 
obtožbe, saj se po izvede
nem postopku sploh ni mo
glo prepričati, da je res sto

ril očitano mu dejanje. Me
nilo je, da je obtoženec do
volj daleč zagledal pred se
boj mladega kolesarja, ki se 
je peljal približno 1 m od 
desnega roba ceste. Priče 
pa so celo izpovedale, da je 
do trčenja prišlo na sredini 
ceste. Razen tega je sodišče 
menilo, da je Ban vozil po 
predpisih in preihiteval po le
vi polovici voznega pasu. 
Prometno stanje pa takrat 
od obtoženega tudi ni zahte
valo izjemne previdnosti in 
izrazito zmanjšanje hitrosti. 
Takrat na nevarnost tudi ni 
kazala nobena posebna oko
liščina. Skratka: šlo je za 
iznenađen in nepredvidljiv 
dogodek, ki ga Ban ni mo
gel preprečiti.

oo. Princ je popolnoma raz
bit. Gmotno škodo so ocenili 
na 32.000 din.

Dva dni prej je bila huda 
nesreča na avtomobilski ce
sti pri Bregeh. 28-letna Zla
ta Axany iz Zagreba je vozi
la fička proti Ljubljani. Do
hitela je tovornjak, s kate
rim je potoval v Ljubljano 
Marjan Zagorc iz Krške va
si. Odločila se je, da ga pre
hiti, čeprav je cesto pokri
vala gosta megla, ki je ob
čutno zmanjšala preglednost. 
Ko je že prehitevala tovor
njak, se je iz nasprotne 
smeri iz megle nenadoma po
kazal volkswagen, ki ga je 
vozila Gabrijela Frarikič iz 
Sevnice, zaposlena pri breži
škem PREVOZU. Ficko Za
grebčanke je silovito treščil 
v volkswagen. Posledice so 
bile katastrofalne: 28-letna
Zlata Arany je umrla že med 
prevozom v bolnišnico, dve 
uri pozneje pa je zaradi 
prehudih poškodb umrl tudi 
njen sopotnik 29-letni Zlatko 
David. Hudo ranjena je bila 
tudi Gabrijela Frankič. Odpe. 
ljali so jo v brežiško bol
nišnico, kjer je ostala na 
zdravljenju. Posledice silovi
tega čelnega trčenja so osta
le tudi na osebnih avtomo
bilih, ki sta popolnoma zma
ličena. Škodo so ocenili na 
30.000 din.

T r u p lo  in  n o ž
V četrtek, 22. oktobra, so 

našli v gozdu ob avtomobil
ski cesti pri Mačkovcu mrt
vega moškega, čigar identite
te ne morejo ugotoviti. Mo
ški je star približno 60 let, 
visok je 160 cm in srednje 
razvit. Obraz ima ovalen, la
se pa siive in na temenu že 
redke. V zgornji čeljusti ni
ma zofo, v spodnji pa na de
sni strani le drugi in tret-

K R «

N E

P r o m e t n i  k o d e k s
Izkušnje kažejo, da noben predpis, naj bo pravno 

še foi™ popoln in razumljiv, dandanes ne more več 
uspešno urejati odnosov med ljudmi. Podobno velja 
za področje cestnega prometa, kjer se je pokazala 
velika vrzel med prometnimi predpisi in udeleženci 
prometa.

Na pobudo republiške komisije za vzgojo in var
nost v cestnem prometu so pripravili strokovnjaki ta
ko imenovani »kodeks etike« za udeležence cestnega 
prometa. Preden pa bo kodeks natisnjen, bodo o njem 
spregovorili pristojni in poklicani na javni razpravi 
v času republiške akcije »življenje ima prednost«, ki 
se je medtem že začela.

Kodeks vsebuje vse tiste moralne zahteve v cest
nem prometu, ki jih »navadni« predpisi, četudi so 
skrajno strogi, ne omenjajo posebej. Našteva vse, ob 
čemer se kažejo in oblikujejo pravilni in kulturni od- 
nosi ljudi na cesti ter njihova strpnosti in obzirnost 
do drugih v prometu. Opozarja, kje so pravzapav 
glavni vzroki za osrečitev in onesrečitev človeka, ko 
dobi v roke krmilo manjšega ali večjega, počasnejše
ga ali hitrejšega motornega vozila.

Kodeks etike je listina, ki jo je narekovalo življe
nje in so Jo strokovnjaki samo zapisali. Zato je v na
čelih poudarjeno, da vsak, kdor zavestno krši promet
ne predpise, ruši v sebi in drugih temelj vozniške eti
ke. Tak voznik ali vsak drug udeleženec prometa je 
potem nedvoumno moralno kriv za sleherno nesrečo. 
Namerno pretiravanje pri tem je zlo, ki ga ni možno 
z ničimer opravičiti.

Kodeks pravi, da zakonu (posledicam oz. krivdi) še 
kako uidemo, nikoli pa obtožbam, da smo krivi za 
žrtve.

ji ter na levi strani le prvi, 
drugi in tretji zob. Neznani 
mrtvec je oblečen v temno 
siv suknjič s kvadratastim 
vzorcem, v hlače temnejše 
barve in obut v siv suknjič 
nizke rjave čevlje, na nogah 
pa ima temne raztegljive no
gavice. Pri njem so našli tu
di nož z d cm dolgimi alumi
nijastimi platnicami. Fotogra
fijo neznanega moškega ob
javljamo. Kdor ga bo prepo
znal, ali kaj ve o njem, naj 
to sporoči čimprej upravi 
javne varnosti Novo mesto 
ali najbližji postajf milice.

Bilo m u  je  v s e e n o
Marjan Božjiuc lz Podsrede Jo vozil 8. maja letos po polnpči » osebnim avtomobilom sopotnico Marijo Škrbec proti Krškemu. Preden sta Sla na pot, sta se sprla m Božjak Je pred vožnjo škrbče- vi rekel, da mu Je vseeno, če se Jima na cesti kaj zgodi. Potem Je vozil vihra vb in z 90 kilometri na uro, kar Je bilo glede na 4,5 m Široko in ovinkasto makadamsko cesto pretirano. Ves čas se Je torej zavedal, do česa lahko pride, pa kljub temu vožnje m spemenil. Zaradi vihravosti in neprimerne hitrosti je avtomobil pn vasi Kronic* ta.io».o s ceste na travnik, nakar Je treščil v breži. no na nasprotni strani. Sopotnica Marija-Škrbec Je bila pri tem huje ranjena. Novomeško okrožno sodišče, ki Je 23. oktobra obravnavalo to zadevo, Je a poštovalo vse okoliščine in drzno vožnjo, Id se Je Je voznik ▼ tisti noči zavedal, ter Je obsodilo Bo#jaka na osem mesecev zapora. Kazni mu ** ta- 

reklo popotno.

■ DOBRAVICA: TRČILA MOTORIST IN OSEBNI AVTO —Hans Drobnič je 17. oktobra zvečer vzvratno zapeljal avtomobil na glavno cesto v Dobravici pri Šentjerneju. Tedaj je po cesti mimo pripeljal motorist Lucijan Rojc in trčil v zadnji del avtomobila. Pri trčenju je motorist padel in se hudo poškodoval. Sopotnica Mari. ja Rojc je pri padcu dobila nekaj odrgnin, škode je za 1.000 din.
■ KOT PRI SEMIČU: MOTORIST V TOVORNJAK — 12. oktobra dopoldne sta v Kotu pri Semiču pripeljala nasproti motorist Jože Kobe iz Gor. Radencev in tovornjak, ki ga je vozil Jože Andrejčič z Dvora. Med srečanjem je Kobe trčil v zadnje kolo, zgubil ravnotežje in padel. Pri tem se je hudo poškodoval, kakor tudi sopotnik Alojz Povše iz Ručetne vasi. Škode je za 1.500 

din.■HINJE: PRI SRECAVANJU V SKALE — 19. oktobra zjutraj sta v Plešu pri Hinjah pripeljala na
sproti tovornjak, ki ga je vozil Jože Prijatelj iz Kolečne vasi, in osebni avtomobil z voznikom Francem Petričem iz Krškega. Med srečanjem je tovornjak odrinil osebni avtomobil v vsek, kjer je trčil v skale. Škode na osebnem avtomobilu je za 6.000 din.

■ NOVO MESTO: ZDRKNIL V GOZD — 19. oktobra dopoldne je Novomeščan Franc Okleščen vozil osebni avtomobil Fiat 124 od Ljubljane proti Novemu mestu. Med vožnjo v karteljevskem gozdu je zapeljal na bankino, trčil v cestni smernik in zdrknil v gozd. Po več metrih vožnje med drevesi se je avtomobil prevrnil na streho. Voznik se je poškodoval, na vozilu je za 8.000 din škode.H ČATE2: Z AVTOM NA NJIVO — 22. oktobra zvečer je Beo
grajčanka Ljiljana Slavnić peljala z osebnim avtomobilom Zastava 1.300 proti Ljubljani. Pri Čatežu je zapeljala na bankino, zadela v smernik in opozorilno tablo, nato pa je avtomobil zdrknil na njivo. Voznica in sopotnici Verica Golubovič in Mirjana Nikolič so bile poškodovane in so jih 
odpeljali v zagrebško bolnišnico. Skoda znanša okrog 8.0000 din.H STRANSKA VAS: TRČILA V OVINKU — 22. oktobra popoldne sta pripeljala nasproti pri Stranski vasi tovornjak, ki ga je vozil Anton Šuštaršič iz Jerneje vasi, in z osebnim avtom opel rekord Franc Popit Iz Adlešičev. Med srečanjem v nepreglednem ovinku sta vozili trčili, škode je- za 6.000 din.■ GRMOVLJE: VERIŽNO TRČENJE — 22. oktobra okrog 22. ure je Anica Novosel iz Zeline vozila osebni avtomobil proti Zagrebu. Na cesti je opazila avto
mobilsko gumo. Ustavila je in hotela gumo odst mi ti. Za njo je pcipeljal osebni avtomobil Zagrebčan Josip Zednik in tudi ustavil, Beograjčan Emil Madjar, ki je nato pripeljal s fiatom 850 spe- cial, pa ni mogel ustaviti. Trčil je v Zagrebčanov opel rekord In ga porinil naprej v osebni avto-• mobil Anice Novosel. Pri točenju sta se poškodovala Emil Madjar in njegov sopotnik Peter Beloše- vič in so ju odpeljali v zagrebško bolnišnico. Na avtomobilih je škode za 17.500 din.

fli GORNJA BREZOVICA: S TOVORNJAKOM NA VRT — 23.oktobra sta se v Gornji Brezovici pri Šentjerneju srečala tovornjaka, ki sta Ju vozila Drago Petrič iz Ljubljane in Drago Jordan iz Jurke va!sd. Pri tem je Ljubljančan 
zapeljal na vrt Vlada Radovana, škoda na tovornjaku znaša okrog 
20.000 din.B PRAPROCE: KONJ V AVTOMOBIL — 25. oktobra je Drago Zupanc voei'1 z osebnim avtomobilom iz 2užamberka proti Zagradcu, ko je v Prapročah nenadoma pritekel z dvorišča Antona Ilnikarja konj in trčil v kolo. Na avtomobilu Je razbito steklo na žarometu ln zvit blatnik, konj pa Je odnesel zdravo kožo ln odpeketal proti Zadravcu, škode na vozilu Je za 400 din.■ KRTINA: ČELNO TRČENJE — 25. oktobra sta pri Krtini pripeljala nasproti z osebnima avto

mobiloma Jožefa Toš iz Slovenj Gradca in Jože Babič iz Mačkovca pri veliki Loki. Kljub zaviranju sta trčila, škode je za 4.000 din.■ CRNUCE: S FICKOM PO NASIPU — 25. oktobra je Stanislav Lakner peljal iz Cmuč proti Novemu mestu z osebnim avtomo
bilom hilman. Za njim je s tičkom peljal Zdravko Emožnik iz Kranja. Lakner je vozil na prtljažniku železne cevi in salonitne plošče. Med vožnjo se je vrv strgala in plošči sta zdrseli na tla. Emožnik je že v poljanskem klancu opazil, da bosta plošči 
padli, in je skušal Laknerja opozoriti. Ko je pripeljal ob Laknerjev avtomobil, sta plošči padli, 
Kranjčan se je naglo umalmil, pri tem pa zapeljal na bankino, trčil v smernik, nato pa je fička zaneslo čez bankino. Prekucnil se je po nasipu navzdol in obstal na kolesih na vaški poti. Škode 
je za 6.000 dinarjev.■ KORENITKA: TRČENJE — 25. oktobra je pri Korenitki avtomobil nemške registracije zavil 
preko leve polovice cesbe in bankine na staro cesto. Ljubljančan 
Jože Novak, ki je opazil avtomobil na robu ceste, je naglo zavri, Aleksander Nikolič, ki je na delu v Nemčiji, pa ni utegnil zmanjšati hitrosti. Trčil je v zadnji del Novakovega taunusa. Škode je za
3.000 din.■ NOVO MESTO: Z AVTOM V GRAMOZ — Novomeščan Jože 
Rešetič je 25. okt. zvečer peljal s fičkom od Dol. Komenc proti Bučni vasi. V ostrem levem ovinku je avtomobil zaneslo v kup gramoza. Škode je za 900 din.■ GOMILA: Z AVTOM V JAREK — Vinko Novak s Podturna 
se je 24. oktobra peljal z osebnim avtomobilom Opel Kadet iz Mime peči proti Trebnjemu. V Gomili je zapeljal v jarek, trčil v ■ vsek, nato pa je avtomobil odbilo na cesto, kjer se je prevrnil na streho. Pri nesreči se je voznik laže poškodoval. Odpeljali so ga v novomeško bolnišnico, 
škode je za 5.000 din.B liAJ: ZA SREČANJE PREOZKA CESTA — Julijan Renko iz Podturna je vozil 24. oktobra osebni avtomobil od Šentjanža proti Radečam. V Gaju sta se med srečanjem na zoženem uelu ceste zaletela z avtomobilistom Mirkom Kmetičem iz Trbovelj, ki se je pripeljal naproti. Ranjen ni bil nihče, škodo pa ocenili na
4.000 din. __■ CATESKE TOPLICE: MOTORIST TREŠČIL V AVTO — Dragan Ivankovič iz Zagreba se je 23. oktobra z motorjem peljal iz Cateških Toplic proti Brežicam. Ovinka ni mogel pravilno speljati in je treščil v osebni avtomobil, s katerim se je naproti pripeljal njegov someščan Božidar Plaveč. Motorist je odnesel celo kožo, 
škodo pa so ocenili na 3.000 din.■ SEVNICA: ZADEL MOSTNO OGRAJO — Hrastničan Roman Kmet je 19. oktobra z osebnim avtomobilom peljal čez savski most v Sevnici in pri tem treščil 
v ograjo.■ KOČEVJE: SLABOST ZA VO
LANOM — 21. oktobra ob 15. uri je Jožetu Veseliču, kot trdi sam,, prišlo slabo, ko se je peljal z avtom skozi Dolgo vas. Zato je zapeljal na levo stran ceste. Takrat le naproti pripeljal z osebnim avtom Rajko Trnovec iz Delnic pri Šentvidu. Trnovec se je hotel izogniti trčenju, zapeljal je izven ceste in avto se je prevrnil. Škode (e za okoli 3.000 din.B KOČEVJE: VPREGA IN TOVORNJAK TRČILA — 22. oktobra ob 17.45 se je tovornjak, ki ga je vozil Ludvik Lap iz okolice Domžal, naletel v zadnji êl vprežne
ga voza, ki ga je vodil Jože Vardi'jan iz Mahovnika pri Kočevju. Do trčenja je prišlo med Bregom in Kočevjem. Voonik torom jaka je vozil zaradi srečevanja s kratkimi lučmi, prepozno je zagledal voz In zato ni mogel preprečiti neŝ ê e. Jože Vnrdilan Je bil pri nesreči hudo poškodovan in so ga prepeli ali v ljubljansko bolrrišni- "-1 konj Je poginil, votz je uni- 
c*p>n. nekaj šikode je bilo tudi na tovomlnku. Skupna škoda znaša 
10.000 din.

O g n j e n a  n o č  n a  G r m u

Novo m esto je še  spalo, ko so na Grmu reše
vali premičnine iz stavbe kmetijske šole

22. oktobra ob 3.50, ko je 
bila še trdna tema, je iz
bruhnil požar v gospodar
skem poslopju kmetijske šo
le Grm v Novem mestu. V 
stavbi je imela šola mizar
sko delavnioo in skladišče, 
v njej pa je stanoval tudi 
upokojenec 79-letni Jure Mi
klavčič. Ostrejše je v celoti 
zoglenelo, ogenj pa Je uničil 
tudi vse druge lesene dele 
te stavbe. Orodje in drugo, 
kar je bilo premičnega, so 
rešili. Ostalo je le zidovje. 
Strokovna komisija je oceni
la, da je naredil ogenj za 
30.000 dinarjev škode.

Ugotovili so, da je začelo 
goreti pri slabo speljanem

dimniku, nato pa se je po
žar razširil še naokrog. Go
reti je začelo nad sobo, v ka
teri je stanoval upokojeni 
Miklavčič. Le malo prej, pre
den je ogenj zajel ostrešij e, 
se je Miklavčič zbudil. Zbu
dilo ga je prasketanje plame
na, ki je naglo uničeval le
seno ostrešje in okolico. 
Imel je srečo, da se je pra
vočasno prebudil. Preisko
valcem je povedal, da je 
zvečer okoli 19. ure v zida
nem štedilniku zakuril in 
odšel spat. Na nesrečo še 
pomislil ni, saj je predtem 
v štedilniku že večkrat ku
ril in še vselej se Je srečno 
končalo.



kam , le  z gxo 
brežiške napad 
čičeva p e tk ra t

polčasu
bustne

KOŠARKA

Sevničani 
dosegli rekordno zmago

V predzadnjem  kolu jesenskega dela rokom etnega prvenstva so 
ns na jbo lj razveselili nogom etaši Sevnice in  Brežic, k i so v tem  
kolu dosegli rekordn i zm agi. B režičani so v zanim ivem  srečanju ne 
preveč lahko prem agali ekipo iz M urske Sobote, ki n i igrala tako 
slabo, k o t kaže rezu lta t. Sevničani sp z odlično igro Tom aža Svažica, 
k i je  dosegel 18 zadetkov, in  Jožeta Šilca, ki je  zabil 11 golov, do 
ta l poto lk li M edvode. K rm eljčani so v nevarni coni in "bodo m orali 
v spom ladanskem  delu bolje ig ra ti. Dekleta Brežic so nesrečno iz
gubile srečanje s Poletom , čeprav b i po prikazani igri zaslužile vsaj

Brežice : Polet 26:7
G ostujoča ekipa je  bila  dom ači

nom  enakovredna le v p rv ih  m inu 
ta h  srečan ja , nato  so pobudo p re 
vzeli dom ačini in  z zrelo igro 
nadigrali Sobočane. H itro  so igrali 
v napadu  in  zanesljivo v obram bi. 
N ajboljši so b ili Berglez, Pavlič, 
Isk ra  in  Šetinc.

Brežice: Berglez, žerjav , Šetinc 3, 
Antolovič 2, Novak, Pavlič 8, Isk ra  
6, Zore 1, B latn ik , Rovan 5 in No
vosele 1.

V. PODGORŠEK

Tržič : Ribnica 12:11
R ibničani so ig rali izredno dobro 

in  zanesljivo sam o v prvem  po l
času, ko  so vodili s  4 goli raz
like. V nadaljevanju  pa so se do
m ačini zbrali in  razliko zm anjšali 
te r  končno z enim  zadetkom  raz 
like tu d i zm agali. Po prikazani 
igri b i R ibničani zaslužili vsaj ne 
odločen rezulta t.

R ibnica: Lovšin, R igler, Tom šič, 
Radič 2, K ersnič 1, M ikulin 1, An- 
dolšek, F. Ponikvar 6, A. Ponik
var in E rčn lj 1.

T. N .

Sevnica : Medvode 
46:15

To je  b ila  igra m ačke z m išjo.
V tem  srečanju  m oram o posebej 
om eniti izrednega Svažiča, k i je  
dosegel k a r 18 zadetkov. Na te j 
tekm i se je  izkazal tud i m ladi v ra 

ta r  Možic, ki se bo sčasom  razvil 
v dobrega b ran ilca  m reže. Vse m i
sli Sevničanov so sedaj usm erjene 
v sofcotno srečanje s H rastn ikom , 
k i je  poleg Sevničanov vodilna ek i
pa  v ligi.

Sevnica: D ebeljak, Možic, Perc 1, 
Lovrek 4, Svažič 18, K oprivnik 1, 
Šilc 11, Š to js 6 in  Trbovc 5.

J. BLAS

Krmelj : Mokerc 15:19
N epotreben poraz dom ače ekipe, 

k i je  po enakovredni igri ▼  zad-1

n jih  m inu tah  z dvem a igralcem a 
več zam udila priložnost, da zm a
ga ali v naj slabšem  prim eru  rem i
zira. Dom ačini so igrali raztrgano 
z lasti v drugem  polčasu, gostje pa 
so borbeno s ta rta li na  vsako žogo.

K rm elj: Logar, C. Logar 2, OIu- 
jič  4, M irt, H očevar 3, Zorc, Za
m an 4, K oprivc 1 in  K ončina 1.

B. DEBELAK

Kondenzatorji : Cerklje 
22:21

V sedm em  kolu zasavske roko
m etne lige so K ondenzatorji s la 
vili prvo zmago. Domačini so zm a
gali v drugem  polčasu, ko jih  je  
pub lika  spodbujala.

Semič: S trn iša , L ipar 6, Koče
var 9, H utar, Sever 2, Velše, K o
be, Fašnik, P lu t, 5, Š prajcar, Škri
n ja r.

Cerklje: Volk, M azinjanin 5, Šr- 
bec 1, Zlobnik 9, Degen 5, Pinta- 
ver, Pučko 1, Požek.

M. ČRNE

Leskovec : Sevnica B 
27:22

Ig ra  je  b ila  precej raztrgana, 
em agali pa so zaradi večje izkuše
nosti dom ači igralci.

Leskovec: P lu t, H rnševar, M.
M lakar 5, Kovač 7, N. M lakar 13, 
Žnidaršič 1, V akselj 1, Zorko In 
P irc. «

Sevnica B: S irk  1, Balog 2, Bre
žan 2, Sršen, Krnc 1, Pondelak 2, 
Nagode 2 in  Drugovič 13.

LABOD : Usnjar 16:12
Novomeščani 50 v lepem  in  za

nim ivem  srečanju  porazili U snjar
ja  s 16:12.

Novo m esto: G antar 6, Punger- 
čič, še tin a , M ožina, Seničar in  Pel- 

;o, vsi po 2 zadetka.

Celulozar a —  
je edini iztržil točko

Bela k ra jin a  je  to  nedeljo gostovala na  Prim orskem  in sreča
n je  v M irni izgubila. Do konca tekm ovanja sta ostali samo še d"e 
koli, vendar bodo B elokranjci zanesljivo ostali v vrhu razpredelnice, 
k a r je  velik uspeh. E lan  in M irna sta  gostovala na tu jem  in p re trp e 
la  dokaj nesrečna poraza. Brežice so nepričakovano izgubile, Celulo
zar pa je  iztržil polovičen izkupiček. K rčani igrajo  vedno bo lje  in 
bodo v spom ladanskem  delu Se m arsikom u zm ešali štrene.

Adria : Bela krajina 4:2
V lepi in h itri tekm i so igralci 

iz M im a . zasluženo zm agali. Do
m ačini so im eli več od igre in bi 
lahko dosegli še kakšen zadetek 
več. B elokranjci so igrali nekoli
ko oslabljeni, slabši del m oštva 
pa je  bjla  obram ba.

Rogatec : Brežice 2:0
Brežičani se n ikakor niso znašli 

na razm očenem  in razritem  igri
šču v Rogatcu in so pokazali eno 
svojih  slabših ,ger. Poznala se je  
tudi odsotnost najboljšega s tre l
ca  M aršiča.

V. PODGORŠEK

Domžale : Mirna 1:0
M Jrenčani 90 Imeli p ro ti tra d i

cionalno neugodnem u naspro tn iku  
točko že v žepu. V endar ao tik  
p red  koncem  teleme pre je li zade

tek , ki ga je  zakrivila obram ba. 
Ob dobrem  so jen ju  sodnika Mrz- 
laka iz Novega m esta s ta  m oštvi 
pokazali zanim ivo igro.

A. TRATAR

Slovan : Elan 1:0
Novomeščani so prvenstveno 

srečanje s favoriziranim  Slovanom  
v L jubljani izgubili dokaj nesreč
no. Nekaj m inu t pred  koncem  so 
dom ačini dosegli zm agoviti zade
tek in pokopali upe to k ra t so lid 
nih Novomeščanov.

Polzela : Celulozar 0:0
G ostje so bili ves čas srečanja 

bo ljša  ekipa, vendar dom ačinom  
niso m ogli zatresti mreže. K ljub 
vsemu pride točka K rčanom  prav , 
saj so po izredno slabem  s ta r tu  
iz tekm e v tekm o boljši.

L. HARTMAN

V finalu ekipa SOP
K ončan je  finaln i nogom etni tu r 

n ir  v m alem  nogom etu za občin
skega prvaka krške občine. Tekm o
valo je  6 ekip, zm agala pa je  eki
pa  SOP (Splošno obrtno  pod je tje ) 
K rško, sledijo: K ovinarska, 3.
E lck tro , 4. Celuloza, 5. Papirkon- 
fckcija, 6. O brtn ik i. F inalna sreča 
n ja  so se končala takole: SOP — 
K ovinarska 1:0, E lek tro  — Celulo
za 3:0 in  O brtn ik i — Papirkonfek- 
c ija  3:2. -— /

L. HARTMAN

Pokal za Železničarja
Za prehodni kegljaški pokal v 

počastitev občinskega p raznika no 
vom eške občine se je  n a  av tom at
skem  kegljišču v K rškem  potego
valo 6 ekip. Zal se tekm ovanja ni 
udeležil lanski zm agovalec PION IR 
iz Novega m esta. Zasluženo je  zm a
gala ekipa 2elezničarja, k i je  po 
d rla  425 kegljev. Končni rezultat: 
1. Železničar (N . m .) 425, 2. Par- 
tizan (Brežice) 399, 3. Isk ra  (N . 
m .) 394, 4. K rka (N . m .) 342, 5. 
K rško 336 in  6 .. L uknja (N . m .)

POPRAVEK
V pre jšn ji številki našega li

s ta  sm o pom otom a objavili, 
da so sevniški rokom etaši iz
gubili srečan je  v Zagorju z 
21:11. V endar nam  Je naš do 
p isn ik  Janko Blas sporočil, da 
se je  srečanje končalo a re 
zultatom  21:19 za Zagorje.

Od tu in tam
■  BREZICE — V počastitev 

občinskega pravnika je  bilo prven
stvo osnovnih šo l v a tle tik i. Tek
m ovanje je  bilo za posam eznike 
in  za ekipe. Pokrovitelj tekm ova- 
n ja  je  b ila  ObZTK Brežice, o rga 
n izator p a  osnovna šola bratov R i
barjev. R ezultati: m oški — 60 m : 
1. P leteršnik (C erklje) 7,8; 400 m : 
šav rin  (Brežice) 69,1; daljina  —
1.Baum kirclm er (Brežice) 5,03; vi
šina — 1. F ran in  • Brežice) 1,45; 
krogla — 1. Zakšek (Brežice 10,52; 
š tafeta  4 z  60: 1. OŠ Brežice 33,9. 
Ekipno: 1. osnovna šoda bratov
R ibarjev 34 točk, 2. OŠ Cerklje
28, 3. in  4. B izeljsko in  Velika Do
lina 16, 5. Globoko 10. ženske:
60 m  — 1. Oberč (Brežice) 9,1; 
300 m  — 1. B radač (Brežice) 52,2; 
daljina  — 1. Agrež (G loboko) 3,88; 
višina — l.D eržič (Brežice) 1,20; 
krogla — 1. Jaklič (V. D olina) 
9,60; š tafeta  4 x 60 m  — 1. OS 
Brežice 38,4. Ekipno: 1. OS b ra 
tov R ibarjev 33 točk, 2. in  3. B i
zeljsko in  Globoko 21, 4. Velika 
Dolina 18, 5. Cerklje 12. (P . R .)

■  KOČEVJE — V Okviru sin
d ikaln ih  športn ih  iger so tekm o
vali stre lc i in  odbojkarji. Letos 
ni v idna večja vnem a p ri delav
sk ih  špo rtn ih  igrah , čeprav se m la 
di pritožu jejo , da  se n im ajo  kam  
dati. šp o rtn a  igrišča in  ob jek ti so 
jim  na  razpolago! V odbojki je  
b il v rstn i red  naslednji: 1. IT  AS,
2. TRIKON in  3. LIK. R ezultati 
ITAS — LIK 2:0, TRIKON — LIK 
2:0 in  TRIKON — ITAS 0:2. V 
konkurenci strelcev je  nastopilo  
šest ekip. Zm agal je  ITAS I (N o
vak, H iti, M arkovič) — 312 k ro 
gov, 2. ITAS II  (Legan, Šafar, 
Poje) 282, 3. TRIKON (T urk , R ojc, 
Planinc) 261, 4. občinska skupšči
na  I (K rižm an, Vidič, Arko) 249, 
5. ObS H  (K osten, Sojnič, Črnec; 
241 in  6. ObS m  (Janc, Prem ru, 
M arkovič) 241. (A. A.)

■  KRŠKO — Na igrišču p ri di
jaškem  dom u je  bilo letošnje sre 
čanje v odbojki za zm agovalca t  
okviru občinskih delavskih iger. 
Skrom na udeležba petih  m oštev 
n i kaj spodbudna, pogrešali pa 
smo tud i ženske tk ipe . Končni 
v rstn i red: 1. Celuloza 8, 2. občin
ski uslužbenci 6, 3. AGROKOMBI
NAT 4, 4. obrtn ik i 2 in 5. SOP 
brez točke. Rezultata finalnega sre 
čan ja  uslužbenci — AGROKOMBI
NAT 2:1. (L. H .)

■  RAVNE — Preteklo nedeljo 
je  bil na  K oroškem  večji atle tsk i 
m iting, na  katerem  so sodelovali 
tud i š tirje  novom eški a tle ti. N aj
uspešnejši je  bol M arjan šp ila r, 
ki je  zm agal v kop ju  z 61,47 m .
V is ti disciplini je  bil Vojko Dra- 
gaš peti (53, 71). T a tjana Gaz
voda je  bila  na  100 m  če trta  (13,2), 
Ivica Jakše pa  je  2asedla enako 
m esto v skoku v daljino  (4,73). 
(M. H .)

■  TREBNJE — Prejšn ji teden 
je  bilo občinsko osnovnošolsko ro 
kom etno prvenstvo. Zm agala je  
ekipa osnovne šole Š en trupert, 
s ledijo  M okronog, Trebnje in Ve
lik i G aber. O rganizatorji so po
grešali m lade tekm ovalce z M irne. 
Ta teden se bodo srečale Se žen
ske ekioe. (A. T .)

■  KOČEVJE — D ijaki in  d i
jak in je  kočevske gim nazije so im e
li atle tsk i trobo j, n a  katerem  je  
nastopilo  48 dijakov in  58 d ija 
k in j. R ezultati: m oški — l.C iglič
I.681 točk  (100 m  — 12,5, krogla
II,65 in višina 160), 2. Vozelj 
1.338 točk (12,4, 9,51, 145), 3. Bojo 
1.268 (13,3, 9,88 in 150) itd . D ija
kinje: 1. Levstik 1.721 (60 m  8,4, 
kro la  7,88 in daljina  4,85), 2. Mo
har 1.441 (8,18, 8,32, 4,20), 3. Poje 
1.395 (9,3, 10,30, 3,70). Posebno se 
je  izkazala B rigita  Levstik. Tek
m ovanje je  vodij p ro f. Saša Bižal, 
ki v glavnem skrb i, da v Kočev
ju  spet ra s te  m ladi rod  atletov. 
(A. A.)

■  NOVO MESTO — V nadalje 
vanju  kegljaške dolenjske lige so 
biH doseženi naslednji rezu lta ti: 
Isk ra  — K rka 320:262, Železničar 
— K rško 373:360, Vseh devet — 
L uknja 363:346 m  S tari devet — 
Pionir 0:50. Vodi Pionir z 20 toč
kam i. (J . M .)

■  BREŽICE — V skupnem  .se
števku točk m ed ekipam i, ki so 
sodelovale v le tošn jih  športn ih  
delavskih igrah  je  zm agala ekipa 
IM  V, k i je  p re je la  prehodni po
kal. V desetih  panogah je  letos 
nastopilo  blizu 300 tekm ovalcev.
V zadnjih  dveh disciplinah, šahu 
in kegljanju , je  bil dosežen na
slednji v rst red: šah  — l.R egion 
6 točk, 2. gim nazija 6 točk, 3. Slo- 
venijavino; kegljanje — 1. gim na
zija 299 kegljev, 2. L judska potroš
n ja  295, 3. Slovenijavino 286 itd .

Jutri podelitev 
priznanj

Jutri, v petek, 30. oikto- 
bra, bo v sindikalnem do
mu v Novem mestu sve
čani zaključek letošnjih 
delavskih športnih iger 
zaposlenih iz novomeške 
občine. Priznanja bod^ 
prejele ekipe in posamez 
nikL

SVETOVNO PRVENSTVO V GIMNASTIKI. Velik 
svetovni športni dogodek je spet za nami; Ljubljana 
in organizatorji so brezhibno opravili nalogo. Večina 
telovadcev se je predstavila z virtuoznostjo, baletom, 
akrobatiko, domiselnostjo, hrabrostjo in izredno le. 
poto izdelanih gibov. Gledalci doma in po svetu so 
bili navdušeni! Kar so nam pokazali svetovni moj- 
stri, sega že v skrajne dosežke človeških zmogljivo
sti v tem športu. Romunka ELENA CEAMPELEA (na 
sliki), prvakinja Balkana, je tudi navdušila.

(Foto: Slavko Dpkl)

Odlično Novo mesto

Noč ima svojo moč...
Dom ače igralke so  v prvem  delu  z dom iselno 

igro  nad igrale  gostje, k i so  se up ira le  dom ačin
kam , le  z grobo igro . V prvem  delu srečan ja  so 
brežiške napadalke S tauberjeva, M olanova in  Bužan- 
čičeva p e tk ra t načele m režo sicer odlične v rata rke  
gostujoče ekipe. "

V drugem  delu pa  je  ko t po navadi spet nasto 
p ila  kriza, dom ače igralke so odnehale, k a r so iz
koristile  gostje  in  rezu lta t izenačile. Po končani .tek
m i je  sodnik še prisodil prosta s tre l; Sobočanke so 
ga izkoristile  in  srečanje odločile z 8:7. V endar je  
p ritožba dom ačink v zvezi s tem  spornim  zadetkom  
upravičena.

Brežice: Božičnik, Z. Zorko, Bužančič 4, M olan 
1, Š tauber 1, B ah, A. M išič, K olar 1, M. Zorko, V. 
M išič in  H ribern ik .

D ekleta Brežic pred  srečanjem  s Poletom  (slika 
zgoraj): napadalka S tauberjeva je  z lasti v prvem  
polčasu s svojo dinam ično igro povsem  zm edla ro 
bustne gostje . V tem  delu je  tud i enkrat zadela m re 
žo (slika levo). B orbena S tanka M olan v napadu, ko 
je  dosegla svoj edini zadetek n a  tem  srečanju . Ravno 
tako  ko t S tanka so se tud i druge brežiške igralke 
ustav ljale  ob čvrsti obram bi gostij. Lepo zamišiljeini 
napadi so  b ili neizpeljani, saj so gostje s svojo tak 
tiko  vsilile dom ačinkam  svoj način ig ran ja  (slika 
spodaj). SLAVKO DOKL

K ošarkarska zveza Slovenije je  p re tek li če trtek  napravila  zme
do v Novem m estu: Novom eščani so pokalno tekm o z Jesenicam i 
p rijav ili za četrtek , zveza p a  je  Jeseničane in  sodnika obvestila, da  
je  tekm a v sredo. Tako so se Novom eščani začeli zb ira ti šele deset 
m inu t p red  tekm o, k e r o tem  niso b ili obveščeni; na  Loki se jih  
je  zbralo šest in  dva m ladinca, m edtem  ko š tirih  študentov iz L jub
ljan e  — K opača, G ošnika, Š p ilarja  in  Lenardiča — sploh n i bilo . 
Za odlično tekm o p a  so b ili p rik rajšan i tud i gledalci, sa j so jih  
p laka ti obveščali, da  bo tekm a v četrtek! Novomeščani so se p rito 
žili, zahtevajo, n a j p rim er raziščejo in  krivca prim erno kaznujejo!

Novo mesto : Je
senice 82:88

N ovom eški k o šark arji so se do 
sto jno  poslovili od letošnjega po 
kalnega tekm ovanja, potem  ko so 
izredno tesno izgubili z enim  iz
m ed n a jbo ljš ih  slovenskih m oštev 
— Jesenicam i. G ostje, za katere 
Igra tu d i na jv išji Slovenec Bunder- 
la  (211 cm ), so zm agali šele v fi
n išu  po zaslugi odličnega ša riča , 
k i je  sam  dosegel zadnjih  deset 
košev za svoje m oštvo. Novome
ščani so se odlično up ira li, ven
d a r so, žal, v začetku dovolili, da 
so  Jeseničani povedli 34:19. Pozne
je  so jih  sicer u je li — polčas je  
b il 44:46 — v drugem  polčasu pa 
je  po  ogorčenem  bo ju  zm aga p ri
padla Gorenjcem . Ob koncu tek 
m e Je b ilo  na  Loki že več ko t 100 
gledalcev. Sodnika Kavčič in  Osi- 
povič s ta  b ila  odlična. Tekm a je  
b ila  najlepša, k a r sm o jih  zadnje 
le to  videli n a  Loki.

Novo m esto: Colarič, P iletič, S. 
Kovačevič, Počrvina 6, Šobar 9, 
Šepetave 18, 2 . Kovačevič 24 in 
Splichal 25.

Kamnik : Novo mesto 
3:1

Z adnje srečanje v okviru repub
liške odbojkarske lige v jesenskem  
delu so Novomeščani odigrali v 
K am niku ta  izgubili s 3:1. Doma
ča ekipa Je b ila  bo ljša  ta  Je brez 
večjih težav prem agala goste, ki 
se to k ra t‘niso preveč trud ili.

K ončna lestvica jesenskega dela 
prvenstva:

1. B ran ik  9 8 1 24:10 17
2. K anal 9 7 2 25:8 16
3. Izola 9 7 2 23:9 10
4. K am nik 9 5 4 21:17 14
5. Sava 9 5 4 20:16 14
6. Gaber je  9 4 5 15:20 13
7. Novo m esto 9 3 6 14:19 12

*8. K ovinar 9 3 6 15:23 12
9. M islinja 9 3 6 13:23 12

10. L jubljana 9 0 9 2:27 9

------------------------------------------ |Q
D O L E N J S K I  L I S T



Portret tega tedna Maratonska razprava proti sedmerici
Tako rastejo velikani

I z  1 5 7 4 .  l e t a  s o  z n a n i  

p r v i  z a p i s k i  o  p r v i h  ž a g a h  

v  S t r a š k i  d o l i n i .  P r v a  i n 

d u s t r i j s k a  ž a g a ,  k a t e r e  

l a s t n i k  j e  b i l  A u e r s p e r g ,  

s l a v i  v  t e m  d e l u  n o v o m e 

š k e  o b č i n e  t e  d n i  1 0 5 .  o b 

l e t n i c o .  P o d j e t j e  N o v o l e s  

n a d a l j u j e  s t a r e  t r a d i c i j e .  

S l a v i  p a  t u d i  N o v o l e s :  2 5  

l e t  j e  s t a r o  p o d j e t j e ,  2 0  

l e t  j e  m i n i l o  o d  t a k r a t ,  

k o  s o  u r e s n i č i l i  v  l e s n e m  

k o m b i n a t u  g e s l o  » T o v a r n e  

d e l a v c e m « .

D i r e k t o r  t o v a r n e  . J o ž e  

K n e z  i m a  v e l i k o  z a s l u g  

z a  n j e n  v s e s t r a n s k i  n a 

p r e d e k .  T r e t j a  r e k o n s t r u k 

c i j a  ž a g a r s t v a  n a  D o l e n j 

s k e m  j e  n e d v o m n o  t e s n o  

p o v e z a n a  z  n j e g o v i m  i m e 

n o m .  Z e  A u e r s p e r g o v a  ž a 

g a  j e  s o d i l a  m e d  n a j m o 

d e r n e j š e .  L e t a  1 9 2 2  j e  b i l a  

a v t o m a t i z i r a n a  S t r a š k a  ž a 

g a ;  t u d i  t a  s e  j e  p o n a š a l a  

k o t  n a j m o d e r n e j š a .  L e t o s  

s o  v  S t r a ž i  o d p r l i  n o v o  

ž a g a ,  k i  j e  p o v s e m  a v t o 

m a t i z i r a n a  m  s o d i  m e d  

n a j m o d e r n e j š e  n e  l e  p r i  

n a s ,  a m p a k  t u d i  v  E v r o p i .  

L e s n i  k o m b i n a t  j e  l e t o s  

p o s t a v i l  t u d i  s v o j  e n e r g e t 

s k i  o b r a t  z  z m o g l j i v o s t j o  

l đ  m e g a v a t a ,  k i  s o  g a  p o 

g n a l i  p r a v  o b  p r a z n o v a 

n j u .

» L e t o s  k o n č u j e  n a š e  p o d • 
j e t j e  1 0 - l e t n o  i z g r a d n j o , «  

p r a v i  d i r e k t o r  J o ž e  K n e z .  

» P r o i z v o d n j o  s m o  v  t e m  

č a s u  p o v e č a l i  k a r  z a  s e 

d e m k r a t ,  h k r a t i  p a  s m o  z  

d o k o n č n o  i n v e s t i c i j s k o  i z 

g r a d n j o  i z č r p a l i  p r o g r a m 

s k e  z a s n o v e  v  t e j  v r s t i  n a 

š e  p r o i z v o d n j e . «

— 10-letni program je 
končan, kaj boste storili 
zdaj?

» N o v o l e s  z d r u ž u j e  d a n e s  

n a  2 4 0 . 0 0 0  k v a d r a t n i h  m e 

t r i h  p r o s t o r o v  i n  v  3 6 . 0 0 0  

k v a d r a t n i h  m e t r i h  p o k r i 

t i h  d e l o v n i h  p r o s t o r o v  

1 . 3 3 0  d e l a v c e v ,  k i  i m a j o  

n a  r a z p o l a g o  s t r o j e ,  k a t e 

r i h  s k u p n a  i n š t a l a c i j s k a

m o č  j e  n e k a j  v e č  k o t  

3 . 5 0 0  k i l o v a t o v .  P o  d o 

k o n č a n j u  d o s e d a n j e g a  p r o 

g r a m a  n a l o ž b  m i s l i m o ,  d a  

b i  l a h k o  v  n a s l e d n j i h  t r e h  

a l i  š t i r i h  l e t i h  p r o i z v o d n j o  

p o v e č a l i  n a  1 6 0  a l i  1 8 0  m i 

l i j o n o v ,  k a r  s e  p r a v i ,  d a  

b i  j o  d v i g n i l i  z a  b l i z u  8 0  

o d s t o t k o v .  P o  d a n a š n j i h  

c e n a h  j e  d e l a v e c  v  N o v o -  

l e s u  p r e d  1 5  l e t i  n a r e d i l  

z a  s l a b e  3  m i l i j o n e  d i n a r 

j e v  n a  l e t o ,  n j e g o v a  l e 

t o š n j a  p r o i z v o d n j a  p a  j e  

ž e  d o s e g l a  v r e d n o s t  t , 3  

m i l i j o n a  d i n ,  s t a r i h  s e v e 

d a .  P r e d  1 5  l e t i  s m o  i m e l i  

l e  e n e g a  i n ž e n i r j a  i n  6  

t e h n i k o v ,  d a n e s  i m a m o  3 0  

s o d e l a v c e v  s  f a k u l t e t n o  

i z o b r a z b o  i n  6 0  t e h n i k o v ,  

k a r  j e  o b  a v t o m a t i z i r a n i  

p r o i z v o d n j i  p o r o k ,  k i  z a 

g o t a v l j a  n o v o  r a s t .

M i s l i m ,  d a  n i  s k r i v n o s t ,  

č e  p o v e m ,  d a  m o r a m o  p o 

s t a v i t i  v  s o d e l o v a n j u  z  d r u 

g i m i  s l o v e n s k i m i  l e s n i m i  

p o d j e t j i  š e  r a z š i r j e n  p r o 

g r a m  n a d a l j n j e g a  r a z v o 

j a .  T a  p r o g r a m  b o  s l o n e l  

n a  d o g o v o r u  o  b o d o č e m  

s o d e l o v a n j u  s l o v e n s k e  l e s 

n e  i n d u s t r i j e .  O  u s p e h u  

n a š e g a  p o d j e t j a  p r i č a  t u 

d i  p o d a t e k ,  d a  s o  v  r a z v o j  

n a š e  t o v a r n e  p r i p r a v l j e n i  

v l a g a t i  t u d i  i n o z e m s k i  p a r 

t n e r j i . «

J O Ž E  S P L I C H A L

Petero moz in fantov, ki so na Loški gori predelovali ukradene avtomobile 
in jih prodajali z lažnimi dokumenti, je novomeško okrožno sodišče obso
dilo skupaj na 10 let in 10 mesecev zapora -  Dvema mlajšima prestopni

koma je izreklo pogojno kazen

Od 8. ure z ju tra j. do 20.30 zvečer je  21. oktobra 
na novomeškem okrožnem  sodišču tekla razprava 
zoper skupino fantov in mož, sta rih  20 do 30 let, 
ki so ob koncu 1968. in v začetku 1969. leta kradli 
osebne avtomobile, jih  predelovali in prodajali s po
narejenim i listinam i. Preden je bila zrečena sodba, 
so bili zmučeni že vsi: člani senata, obtoženci in 
njihovih sedem branilcev.

biču, ta pa z lažnim i doku
m enti M artinu Kluku iz Ra
ven pri Zdolah.

Opel-rekord, letnik 1962, ki

Na zatožno klop v razprav
ni dvorani novom eškega ok 
rožnega sod išča je  sedla sed
m erica obtoženih: 24-letni An
ton Vokalič, šofer iz  Trebe- 
ža pri Artičah, njegov sova
ščan, 27-letnd M artin Urek, 
delavec brez zaposlitve, 24- 
letn i Alojz Levak iz  Artič, 
šofer v  krški tovarni celulo
ze, 20-lefcni Ivan Držanič iz 
Trebeža, avtoklepar brez za
poslitve, artiški avtoličar, 20- 
letn i Ivan Knez, 24-letni Av
gust Zupet, delavec iz T m ja, 
in 28-letni Roman Grubač, za
sebni avtoklepar iz ‘Zgornje 
H udinje.

Pri kraji, predelovanju in 
prodaji avtom obilov je im el 
vsak od obtoženih svojo vlogo 
in svoj del krivde.

VLOMILSKI PARI SO 
DELALI KOT URA

■  Začelo se je nekega de
cem brskega dne 1968, ko je
Urek naročil Vokaliču, naj 
m u preskrbi osebni avtom o
bil Zastava 750. Vokalič je  d o
bil Zupeta in sta šla  na delo. 
V noči od 8. na 9. decem 
ber sta  v Brežicah vlom ila  
v garažo M atije M arinška. 
Ker avtom obila n ista m ogla  
odpeljati, sta  iz njega vzela 

'radio znam ke »Hitachi«, vre
den 820 din, in  avtom obilsko  
orodje, ocenjeno na 750 din.

Isto noč sta  Vokalič in Zu
pet v  Brežicah vlom ila še  v 
garažo Slavka Zrakiča in uk
radla njegovo Zastavo 750, 
vredno 11.000 din.

■  Za sodelavca pri nasled
njem  vlom u in  tatvini je  Vo
kalič im el Ivana Kneza. Sku
paj sta  v noči od 25. na 26. 
decem ber 1968 vlom ila v Kr 
škem  v garažo AMD in uk
radla Zastavo 750, vredno 
11.000 din.

KAJ SO PRED 70 LETI PISALE

Dolenjska Kovice
Vihar podiral hiše

■  (GROZEN VIHAR) — nastal je  v 
pristanišču Galveston, Teksas v Sev. Ame
riki, ter z velikansko, silo  pokončaval vse 
pristanišče z ladjam i vred, kakor tudi 
bližnje naselbine. Zgodilo se  je  tako: Gro
zen vihar drvil je  od dveh krajev m orje 
na kopno; valovi, kakor h iše veliki, zaga
njali so  se čez m esto, pokončevali barke, 
podirali h iše ter odplavili vse z  ljudm i 
vred. Nad 3.000 ljudi je  m rtvih, od kterih  
je nekaj m orje za seboj potegnilo, drugi 
leže okrog, da je  groza videti. 4.000 h iš je  
podrtih in silno m nogo ranjenih, ki leže 
zapuščeni, brez pom oči, brez hrane, ter 
žeje gdnejo. B ati se  je  še vrhu tega, da 
nastane kakova kužna bolezen.

■  (IZ ST. RUPERTA.) — Letos se 
vidi kaj pom aga škropljenje galice v vi
nogradih. Spom ladi so  trdili vedno naši 
krivi domača preroki, »nikar letos ne 
škropijte, saj ne bo nič koristilo, ampak 
sam o škodovalo.« In res, večina naših, po
sebno m anjših vinogradnikov je rajši slu 
šalo te  krive nauke, kakor pa nauke na
ših  strokovnjakov; in kaj je  bila posledi
ca. T isti, ki so nauke teh prerokov slu 
šali, im ajo letos žalibog kaj slabo groz
dje; tisti pa, ki so  rajši slušali gospode 
naše km etijske šole in potovalne učitelje, 
ter se  še  po starem  ravnali, da so  o pra
vem  času škropili, im ajo sedaj hvala Bo
gu tako grozdje, kakor še m alo kako le 
to.

■  (RAKI V TEŽKEM POTOKU.) — 
Kakor se  kaže, se bodo raki v  Težkem  
potoku km alu zaredili. la n sk o  leto je  na
jem nik vode g .  Jas. Bergm ann iz Novega 
m eeta ullodal nekaj s to  plem enih rakov ▼

Težki potok, in pri letošnjem  pregledo
vanju vode se je  našlo obilo m ladega in 
zdravega zaroda. To je  dokaz, da je Težki 
potok popolnom  prost kužnih snovi in  
pripraven zopet za rake. U pati je, da se  
tudi v drugih stranskih potokih km alo  
zarede raki in da se  polagom a zopet na
selijo  v Krki, kar bi bilo nujno želeti na
šim  Dolenjcem .

■  (HUDA VROČINA) — je vladala 
zadnje dni, vodnjaki so  se posušili, in  da
leč so  m orali ljudje po vodo hoditi. Po
tok Sušica pri Gor. Sušicah se  je  tudi do 
cela posušil; veliko rib in  rakov je konec  
Btorilo; 10 naram nih košev so  nabrali in 
zakopali.

■  (PREMOVANJE KONJ V TREB
NJEM ) — vršilo  se  je  dne 15. sept. za 
konjerejce polit, okrajev Litija in N ovo  
m esto. Pripeljalo se je  14 kobilnih žrebet. 
Prem ovalno sod išče je bilo s  kakovostjo 
pripeljanih konj zadovoljeno, ne pa z 
množino; posebno se je  m alo m ladih ko 
bil pripeljalo. K rm ljenje, snaženje in pod- 
kovstvo je bilo dobro, obrzdanje in pripe- 
ljanje, kakor tudi nasprotno vplem enje- 
nje m oralo se je  grajati.

■  (POZOR PRAŠIČ JERE JCEM) — Le
tos bode p o  zim i hudo šlo  s krm ljenjem  
plem enih prašičev, kajti persnine bode kaj 
malo. Zato opozarjam o naše prešičjerejce, 
naj nikar ne opuste zeljno, pesno in repno 
listje, korenevšče v kadi ali pa jam e za
tlačiti, da si takoj vse to za kaj dobro 
zim sko krm o prašičev shranijo. Kdor le 
tos tako ravnal ne bode, utegne proti 
koncu zim e prašiče s  ajdovim i plevam i 
cem pirjem  pred poginom  obvarovati — 
afco še tega zm anjkalo ne bode.

(IZ  DOLENJSKIH NOVIC 
15. •ktobra 1900

|  V noči na 11. februar 
1969 je Vokalič zadnjikrat 
kradel. Z Alojzom Levakom  
sta  v šentlenartu pri Breži
cah vdrla v avtoličarsko de
lavnico Janka Predaniča. Tu 
sta  im ela dvojno »delo«: naj
prej sta  z osebnega avtom o
bila Zdravka Tom šeta snela 
vetrobransko šipo in obe zad
nji kolesi, vse skupaj vredno 
500 din, nato pa iz glavne de
lavnice odpeljala fiat 750, last 
Ivana Vretdča. V ozilo je  bilo  
ocenjeno na 10.000 din.

■  Skupno tatvino je  v no
či z 19. na 20. novem ber 1968 
opravila dvojica Ivan Knez 
in  Ivan Držanič v  Sevnici. 
Vinku Sešku sta  ukradla fiat 
750, vreden 10.000 din. Drža
n ič je  zakljenjeno vozilo na
silno odprl in  ga pripravil za 
vožjo, Knez pa je  stražil, da 
ni b ilo  nikogar blizu.

PREKUPČEVALEC 
BREZ PARA

■  Kako se je v zadevo 
vpletel Martin Urek, sm o. že 
om enili. Razen tega pa se  je 
ta  27-letni delavec brez za
poslitve skoraj leto dni »pre
življal« z nedovoljeno trgovi
no: od pom ladi 1968 do 9. 
februarja 1969 je  kupil in 
preprodal najmanj 7 osebnih  
avtom obilov. Toliko so mu 
jih  dokazali.

Spom ladi 1968 je kupil od  
Ivana Vokaliča iz  Trebeža 
opel-caravan za 10.000 din. 
Razstavil ga je in  prodal del 
za delom . Potem  je v  Zagre
bu za 4.000 din kupil enako 
vozilo nem ške registracije in 
ga z dokum enti od Vokaliča 
kupljenega vozila prodal Ro
m anu Grubiču z Loške gore 
za 15.000 din.

Cez nekaj m esecev je  od 
potoval Urek v N em čijo in  
se vrnil s  starim  fiatom  600, 
za katerega je odštel 600 
m ark ali 1875 din. Dom a je 
vozilo prodal za 6.000 din 
Slavku Levaku iz Artič. Malo 
kasneje je Urek kupil v Nem 
čiji tudi star volksw agen. 
Prodal ga je Romanu Gru-

sPLIC/v

•  . . .  čeprav nekateri 
odborniki ne spregovore 
besede, dobe na občinskih 
sejah sejnino: direktor ko
munalnega zavoda za soci
alno zavarovanje Zvone 
šuštaršič pa bi moral zad
njič dobiti celo predaval- 
nino, toliko je govoril.

•  . . .  V trebanjski, met
liški in črnomaljski obči
ni so iznašli še en način, 
kako potegniti . občine iz 
nerazvitosti: pridno vabijo 
na obiske visoke funkcio
narje. Ti pa prihajajo z 
mercedesi namesto z vla
čilci.

•  . . .  Bržkone bodo prej 
podrli hotel Kandija in u- 
redili križišče, preden bo 
Jože Tomlje našel »najbolj
šega partnerja« za združi
tev.

•  . . .  Generalnega direk
torja Jurija Levičnika de
lavci skoraj ne poznajo: to
liko potuje, da se zdi, kot 
da pride v Industrijo mo
tornih vozil samo še na o- 
biske.

•  . . .  Potem ko je pre
živel dirke za »Nagrado 
Gorjancev 70«, lahko bolj 
mirnega srca napovem, da 
bo Tone Kump preživel do 
naslednjih gorjanskih dirk. 
Vprašanje je, če bodo zdr
žale novomeške ceste.

•  . . .  N i vsak, kdor živi 
v gradu, graščak: Jože 
Lampret na Otočcu je sa
mo direktor.

•  . . .  Manek Fux je že 
nekajkrat prestavil napo
vedano gradnjo tovarne. 
Bolje bi bilo, če bi napo
vedal le letni čas začetka 
gradnje, letnice pa ne!

ga je kupil poleti 1968 v N em 
čiji, je preuredil, kar najbolj 
zabrisal izvor in ga z lažni
m i dokum enti vred prodal 
Dragu Molanu v Zagreb.

Jeseni 1968 je Urek kupil 
v Zagrebu nekom pleten opel- 
caravan nem ške registracije  
za 3.000 din. Brez dokum en
tov ga je prodal Grubiču na 
Loško goro.

Decem bra 1968 je Urek še  
enkrat kupil vozilo v Zagre

b u ,  tokrat opel-rekord za 
4.000 din. Takoj ga je pro
dal Jožetu Pintariču v Spod
njo Pohanco.

9. februarja 1969 je Urek 
spet potoval v Zagreb. Kupil 
je  star opel-rekord tuje regi
stracije. Prodati ga ni m ogel 
več, ker m u je to že prepre
č il kazenski postopek.

DELAVNICA ZA 
PONAREJANJE

|  Zasebni avtoklepar Ro
man Grubič je bil v tej ve
rigi prestopnikov pom em ben  
člen: z Urekom, A. Vokaličem  
in  I . Držaničem  je im el spo
razum, da lahko vse ukrade
ne avtom obile -pripeljejo  v 
njegovo delavnico na Loško 
goro pri Zrečah, jih  tam  pre
delajo in  jim , kolikor se  da, 
sprem enijo zunanjost in no
tranjost, predvsem  pa zabri
šejo  poreklo ozirom a origi
nalnost ukradenih vozil.

■  Anton Vokalič je bil za
radi štirih  velikih tatvin ob
sojen  na 3 leta strogega zapo
ra, Avgust Zupet je  dobil za 
dve veliki tatvini eno leto in 
4 m esece zapora, Ivan Knez 
za veliko in m anjšo tatvino 
eno leto in 5. m esecev, Alojz 
Levak za veliko tatvino 10 
m esecev, Ivan Držanič pa za, 
tatvino 9 m esecev zapora. 
Martin Urek je dobil 10 m e
secev zapora zaradi tega, ker 
je  napeljeval drugega v ve
liko tatvino, leto dni in dva 
m eseca zapora zaradi sedm ih  
ponarejenih listin  za avtom o
bile (za vsako 2 m eseca za
pora), skupaj torej eno leto  
in  8 m esecev zapora; poleg 
tega ga je sodišče obsodilo  
zaradi nedovoljene trgovine 
še na plačilo 6.000 din denar
ne kazni. Roman Grubič je 
dobil eno leto in 10 m esecev 
zapora, ker pa je zlorabil 
obrtno dejavnost kot sam o
stojn i obrnik, je  sod išče od
ločilo, da še  tri leta po pre
stani kazni ne bo sm el op
ravljati svoje dejavnosti. Ivan 
Knez in Ivan Držanič sta bi
la obsojena pogojno. Sodišče 
je  upoštevalo, da sta dejanje 
storila, ko sta kom aj dopol
nila 18 let.
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na črnem kontinentu
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1. Nista se Paradižnikova dodobra oddahnila 
od razburljivega potovanja po starem kontinentu, 
ko je že spet steklo leto naokrog. Oglasila se 
jima je stara žilica: natlačiti kovčke, napreči 
marljivo kobilico in spet zdrdrati po makadamu 
Košate lipe v širni svet!

No, bodimo realnil Takega čudeža pač še ni

bilo -  in ga ne bo - ,  da bi up0 
volji potovali in si ogledovali i Q\ 
Benetke, Pariz . . .  in nazadnj 
Amerika! »Okoli sveta« piše na 
avtu, če se še prav spominjamo!

Nak! Huligani, ki so to napis 
se debelo zmotili. Blagajna drU



ČESTITKE SVETOVNEMU PRVAKU MIRU CERARJU

* zvečer 6e je dvorana Tivoli tresla od nepopisnega navdušenja: na XVII. 
em prvenstvu v gimnastiki je čudoviti telovadec Miro Cerar doživel svoj 
ftajvečji trenutek: tretjič je postal svetovni prvak na konju z ročaji, kar 

tudi v letih 1962 in 1966. Naš Miro je bil v tej najtežji telovadni zvrsti tudi 
ski zmagovalec 1964 in 1968. — Med prvimi časnikarji je po veliki zmagi 
j novemu svetovnemu prvaku tudi glavni urednik našega lista v imenu 
^lenjcev. (Foto: E. šelhaus)

IVI DOLENJEC V PROTOTIPU MODULA ZA SPUŠČANJE NA LUNO

rko Bulc v vesoljskem središču ZDA
•Jeznega izvršnega sveta, naš mirenski rojak Marko Bulc, je pred 
°biskal Huston -  Izjavil je, da upa, da bo ta obisk odprl pot sode

lovanja na.se države in ZDA na tem področju

19. oktobra. —• 
Marko Bulc je pre- 

311 obiskal vesoljsko 
26 človeške posadke 
‘u- V središču je obi- 
*ielavcema pet pod- 
^resenetil svoje ame- 
'P&e z velikim števi- 
šanj, ki so pokazala, 
‘j pozna zapletena 
* vesoljskih poletov. 
"&nega izvršnega sve- 
tustonu pozdravil na- 
, ^rek torja središča 
Craft, s katerim so 

^ k i  gogtje obiskali 
^rolo poletov in si- 
toodela ladje za spu- 
a Mesec. Več funk- 

vesoljskega sredi- 
tarku Bulcu pokaza- 
^ugiim tudi, kako de
želni center, ko pre- 
atke in kako ga upo- 
*ned poletom. Po 

vesoljskega središča 
Bulc izjavil: 

smo se, kot da

smo bili prvi kristjani v no
tranjosti prve cerkve. Zdaj 
razumemo pomen vsega tega, 
o čemer smo slutili, da sodi 
v .področje misije. Zdaj bolje 
razumemo splošno pomem-

Marko Bulc, član zvezne
ga izvršnega sveta.

(Foto: arhiv Dol. lista

ben medsebojni odnos med 
znanostjo in poleti.«

Marko Bulc je bil budi v 
prototipu modela za spušča
nje na Mesec, za visokega 
gosta pa so ponovili tudi ne
kaj priprav, ki so potrebne 
v času, ko se vesoljska ladja 
spusti na Lunina tla. Marko 
Bulc je obiskal tudi sprejem
ni laboratorij, kjer si je ogle
dal prostore za življenje ve 
soljskih posadk, kakor tudi 
brezzračni oddelek, v kate
rem so bili shranjeni prvi 
vzorci Mesečevih tal.

Po obisku vesoljskega cen
tra  je Marko Bulc prebil dve 
uri še v teksaškem inštitu
tu za rehabilitacijo, kjer si je 
ogledal napravo, Id >o je iz
umil dr. Milan Dimitrijevič 
iz inštituta za neurofiziologijo 
v Ljubljani. To napravo so 
kasneje s sodelovanjem ame
riških zdravnikov ter inženir
jev in njihovih kolegov ia 
Jugoslavije izpopolnili.

%

dojenci po mili 
Nljsko kroglo! 
p nemara celo 
Paradižnikovem
L* *

na avto, so 
: fine Paradižnik

je  bila tokrat suha kot poper. Vrtička krog hiše 
to poletje nista krasila tulipan in nagelj, temveč 
krompir cvetnik in koleraba. Da, celo kurnik in 
zajčnik sta spet stala ob. garaži! Paradižnik je 
torej pohujšljivi napis OKOLI SVETA skrbno zbri
sal z limuzine. Vendar . . .

John, vrni se na ulice človeštva!
Čemu se skrivaš, John?

V senoi palm ovih vej vi
d im  tvoj zagoreli obraz.
Da tvoj obraz, i e. Poznam  
ga po p reb iti u stn ici na 
lev: stran i. Se spom niš?
K o ti je  bilo d v an a jst let 
sm o se igrali Ind ijance in 
gusarje , si padel in si jo  
prebil.

K ru t je tvoj obraz, oh 
John! ćeanu je  tako k ru t?
K je je  ognjena isk ra  v 
tvo jin  očeh, nekdaj globo
kih ko t dno vsem irja? č e 
m u so danes m rzle tvoje 
oči?

N a zagorelem  obrazu vi
dim  gube, velike gube in 
m ajhne gubice, napolnjene 
z zem ljo vietnam ske do
movine. Ne sineš k ia s ti te 
zemlje! Izperi s i b la to  iz 
svojih  gubic, vrni jo  m a
te ram  da bodo posejale ži
to , da ga bodo požele na 
n jivah  tvojega obraza m 
napolnile do jke  s  sladkim  
m lekom  in do jile m ale Vi
etnam čke, da bodo m očni 
in  čv rsti o troci svoje do
m ovine. K ajti V ietnam  po
treb u je  m očne borre ,
John!

John! S tre lja š?  U bijaš?
M oriš? Požigaš? Ne, ne 
sm eš s tre lja ti, motriti, po 
žigati in  ub ijati! P usti 
vroče cevi jeklenega o ro ž ja  in  odidi daleč 
p roč od  s tra šn ih  orlov; p rosim  te, John, ne 
sm eš p o sta ti m orilec, ne sm eš! Spom ni se 
svoje m atere  in  svoje Daisy, svojih  p r i ja te  
ljev in  m ajhnih , čeb lja jočih  o trok , ki se 
po tepajo  po u licah  tvojega m esta. Spom ni 
se n a  m očne zidove h iš in visoke nebotič
nike, ki s i jih  tako  rad  opazoval. Ne sm eš 
m oriti!

John, zakaj si postaii robot? Zakaj ne 
govoriš, po sta l si hladen, jek len  robot. Tvo
ja  glava kim a ali odkim uje, te lo  in  duh s ta  
podrejena tvo jim  nadrejen im . V ojni h rušč 
ta je  u k rad e l nasm ešek, isk ra  v očeh je 
zanetila v dom ovih V ietnam cev požar, oči 
so  posta le  m rzle in  plitve, k e r nočeš zbi
ra ti groznih slik , k i se v rs te  dan  za dnem  
p red  tebo j. Nočeš zb ira ti spom inov? Mo
ra š  jih , John. M oraš! Zberi jih , u red i jih  
v svo ji glavi, zavrti kolesa svojih  m ožganov 
in poskušaj si soditi. M orilec si!

Zakaj je  po sta l tvoj pogled tako  o to 
žen? V ietnam ci so ti ubili b ra ta  Tom a? Ne, 
n isem  vedela. O prosti! In  čem u so ga ubili? 
S estrelili? T orej je  zgorel v jeklenem  orlu. 
K do ga je  poklical n a  vietnam ski nebesni 
svod? K do m u je  naročil, n a j u b ija  in mo
ri, se je  ogenj na  zoreča žitna polj S,, u b ija  
m ajhne V ietnam čke, ko se v račajo  iz šole, 
se je s tru p e  n a  bogastvo n jihovih  gozdov!? 
T isti, k i sede n a  m ehkih  naslan jačih  Beie 
hiše, k i sp rem lja jo  vaš boj po  radiu , ki s ti
sk a j#  iz d ržavne b lagajne do larje  za nakup  
orožja, tankov in  letal.

T udi Tom  je  posta l robo t; ne, ni um rl 
človek, u m rl je  hladen, tog  robot. Si jokal, 
k ad a r s i zlom il jeklenega vojaka? Vem, 
sm eja l si se in m etal njegove kose po so
bi. In  sedaj je  u m rl p rav  tak  robot; bil je 
hladen, a  ne jeklen. M eso se je  d ržalo  k o  
sta in  k ri je  oživ ljala telo, ki je  postalo  
nečloveško.

K ru te jš i s te  od  zvelri, John! Si videl m a
le V ietnam čke, loi ©e v šolah uče sovražiti 
vas, A m eričane? Toliko sovraštva v tako  
m ajhn ih  o tro k ih . In  o tro c i raste jo , z n jim i 
ra s te  tu d i sovraštvo. In  sm ejo  sovražiti, 
sunejo, John! Ne sm eš jim  o d v i t i  te  p ra 
vice. V idiš, v očesu enega izm ed n jih  vidim  
njegov grenak  spom in; m ati se  je  zgrudila 
sred i žetve riževega k lasja , zadeta od lete
čega orožja. M orda je  bil rij en m orilec 
Tom ? In  o tro k  je  osta l brez m atere, k ri
čal je, k a jti b ilo  ga je  s trah , iskal je  var
stva v m aterinem  naročju , p ri n jen ih  d o j
kah. In  o tro k  je  pil kri. Ne, od ta k ra t ni 
poznal m leka in ne  varnosti m aterin ih  rok. 
U bili s te  m u m ateri, k i jo  je  ljubil, ki ni 
ub jjala . Ubili s te  jo  zato, k er je  ljub ila  svo
jo  dom ovino in svoje dete in vse o troke 
n jene dom ovine in  svobodo in  top lo  son
ce in  p razne globočine vietnam skega ,jie- 
ba! — M orilci site!

T udi t i  sovražiš? Ne, n im aš te  pravice! 
Ne sm eš sovražiti m lad ih  V ietnam cev ne 
n jihovega o ro ž ja  ne v ie tnam skih  m a ter, ne 
odraslih , čeb lja joč ih  obrok, n e  starcev  in  
s ta rk  z uvelim i rokam i in  junašk im i očm i. 
S ovražiš lahko  le  svo je voditelje, k i gonijo

ta- vojni s tro j in te ak tiv irajo , k ad a r želi
jo. Sam o te  ljud i sm eš sovražiti in nikogar 
drugega! »Ubili so  m i brata,«  govore tvoje 
oči. Da, ubili so  ga, ker jim  je  k radel ne
bo, za stru p lja l gozdove, požigal in  m oril.

Ne, ne sm eš sovražiti! Poglej č isto  vi
etnam sko nebo, h rab re  m atere, resne o troke, 
borbene in  iznajdljive može, pogum ne s ta r 
ce in  ljubeče sta rke , poglej valovita riže
va po lja , skrom ne koče in  lačna u steča  v 
njih! Poglej jeklene s tro je  in  robo te okoli 
sebe. Ne ču tiš razlike? John, n isi več č lo  
vek! Ntftsd!

Ali v resnici vidim  solze v tvo jih  očeh? 
R oboti ne znajo  joka ti. T orej si človek! 
Dve veliki, težki slani k ap lji s ta  dokazali, 
da si še vedno človek. Poješ? Da, razločno 
slišim : » . . .  I am  com m ing hom e to  you ..
I am  noth ing  vvithout y o u ...«  Olovek si, 
John! Jočeš in  poješ! S to ri še korak , dva 
ali tri! Ne, ne sm eš jih  šteti! CdILj je  vre
den nešte tih  korakov. M očnih h rab rih  ko
rakov. P usti jekleno orožje, ne u b ija j ne
dolžnih ljudi, ne uničuj riževih po lj, ne po
žigaj slam natih  koč, ne ru ši podzem skih 
tunelov! Z apusti deželo, podari m alim  V iet
nam cem  svobodno sonce in  vrni se* na 
ulice človeštva!

V rni se! V rni se! — I am  com ing hom e 
to  y o u . . .  I am  nothing w hithou t y o u ..  • 
P rihajaš! V idim  čiste gubice n a  tvojem  
obrazu, nasm ešek je  žalosten, oči so polne 
solza, globoke in  iskreče, tv o ja  p retek lo st 
se sk riva  v n jihovih spom inih.

Ne, san je  so! K ru te  in  m učne sanje. 
O stal si tam , k je r  te  n ihče n e  po trebu je . 
P rav sedaj zavezuješ pogum ni deklici oči. 
Noče ru te . Pogum ne j ša  je  od  tebe. Ta 
d robna in  n a  videz k rh k a  V ietnam ka je  
m očnejša in veličastne jša od  teb e  z orož
jem  v rokah, k er ljub i svobodo in  sivojo do
m ovino in hoče še v poslednjem  d ihu  vi
deti okuženi zrak  dom ovine in  hoče s po
slednjim i besedam i p rik lica ti svobodo na 
zoreča žitna p o lja  in gozdove in raz ruše 
na m esta.

M orilec si! Ogaben si, sovražim  te! S tre 
lja š  . . .  Iz nedo takn jen ih  deviških p rs i ji 
teče kri, živo rdeča vroča kri, k i te  obliva 
in  v n je j boš utonil. Izgubil se boš v g ru 
d icah  vietnam ske dom ovine, v n jen ih  vo
dah, v zastrup ljen ih  poljih , v vroči krvi, 
zastrup ljen i s sovraštvom  do tebe in  ople
m eniteni z večjo ljubeznijo  do svoje m a
te re  dom ovine, v p razn ih  nabojih , raztre- 
ščenih m inah, gorečih letalih , izgubil se  bo# 
v podzem skih lab irin tih , k je r  t i  bodo viet
nam ski črvi izglodali oči in  požrli m eso in 
ti bodo razpadli lasje  in n o h ti in o b rv i . ■.

Ne, ne sm eš se izgubiti! Poišči pot, ki 
ni ob lita  s  k rv jo  in  ra z rita  od  letalsk ih  
bom b. John, vrn i se na  u lice človeštva! Tu 
te  čaka delo, m orda boš z n jim  lahko p re 
gnal m isli n a  grozote vojne. A življenj, ki 
sa jim  p restrige l po t, ne  boš m ogel popla
čata n ikdar.

John, vrn i se na  ulice človeštva!
ŽARKA SLANA 

gim nazija Novo m esto



V B r e ž i c a h  

z a  d a n  m r t v i h
1. novembra ob 9. uri bo na 

brežiškem pokopališču pred 
spomenikom padlim žalna 
slovesnost, ki jo prireja Zve
za združenj borcev NOV. 
Od tam se bodo udeleženoi 
odpeljali v Dobravo, kjer 
bodo položili vence pred 
spomenik krških žrtev. Na 
teh slovesnosti bodo sodelo
vali pevci in recitatorji.

M la d i  s e  b o d o  
s p e t  s e š l i

- Brežiška mladina se bo v 
kratkem zbrala na letni kon
ferenci. O pripravah bo da
nes popoldne razpravljalo 
predsedstvo, ki bo obenem 
pregledalo, kako se uresniču
je akcijski program. Mnogo 
mladih se je odtujilo organi
ziranemu delu. Pobud pa je 
premalo iz vrst ZMS. Zato 
bo skušala konferenca najti 
odgovor na vprašanje, kako 
ponovno navezati stike s šir
šim krogom mladih in jih 
privabiti k sodelovanju v 
prihodnje.

N o c o j  g o s t u j e j o  
iz  V e l ik e  P l a n e

Igralci kultumo-prosvetnega 
društva iz bratske srbske ob
čine Velika Plana se bodo 
nocoj predstavili na breži
škem odru. Uprizorili bodo 
Strindbergovo dramo »Oče«. 
S tem vračajo obisk Artiča
nom, ki so jih lani obiskali 
z večerom slovenskih ple
sov, pesmi in besed.

IZ B R E Ž IŠ K E  
P O R O D N IŠ N IC E
Pretekli teden so v brežiški porodnišnici rodile: Zofija Gole iz Šmarčne — deklico, Nada Drobina iz Bregane — deklico, Karolina Duhanič iz Vel. Mraševega — dečka, štefica Luksa iz Bjele Gorice— Claudijo, Anastazija Komcrički iz Klokočevca — dečka, Terezija Kostanjšek iz Bučerce — deklico, Marija KIokoča<* iz Koprivnice — Ireno, Milena Zaniuk iz Podgra- čenega — deklico, Pavla Jurkas iz Brežic — deklico, Anica Horvat iz Samobora — dečka, Marica Rada- novič iz Sv. Križa — Roberta, Darinka Sušterič iz Blatnega — deklico, Jožefa Cedilnik iz Sedma — dečka.

U M R LI S O
Pretekli teden so v brežiški bolnišnici umrli: Pavla Lenič, gospodinja iz Crešnjic, stara 70 let; Alojz Molan, kmet iz Globokega, star 67 let; Alojz Glas, upokojenec iz Dol. Brezovega, star 62 let; Nežka Zupan, upokojenka iz Brezine, stara 68 let, Zlatko David iz Zagreba, star 29 let.
Preveč se  je umaknil
Krčan Franc Ban je vozil 24. oktobra osebni avtomobil proti Zdolam. Na dvojnem ovinku na Zdolski cesti v Krškem se je preveč umaknil avtomobilu, ki Je prišel 

naproti. Zaneslo ga Je s ceste na 
travnik, nato pa Je obstal v Jarku. 
Voznik in njegova žena Zdenka 
sta bila ranjena. Odpeljali so Ju v novomeško bolnišnico. Škode je 
bilo za 7.000 din.

Predsednik sromeljske krajevne skupnosti Ivan Ster
gar je na otvoritvi vodovoda za Volčje obudil spomi
ne na naporno delo v jarkih in dejal, da so ljudje 
od sreče pozabili na težke ure. (Foto: J. Teppey)

Z d a j  s o  p o z a b i l i  n a  v s e  h u d o

V soboto, 24. oktobra, so v brežiški občni odprli 
dva vodovoda: vodo so dobili prebivalci Sromelj in 
prebivalca vasice Volčje.
Jarke so začeli kopati sre

di januarja med šolskimi 
počitnicami. Pomagali so šo
larji. Najbolj so si zdaj od
dahnile gospodinje, ki so bi
le za vodo najpogosteje v 
zadregi. Kar verjeti ne mo
rejo, da je to res in da jim 
ne bo več treba s škafom 
na glavi v dolino. Vodovod 
Volčje napaja 10 gospodinj
stev. Dolg je 2.430 metrov in 
ima 70 metrov višinske raz
like. Gospodinje so se za
mudile dobre tri četrt ure 
s potjo do izbira in nazaj. 
Kadar so potrebovali več vo
de, so jo dovažali z živino, 
to pa je bila še večja časov
na zamuda.

Tudi Sromljam so slavili 
v soboto. Predsednik vodo
vodnega odbora Vinko Mat- 
janšič je povedal, da oskr
buje ta vodovod 31 hiS. Re
zervoar so zgradili na Silov- 
cu, vodovodna trasa pa je
speljana 6 km daleč. V delu 
in denarju je prišlo na eno 
gospodinjstvo po 20 do 30.000 
din prispevka. Ljudje so se
za vodo radi žrtvovali. Po
20, 25 in celo 30 se jih je

N O V O  V  B R E Ž I C A H

nici. M. J.

POROŠTVO ZA NAPREDEK JE PREVZEL SLOVENIJALES

Č e z  l e t o  d n i  s i  b o d o  ž e  o p o m o g l i

Kolektiv bo razširil nekatere oddelke tovarne pohištva, zamenjal stare 
stroje z novimi, zgradil skladišča in povečal proizvodnjo

Od tovarne pohištva v Brežicah gospodarstveniki 
pričakujejo, da se bo razvila v močno delovno orga
nizacijo z nekaj sto zaposlenimi, kalcor hitro bo 
uresničila sanacijski načrt. •
Ta kolektiv se je letos pri

pojil k Slovenijalesu v Ljub
ljani, ohranil pa je svojo sa
mostojnost pri delitvi dohod
ka na osebene prejemke in 
sklade. Se naprej posluje kot 
pravna oseba. Povezava s Slo
venijalesom mu je zagotovila 
denar za to, da se izkoplje 
iz težav in normalizira polo
žaj. Za izpolnitev programa 
je dobila tovarna 8,6 milijo
na dinarjev, občinska skup
ščina pa je z dodelitvijo de
set tisoč kvadratnih metrov 
zemljišča prispevala 700 tisoč 
dinarjev.

Kolektiv tovarne pohištva 
namerava povečati in moder-

S la v je  v D ed n ji v a s i
Prebivalci Bednje vasi v 

pišeški krajevni skupnosti so 
za letošnji občinski praznik 
odprli vodovod. Slavje je bi
lo v nedeljo, 25. oktobra. Ze
lo so ponosni na to delovno 
zmago, ki je prinesla kraju 
dobro pitno vodo. Poslej je 
ne bo zmanjkalo niti v naj
več ji suši. Občani so vložili 
v ta vodovod veliko truda in 
denarja, precejšen delež pa 
jim je za vodo prispevala 
tudi občinska skupščina Bre
žice.

nizirati oddelek za površin
sko obdelavo lesa, zamenjata 
zastarele stroje z novimi ter 
urediti nujno potrebna skla
dišča. Z odstranitvijo ozkih 
grl se bo proizvodnja lahko 
povečala za 30 do 45 odstot
kov.

V tovarni že zmanjšujejo 
izbor svojih izdelkov. Vse 
bolj se nameravajo speciali
zirati in tako povečevati ko
ličine izdelkov. S tem bodo 
ugodno vplivali na zmanjše
vanje proizvodnih stroškov, 
dosegali pa bodo tudi boljšo 
kakovost pohištva.

Sanacijski program bodo 
uresničili do leta 1972. 2e 
od prvega dne dalje bo pod
jetje začelo redno obratovati. 
Poroštvo za izpolnitev tega 
načrta je dal Slovenijales. Pri 
pomoči, ki jo je dobil kolek
tiv, sodelujejo: sklad skup
nih rezerv gospodarskih orga
nizacij Slovenije, celjska ko
munalna banka in Slovenija
les.

Kolektiv je pripravljen spo
prijeti se s težavami in se 
čimprej dokopati do normal
nega poslovanja. Ob strani 
močnega podjetja, kot je Slo
venijales, ne dvomi o pravil
nosti zastavljenih načrtov in 
upa, da se bo v napoveda-

zbralo v jarku, hranili so se 
pa vsakokrat pri drugi hiši. 
Končno so si oddahnili. Vo
de je dovolj za vso vas, če 
pa jo bo zmanjkalo, bodo 
zajeli še dva izbira.

J. TEPPEY

A s fa lt  d o  M okric
V ponedeljek, 26. oktobra, 

so slovesno izročili prometu 
odsek ceste od lipe do mok- 
riškega gradu. Gostje so se 
peljali še skoraj po vročem 
asfaltu. Najbolj se je razve
selil modernizirane ceste ko
lektiv gostinskega podjetja 
Grad Mokrice, ki je prispe
val zanjo polovico stroškov, 
drugo polovico pa je prev
zela nase občinska skupšči
na.

O b isk  v O p e ri
Dijaki brežiške gimnazije 

in trgovske šole iz Brežic 
so v petek, 23. oktobra, obi
skali ljubljansko Opero, kjer 
so poslušali Fausta. Letos je 
bil to že četrti obisk .v Ljub. 
ljani. Dijaki imajo vsako le
to možnost prisostvovati 
opernim in dramskim upri
zoritvam v slovenski prestol-

S r e b r n o  o b l e t n i c o  s l a v e

Pomemben kulturni jubilej za vse Posavje

Nizu prireditev za občinski praznik se je letos 
pridružila tudi počastitev srebrnega jubileja gi
mnazije v Brežicah. Svečana akademija je bila 
na sporedu v ponedeljek, 26. oktobra zvečer. Pri
pravili so jo dijaki.

Četrt stoletja je minilo 
od tistih povojnih dni, ko 
je Posavje dobilo to šol
sko ustanovo. Predsednik 
prosvetno-kultumega '»■.bo
ra slovenske skupščine m 
brežiški rojak Miloš Po
ljanšek je v jubilejnem 
poročilu šole zapisal: »Na
stopiti je moral pravi čas
— osvobodilni boj s svo
jimi revolucionarnimi vse
binskimi premiki in zma
govitim zaključkom. Gim
nazija v Brežicah je ot
rok čudovitega zanosa ti
stih dni.«

Iz nepopolne srednje 
se je gimnazija razvila 
v sodoben šolski zavod,

ki ga je zapustilo že 22 
maturantskih rodov. To 
je zavod, ki uživa sloves 
dobre šole po vsej Slo
veniji. Za pokrajino je 
gimnazija rlepogrešljiva 
ne le kot izobraževalni 
zavod, ampak tudi kot 
kulturna ustanova. Njen 
vpliv sega v sedanjost 
in prihodnost. Gimnazij
ske klopi zapuščajo mla
di ljudje, ki jim je ta šo
la vcepila razen znanja 
tudi mnogo etičnih in 
moralnih vrlin in jih raz
vila v samostojne ust
varjalne osebnosti.

J. T.

■ PRIPRAVE NA JAVNO RAZ. PRAVO — V ponedeljek dopol- dne je občinski sindikalni svet povabil na razširjeno sejo člane sveta za zdravstvo pri občinski skupščini, predsednike sindikalnih podružnic, člane komunalne skupnosti socialnega zavarovanja in poslance socialnocdravstvenega »bora. Razpravljali so o osnutku 
statuta in pravilnikov komunalne skupnosti SZ Celje, ki bodo nato prišli na dnevni red v vseh podružnicah.■ KADIO BRE21CE V PRAZNIČNIH DNEH — Lokalna radij, ska postaja Je minuli teden spremljala vse pomembnejše prireditve v občini. Tako so prebivalci' lahko sproti zvedeli za potek otvoritev in sej in razpoloženje ljudi v tistih krajih, kjer so dobili nove vodovode, ceste, delavnico itd.■ TRI ORGANIZACIJE ZK na 
skupnem sestanku — Minuli četr. tek so se »brali v prosvetnem domu komunisti mesta Brežice. Ekonomistka občinske skupščine Marija Cvejanov in podpredsednik Ivan 2ivlč sta. jih podrobno se znanila z gospodarskim napredkom v občini in s položajem sleherne delovne organizacije. V raz

pravi njuno obširno tolmačenje ni imelo veliko odziva, zato tisti, Id so sestanek pripravljali, z njegovim potekom niso zadovolji. Komunisti so sprejeli dano informacijo, postavili pa so le malo vprašanj in še tista niso veljala gospodarskim problemom. Nekatere Je predvsem zanimalo, kaj bo po preselitvi s starim šolskim poslopjem, in podobno.
■ RDEČI KRI2 začenja novo akcijo — Od ponedeljka dalje so tudi brežiški šolarji vključeni v prodajanje belih paličlč — simbo- la slepih ljudi. Zbrani denar bodo poslali republiški zvezi slepih in centru za varstvo slopih ter njihovo rehabilitacijo. Za značko Je treba odšteti 1 din.
■ IZPOSOJEVALNICA FILMOV— Pri zavodu za kulturo v Brežicah bodo na pobudo občinskega sveta Zveze kulturno prosvetnih organizacij uredili izposojevalnico filmov zn šole.
B DIJAKI BKE2IŠKE GIMNAZIJE so v ponedeljek zvečer s kulturnim programom počastili 25-letnico ustanovitve gimnaiije* Za to priložnost so naštudirali le po proslavo.

B R E Ž I Š K E  V E S T I
Učenci višjih razredov brežiške osnovne šole so zadnje tedne izkoristili sleherno 
prosto urico za ureditvena dela pred novim šolskim poslopjem.

(Foto: J. Teppey)

nern roku vendarle spet P0- 
stavil na lastne noge. ^

V išn ja  K orbar mefj 
v o jak i v Cerkljan
Znana zagrebška 

bavnih melodij Višnja 
bar je bila n e d av n o ^  z 
stja garnizije v 
njo sla pedi dve cbjakin^. 
sbene šole iz Zagreba. ^  
cer nastopata kot a1*** ,, T 
pevki pri radijski P4*”  #• 
Sisku, bpreniijai ju* gar- 
bavni orkester j
nizije. Vojaki so nastop 
srčno pozdravili.

T r i j e  z b o ri
z a v a r o v a n c e v ^

Izvoljeni delegati se ^  
te dni zbrali na tref*y£i ob*
zavarovancejv v v
čini: danes se bodo gjega- 
remontnem zav0<̂ urinvloVi & 
ni, 30. oktobra vJ L veuied 
3. novembra v 
domu v Brežicah. ^  
ljali bcjdo o statutu ^  
vilnikih socialnega & p& 
nja. V delovnih 
so izvolili po enega 
na deset zaposlenih. 
upokojencev pa P ^  de
vo enega predstavnika 
set članov. Zastopam 
tudi obrtniki.

BREŽIŠKA . 

K R O N IK A  N E S I« ,
Pretekli teden so 

in isftali pomoči v is£nicl: Jožica Hervol, w koška, sl je pri rokometu 
dovala desnoKrajnčič, upokojenec ^
ga, je padel s kolesa pjeirei, £ 
doval rebra; ie pad̂ .0'spodlnja z Bizeljskega. esJl0 pop'
pot! ‘n si zlom '8 Blatnê  * Jože Denzič, kmet g»dobil poškodbe po %.
povozil voz; Marijo pes T ^ 
ko iz Pečja, je r t£ e t  » % no nogo; Vinko Ar ’ t; in skovca, je padel nai 
škodoval glavo; sta"^KdoJV 
delavca iz G°rice- j mu zil z motorjem U«. k8 
val levo nogo; y pedi« i,; 
učenka s C^^vodov*1® 8 fitf' stopnicah in si P^ n)cft i* pojela Frankič, ushjgj"
niče, je pri p r°« « g ^  ^  
bila notranje P°p̂ ic> j*.>* Švajger, kmet iz j reb&ilc j« 
z lestve in si po> Glorfj ie*°Tomše, upokojenec “
padel na dvoriSču » upokf̂ o-
nogo; Anton ŽiR'V^dcUP0̂iz Krškega, si je Pn
doval levo roko. /*C'

R A D IO  g
.  rCTKK. »■

RTB — 16.35 16.45 obJ®*̂ 5̂
pis z otvoritev n žJce ^  it# 
prazniku občine -.jelam6 X*6 17.00 Obvestila in Jd(1j8:—18.00 Glasbena
■"."Ut-DKO*.
S f c S S  »  j h  £ » 5

kmetovalce: Anton ^ 
movanje rast1*" )h japisoJ 
vzetek n̂ ort̂ llku re*\t 3Oritev ob Pr“n obvesti*9; ~  1*£-  12.00-12.30 0”;^ov su<ta spored klnemflt od
-13.00 Pol ure in ^  
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Kotel naprodaj, h komu zdaj?
Bližnji pogovori s Preskrbo bodo odločilni

‘ Oiono t 113 P°b°£ju Gorjancev je prikupna izletniška točka v krški občini. Nedav- 
°misn-a S0 J0 tudi člani Avto-moto društva iz Brežic. Za zabavo so si

uu tekmovanje v streljanju. (Foto: M. Jaranovič)

Te dni se bodo predstav
niki hotela Srem ič v Kr
škem  spet srečali z vod
stvom  trgovskega podjetja

Umrl je zaslužen 
mož

24. /oktobra je v Ljubljani 
umrl upokojeni železniški 
postajni načelnik France Pi- 
sansky; zadela ga je kap. 
Kot upokojenec je živel na 
Pobočju. Gojil je rože in 
spodbujal druge, naj ga' po
snem ajo. Dolga leta je bil 
predsednik Socialistične zve
ze, šolskega sveta in gasil
skega društva. Marljivo je  
dopisoval tudi v D olenjski 
list. Vaščane Podbočja in  
prebivalce okoliških vasi je  
sm rt tega zaslužnega in dar 
leč naokrog znanega in spo
štovanega m oža, globoko pre
tresla. J. š .

LETOS IMAJO ZA SEBOJ ŽE 25 IZLETOV

Zanos mladih planincev izpod Bohorja
Pom -m!adku včlanjenih 300 šolarjev -  Za vodstvo ni težav, le denarna 

°c je preskromna -  Občinska zveza za telesno kulturo prispeva le 
'  po tri dinarje na vsakega člana

nes n hitrega življenjskega u tripa starši danda- 
ctrok e ,T£ aj<*ejo potrebnega časa za vzgojo svojih 
njenim ,a^ °  so otroci pogosto prepuščeni uJioi in 
idealist * ^ ’rarnirn vplivom Vendar so tu  in tam  še 
delu „ ’, ^  posvetijo dokajšen del prostega časa 

z niladano.

•4abty\7ip delavec Milan 
(teen1 s Senovega dela že 

s _ Podmladkom Pla- 
Pomočin Bohor. S
°Mobh? i ° delavcev je  v tem  
saj d  <J°segei lepe uspehe, 

^  številu aktivnih  

Jjbolj P0^ 3^
m ia d n S ? *  specialiai'

1- organizacija
^ove^  ^ ni- Kaj več o 
Sajjj delu bo povedal

Mahovne, koliiko 
^  vključili v pla- 

^  Z  Vrste?
tivnih r̂ l itno im am o 300 ak- 
Pô ma^ i adih Planancev. V 
.  niso vključeni le

pionirji iz Senovega in  Bre
stanice, marveč tudi šolarji 
iz Krškega in Zdol. Ce bi 
preštel vse, ki so  bdili v o s 
mih letih včlanjeni, bi se  n ji
hovo število  potrojilo..

— Uspešno delo vsake or
ganizacije je  odvisno od vod
stva in od denarja. Kako ste  
pri vas rešili ti dve vpra
šanji?

— V podm ladku dela dva
najst prosvetnih delavcev, ki
so  že opravili izpit za pla
ninske vodnike. Težje je  z 
denarjem . Krška zveza za te
lesno kulturo nam  je odri
nil le tisoč dinarjev. Tako 
daje skupnost za vsakega

planinca le  po tri dinarje,
kar ne zadostuje niti za en 
izlet.

— Brez lzletništva s i dela 
planinske organizacije ni m o
goče predstavljati. Kako 
uskladite želje m ladih pla
nincev s  tako pičlim i sredst
vi, ki so  vam na voljo za 
prirejanje izletov?

— Naš podm ladek je kljub  
m alenkostni pom oči zelo de
laven. Letos sm o priredili že 
25 izletov. Plačajo jih otroci 
ozirom a njihovi starši. Vse 
izlete popišejo šolarji v pla
ninski kroniki. V njej so na
lepljene fotografije in pri
pisane m isli ter vtisi s  pla
ninskih pohodov.

— Ljudje si zam išljam o pla. 
ninsko izletništvo predvsem  
fy>t naporno bojo, ki utrjuje 
telo. Najbrž so  te predstave 
o planinstvu nepopolne?

— Res je. P laninstvo ra-

SREČANJE S KLETARJEM TONETOM ŽABKARJEM

ni naredil škode v vinogradu
Gladko grozdje obeta dobro vino -  V Krškem najbolj cenijo cviček

žam etne črnine, ker je to 
osnova za dober cviček.

— Se že dolgo ukvarjate 
s kletarstvom ?

Od 1962. leta delam  tu 
kaj, v kleti, ki Jo je pred 
kakimi 100 leti dal sezidati 
naš rojak dr. Hočevar. Saj 
ste  gotovo videli v parku nje
gov m avzolej, ki so mu ga 
postavili hvaležni Krčani v 
zahvalo za vse, kar je napra 
vil dobrega za m esto.

— Bo trg.itev v nasadih  
Agrokombinata kmalu mimo?

— Približno sedem  vagonov 
bi m orali še obrati. Danes 
zjutraj nas je presenetil sneg. 
toda to ne škodi. Neroden je  
le hlad po hram ih, ker zavira 
vrenje vina.

— Katero vino m jb o lj ce- 
nltc?

— Cviček. Tega tudi največ 
prodam o. Po belih vinih ni 
toliko povprnševanja.

— Bo vino letos kisl^?
— Pri nas je bilo g ip k ije  

sladko, zato si obetam o do
bro vino. T isti, ki so prezgo
daj trgali, se pa res pritožu
jejo, da manjka sladkorja.

— Ste tudi vi vinogradnik?
— Sem. Doma v Drenovcu 

imnm 1,30 ha vinograda. Letos  
bom  pridelal 45 hektolitrov  
vina. Sadim  sorte za cviček: 
črnino, frankinjo, kraljevino  
ter nekaj vrst? grozdja za zo
bmi Jo.

V l f l o U   -------— ________

agrokombinata 
S S . 1! ? 1*0  sprejm e 1850 

in Vlna- Kletar Tone 
Povedati, da 

*°*aJ polna.
Senf*10 v n̂° imate v so-
b ga vprašala.

Portugalko, ža- 
t • laivf modro franki- 
^H iiw  ^ zlin g in nekaj 

Največ je seveda

ê cjja ljubiteljev 
^ kaktusov
S p ? 0rtikultum em  dru
kčije vljajo ustanovitev  
»jiteAp J*1 t>° združevala

i  J bo _ kaktusov. Društvo 
S S v aS Zadeva]o* da bo s
>e <  "Udil°  11071 sek'
* ^  pom oč. Prija-

nove S6kclje 
^  n- r Zemljak v 

D '*ro Salaj.

pri izdelavi 
v  ̂ statutov

S  ° bčLni Je 32 d c lo v -
V  ki bi že mo-

j v svoJ° Statute.

^  le Pregle*13 r, danes spre-
10 1° kom isija

2 občinskim  sin-
j ^ ^ to m  določila za

^ e ^ v e  statutov
1 °®r i«tos.

zen tega širi m ladem u člo
veku obzorje in ga nauči 
spoznavati dom ovino. V iz
lete vključujem o vedno og
lede zgodovinskih, kulturnih 
in prirodnih znam enitosti. 
Pionirje pa navajam o tudi 
na red in disciplino.

— Ali so izleti vaša edina 
dejavnost?

— Naše člane sm o letos 
vključili v tekm ovanje za 
znak pionirja planinca. Pod- 
m ladkarji hodijo po aasavski 
in slovenski transverzali. Na 
vezujem o stike s  slovenski
m i podm ladkarji drugod, pri
hodnje leto pa bom o stop ili 
v stik  z avstrijsko m ladino. 
M islim , da podm ladkarjem  
v naših vrstah zlepa ne bo  
dolgčas.

2IVKO SEBEK

Preskrba. Ce bo ta gospodar
ska organizacija lahko za
gotovila enakom eren razvoj 
trgovine in gostinstva, potem  
je pričakovati dogovor o 
združitvi.

G ostinstvo sam o ne more 
dalje. Prvotni poskusi z ljub
ljansko Prehrano se  niso 
uresničili. N ekoliko po kriv
di kolektiva hotela Srem ič, 
ker ni dovolj odločen in m or
da celo preveč naklonjen  
trenutnim  koristim  občine. 
S pripojitvijo drugam bi bila 
prizadeta tudi dom ača banka, 
ki na ta način izgublja iz 
rok gospodarske organizacije.

Načrti, ki jih  ima Srem ič, 
pa v čakanju ne bodo ures
ničeni. Med njim i je pokritje 
bazena, obnova restavracije 
»Pod Gorjanci« v K ostanje
vici in dodatne investicije  
v obrat družbene prehrane 
v Krškem. Kuhinja je bila 
prem ajhna, m anjka pa sa 
m opostrežni del. Tudi hotel 
je  potreben prenovitve, saj 
je izgubil pravico do C ka
tegorije. H otel Srem ič je last 
tovarne papirja in ta ga pro
daja za 2,400.000 din. Naj
resnejši kupec je Preskrba 
Krško.

Peči za zimo!
V prodajalnah ELEKTRO

TEHNA v Krškem in Sevni
ci imajo veliko izbiro vseh 
vrst peči. Izbirate lahko med 
električnim i pečm i, pečm i na 
olje, plinskim i pečm i in 
trajno žarečim i pečm i.

Posebno priporočajo elek
trične peči v obliki radiator
jev. Pri Elektrotehni lahko 
dobite tudi vse potrebno za 
napeljavo centralne kurjave, 
gorilce za kotle centralnih 
kurjav, kotle za centralne 
kurjave švedske znamke Hus- 
qvam a z vgrajenim  bojler- 
jem  in brez njega ter dru
go. O biščite ELEKTROTEH
NO! (PO-E)

Obnova športnih iger

V pogovor nama je segel 
Kletar in vinogradnik To
ne Žabkar.

(Foto: J. Teppey)

obiskovalec, ki je prišel po 
nasvet. Rad bi zvedel, kaj 
naj napravi, ker mu vino ne 
vre. Prem rzlo je in v hramu 
je  že zakuril. Rletar Žabkar 
mu je ustrežljivo dajal na
potke, Jaz pa sem  se poslo 
vila.

J. TEPPEY

Predstavniki sedm ih kolek
tivov slovenske papirne indu
strije so preteklo soboto v 
Krškem sprejeli sklep o ob
novitvi »Športnih iger sloven
ske papirne industrije«. O iz
vedbi tekm ovanj pa si za
stopniki tovarn iz Domžal, 
Ceršaka, Sladkega vrha, Ko
ličevega, Radeč in Krškega 
niso bili enotni. Prevladovalo 
je  m nenje, naj bi igre delili 
tako, da bi športniki vsake 
panoge tekm ovali ločeno. Ta. 
ko bi organizaoijo lahko pre
vzeli tudi m anjši kolektivi.

Nekatera podjetja so  vztra-

Senovo: začete 
gradnje

V torek so začeli z zem elj
skim i deli za gradnjo tovar
ne gradbenih žerjavov. Tako 
so senovski rudarji dočakali 
težko pričakovani dan, saj 
so zaradi večkrat preložene
ga začetka gradnje že moč
no negodovali. V tovarni, ki 
bo obratovala v okviru m a
riborske METALNE, bo na
šlo delo 330 nekdanjih ru
darjev.

Končno boljša pre
skrba s kruhom

Po posvetu, ki ga je sk li
cala SZDL in so se ga ude
ležili predstavniki pekarne 
»2:ta« ter trgovcev, se je  
preskrba s kruhom le izbolj
šala. Pekarna peče sedaj 
kruh v dveh izm enah, kma
lu pa ga bodo pekli v dveh 
pečeh. Tako kruha ne bo 
zm anjkalo niti v popoldan
skem  času. Občani lahko se
daj izbirajo m ed črnim , be
lim , rženim in koruznim  
kruhom.

jala pri predlogu o zim skih  
in letnih igrah. Na ta način  
bi tekm ovali naenkrat v več 
športnih panogah. Prednosti 
takega tekm ovanja bi bile le 
v spoznavanju širšega kroga 
delavcev slovenskih tovarn. 
Da ne bi ostalo le pri naspro
tujočih si predlogih, so usta
novili kom isijo. Ta bo na 
podlagi prispelih predlogov 
izdelala dokončne propozicije 
obnovljenih športnih iger. V 
kom isiji, kd se bo sestala v 
Krškem  že prihodnji m esec, 
bo vsak kolektiv zastopal po  
en član. 2 . S.

Kraigher v Krškem
Predsednik slovenske skup

ščine Sergej Kraigher je v 
petek, 24. oktobra, obiskal 
galerijo v Krškem. Sprem lja
la ga je žena Lidija šent- 
jurc. Umetnik Dore Kle- 
menčič-Maj je gostom a sam  
razkazal dela, ki jih trenut
no razstavlja v galeriji.

Kmalu nova črpalka
Pretekli teden so predstav

niki krške občinske skupšči
ne in koprskega podjetja  
Iskra-benc podpisali pogod
bo o gradnji bencinske čr
palke. Gradnja črpalke bo 
po pogodbi zaključena v ju
liju prihodnjega leta in bo 
prvi objekt bodoče servisno- 
turistične postaje. Istra-benc 
je  namreč sklenil najti v ro
ku enega leta investitorja, ki 
bo poleg črpalke zgradil š e -  
m otel. Krška občinska skup
ščina bo graditelju dodelila 
gradbeni prostor in ga tudi 
odkupila. Bencinska črpalka 
m drugi objekti bodo stali 
na Drnovem, ob križišču av
tom obilske ceste Ljubljana- 
Zagreb s cesto, ki vodi iz 
Krškega v Kostanjevico;

Angleški gost 
v Kostanjevici

V soboto dopoldne je obi
skal K ostanjevico g. Stewart 
M ason, ugledni angleški pe
dagog, ki je prišel na trite
denski obisk v Jugoslavijo.
V sprem stvu direktorja re
publiškega zavoda za šolstvo  
Borisa Lipužiča si je gost 
ogledal osnovno šolo in  
vzgojno-varstveno ustanovo. 
Po ogledu Forme Vi ve in 
Gorjiupove galerije je  gospod  
Stew art Mason zapisal v 
knjigo vtisov: »Prepričal sem  
se, da so na svetu še ču
deži!«

Senovo: zlata poroka 
upokojenega rudarja

50-letnioo skupnega življe
nja sta  pred kratkim  slavi
la zakonca Jože Sajovec, 73, 
rudarski upokojenec, in nje
gova žena Ana, 68, s  Seno
vega št. 13. V zakonu se ji
m a je  rodilo 16 otrok: 12 
dečkov in  4 deklice. 2 iv i jih  
še osem .

Jože Sajovec je delal 21 let 
v  senovskem  rudniku. Pose
stv o , ki sta ga z ženo im ela, 
ni dajalo dovolj za preživlja
nje številne družine. Prihra
nil je  nekaj denarja, dokupil 
zem ljo in potem  izročil sinu  
že 9 ha veliko posestvo.

Za jubilej so Sajovčevem a 
priredili na senovskem  kra
jevnem  uradu m anjšo slove
snost. V im enu občinske  
skupščine jim a je Tone Ple
terski izročil spom enico v 
spom in na ta redki jubilej. 
Slavljencem a želim o, da bi 
dočakala še  m nogo zdravih 
let. F. D.

KRŠKE NOVICE
■  AVTOBUSNI PREVOZI. To

varna p ap irja  bo v začetku p ri
hodnjega meseca organizirala pre
voz delavcev, ki so zaposleni v 
te j tovarni. T rije  Izletniki av to 
busi bodo vozili delavce iz B re
žic, Cerkelj in iz K ostanjevice. 
M edtem ko bo avtobus na breži
ški progi nam enjen izključno za 
prevoz delavcev tovarne pap irja , 
bodo avtobusa iz Cerkelj in K o
stanjevice lahko uporab lja li tudi 
drugi potn ik i. Vsak delavec bo 
m oral p lačati polovico vozovnice, 
razliko pa bo plačala tovarna 
»Djuro Salaj«. Avtobusni prevozi 
bodo tra ja li do konca m arca 1971.

O C EPLJENJE PROTI GRIPI. 
Da bi občane obvarovali pred obo
lenjem  gripe, bo zdravstveni dom 
v prvih dneh prihodnjega meseca 
pričel cepiti občane p ro ti gripi. 
T rik ra tno  cepljenje zaračuna 
zdravstveni dom  19,70 din. Od tega 
zneska bo zdravstveni dom  sam 
plačal polovico strofikov, drugo 
polovico p a  gospodarske organi
zacije.

R  SPREJET DOGOVOR. Pred 
nekaj dnevi so se sestali v to 
varni p ap irja  predstavniki vseh

slovenskih papirn ic. Dogovorili so 
se o  nadaljevanju  Športnih iger, 
ki so  Jih v te j panogi uvedli 1951. 
le ta , le ta  1963 pa ukinili. Spora
zum no bodo sprem enili dosedanji 
sistem  ‘ekm ovanja, zato bodo 
srečanja  razdelili na zim ski in 
letni del Na sestanku so im eno
vali posebno kom iijo, ki bo p ri. 
p rav ila  tekm ovalna pravila. Sestan 
ku Je prisostvoval tud i p redstavnik  
republiškega sindikata  industrije  
in rudarstva .

■  BOLJŠE POSLOVANJE. V 
tovarni pap irja  že dalj časa tra ja  
sem inar -h 'ivedbo p lan iran ja , 
kontrole in obračuna poslovanja 
po m etodi DIRECT CCSTING Se- 
m inar vodi prof. Vili Nemec iz 
Zavoda za organizacijo poslovanja 
iz L jubljane in se ga udeležuje 
51 članov kolektiva.

B  KREDIT ZA KEGLJIŠČE. No
vo avtom atsko kegljišče, ki po
sluje zelo uspešno, je  veljalo ke
gljaški klub 120.000 din. Denar 
so zbrale delovne in druge orga
nizacije v kom uni, ker pa  ga še 
vedno ni bilo rtovolj, <e tovarna  
posodila klubu 40.000 d in  za dobo 
treh  let.

» C u l, _______________
Uu<5) i f  — 29. X . 1970



V torek seja 
skupščine

Oba zbora občinske skup
ščine se bosta sestala v to
rek, 3. novembra, da bi ob
ravnavala več aktualnih za
dev: odlok o maloprodajnih 
cenah za prehrambne izdelke, 
odmero prispevkov od oseb
nega dohodka iz kmetijstva, 
dotok proračunskih dohod
kov, program geodetskih del, 
odlok o uničenju podgan in 
drugo. Skupščina bo razprav
ljala tudi o razlastitvi zem
ljišča, na katerem je pesko
kop v Skrovniku.

Šolske malice 
brez mleka

Odveč je izgubljati besede 
o pomenu šolskih malic za 
doraščajoče obiskovalce šol.

V sevniški občini so glede 
tega dosegli v zadnjem ča
su dokaj šen uspeh, vendar 
še vedno ni mogoče biti po
vsem zadovoljen. Od 2620 
učencev jih prejema malico 
2.416, od tega 413 brezplačno.

Ob pregledu so ugotovili, da 
je vsaj še 70 otrokom po
trebno čimprej zagotoviti to
plo malico, izboljšati pa je 
treba tudi obroke v nekate
rih šolah. Na Kalu, Cimiku 
in Primožu otroci ne dobi
vajo mleka, čeravno so šole 
na izrazito kmetijskem ob
močju.

Strokovni izlet 
gasilcev

Sevniška občinska gasilska 
zveza je pozimi priredila te
čaj za gasilske podčastnike, 
kandidate za častnike pa po
slala na tečaj v Krško. Ker 
je večina pokazala dober us
peh, je štab odreda sklenil, 
da jim bo priredil strokovni 
izlet. Tak izlet je bil 10. ok
tobra. Udeležilo se ga je 32 
tečajnikov, razen njih pa še 
podpredsednik ObS Jože 
Knez in Tone Medved. Udele
ženci so si ogledali delo in 
naprave poklicne gasilske bri
gade v Ljubljani in na Jese
nicah. Komandirjema tov. 
Bohu in tov. Novaku se sev
niški gasilci zahvaljujemo 
za gostoljuben sprejem in 
razlago. Po strokovnem ogle
du smo nadaljevali pot v 
Begunje, Drago, Vrbo in na 
Bled ter koristno združili še 
s prijetnim.

T. SIMONČIČ

• • v

REZULTAT ODNOSA DO IZOBRAŽEVANJA:

Vprašaj nad obstojem
Delavska univerza je zdaj v takem položaju, da 
bo morala o njej spregovoriti tudi ObS Sevnica

150 OTROK TEŽKO ČAKA. Samo okolico je še treba polepšati ter namestiti opre
mo, pa bo Sevnica bogatejša za lepo pridobitev. Vrtec bodo slovesno odprli na 
dan občinskega praznika, 12. novembra. 150 otrok je že prijavljenih za varstvo.

(Foto: M. L.)

DOKAZ, KAJ JE SEVNICA NUJNO POTREBOVALA '

Komaj zgrajen, bo vrtec že poln
Dokaj visoke, ekonomske cene otroškega varstva niso sprejemljive za 

vse družine -  Pomagati bodo morala podjetja in socialna služba

Dolga le ta  so govorili na  javnih* shodih: Sevnica, 
k je r  je  zaposlenih več žensk kot m oških, nu jno  po 
treb u je  p rim eren  vrtec. Sklicevali so  p redstavn ike 
delovnih organizacij in jih  prepričevali, naj p o d je tja  
p rispevajo  denar. Ni šlo b rez težav, zakaj vsi niso 
bil enako p rip rav ljen i p rispevati. K akorkoli, vse to 
n i bilo zam an. V rtec je  zgrajen, slavnostno  ga bodo 
odprli na  dan občinskega praznika. 12. novem bra.

Bo zdaj bolje, ko se 1 ^ °  
zgodi, da bo delavska uwj 
verza v Sevnici celo ukinjen • 

M-

Dohodki še pod 
planom

V prvih devetih noseči 
letošnjega leta je dobil s
niški občinski p r o r a č u n  <. 

m ilijona din dohodka, 
je 72,6 odst. za vse' leto Pr ^  
videne vsote. T o  je . 
154.672 din ali 2,4 o d st .  

denarja, kot bi se Sa 
zbralo v tem  času. Od. ^
nih dohodkov je bilo zb • 
73,7 odstotka letnega ’ 
od km etijstva 6 8 ,8 , o d  

ti 50,9, od davka - 5 8 5  

meta blaga na drobno > 
odst. itd. V istem  
im el proračun 70,o . oV 
predvidenih letnih izC\.-Ana 
ali v denarju 4 ,5 2  

din. Dohodki torej se 

niso večji ° d , prf 5 ?iti na 
in jih ne bo treba & l o  

posebni račun, kot to 
ča v juliju sprejeti zakon.

Kako je bil Sevnici potre
ben, dokazujejo že prijave. 
Za varstvo v jaslih so ma
tere prijavile 39 otrok, ra
zen tega pa je prijavljenih 
še 111 otrok, povečini v sta
rosti od treh do sedmih let, 
nekaj pa tudi starejših. Skup
no je to še enkrat večje 
število, kot je bilo v var
stvu otrok doslej.

»Kaj pa cene?« se prav go
tovo sprašujejo vsi tisti, ki 
se zanimajo za otroško var
stvo. Sodoben paviljonski ot
roški vrtec, ki ga je zgra
dilo gradbeno podjetje iz 
Zagorja, stane približno pol- 
drug milijon novih dinarjev. 
Ti, razmeroma veliki stroški 
gradnje, bodo, razumljivo, 
vplivali tudi na ceno varstva.

Za varstvo otroka v jaslih

SEVNIŠKI PABERKI
■  BOJ PODGANAM. Nadležni 

glodalci so se v Sevnici talco raz
pasli, da  se ljud je  v nekaterih  
blokih že ne upajo  več sh ran je 
vati sad ja  in ozimnice v kleti. Ob 
m očnem  deževju ali poplavi je 
m ogoče videti, koliko golazni je 
v m estu in  njegovi kanalizaciji. V 
to rek  bo občinska skupščina ob
ravnavala odlok o deratizaciji, 
uničevanju podgan, ki bo  veljal 
za Sevnico, K rm elj, Loko in Sm ar. 
je . Odlok predvideva visoke kazni 
za tis te , k i ne bodo spoštovali 
njegovih določil. Le hk ra tna  ak. 
c ija  v vsem k ra ju  lahko nadlego 
uniči

■  PRISPEVEK »MILIJONAR.
JEV«. Po poročilu  davčne upravo 
je  bilo za m inulo leto  plnfano 
22.859 d inarjev  prispevka od skup
nega dohodka občanov. • To Je prt* 
spevek od zaslužka nad 20.000 d i
narjev , upoštevaje še olajšave. 
Skupni znesek obdavčitve je  še 
en k ra t večji ko t leto  dni pre j.

■  NAMESTO FAZANA — LOV
CA. M alom arnost bi te dni pri 
Zabukovju km alu povzročila hudo 
nesrečo. T rije  ita lijanski lovci so 
v sprem stvu dom ačih obkolili ko
ruzo, v ka teri so bili tazani. Pri 
s tre lja n ju  je  eden izmed n jih , An
ton io  Lovise, izstrelil fiest fiibei 
v L enarta  K lenovška iz Mrzle p la 
nine. P otrebna je  b ila  zdravniška 
pom oč, na  srečo pa ni bilo kaj 
hujšega. Zdravnik je  ugotovil laž- 
jo  telesno poškodbo.

■  MNOŽIČEN JESEN SK I 
KROS. K ar 1.000 tekačev je  sode. 
lovalo na nedavnem  izredno m no
žičnem jesenskem  krosu, ki ga je 
p rired ila  osnovna šola Sevnica.

■  DRAMSKA SKUPINA V LI

SCI. Vodstvo m ladinskega aktiva 
v konfekciji LISCA želi znova 
ustanoviti dram sko skupino. De
lati nam eravajo  pod vodstvom 
S tane ta  Zupančiča.

■  AKTIV TUDI NA VAJENSKI 
ŠOLI. Doslej na vajenski šoli les
ne stroke ni bilo m ladinskega ak 
tiva, saj so b ili vajenci v šoli le 
po tri mesece. Zdaj, ko se šolajo 
šest mesecev, bo več možnosti 
tudi za delo v organizaciji.

■  PADEL Z VLAKA, OSTAL 
ŽIV. B ožidar Brkovič lz Ljupljenl- 
ce pri D rventi se je  peljal s  svo
jim  očetom te  dni p ro ti Ljubljani. 
Med Blanco in Sevnico je  oče iz
nenada pogrešil dečka, ki je  od 
prl v ra ta  in padel iz drvečega 
vlaka. Im el Je Izredno srečo: kot 
je  kasneje ugotovil zdravnik, je 
pri padcu dobil le lažje telesna 
poškodbe.

■  MOJSTROVIC NI BIL MOJ
STER. Prejšn jo  soboto je imela 
sevniška m ilica zanimiv prim er. 
Dva m iličnika sta  p ri Domu TVD 
Partizan opazovala sezonskega de
lavca R adeta  M ojstoroviča, ko je 
ukradel kolo enem u izmed obi
skovalcev kina. Sla s ta  za njim  
in ga p rije la , nakar se je  naivno 
izgovarjal, da  ga je  našel. Ko 
je  lastnik Janko Avguštin * M est
nega vrha prišel k ra jo  p rijav it na 
milico, je  bil zelo vesel, saj je 
bilo njegovo kolo že tam .

■  TRUPLO V SAVI. Pri Šmar- 
čni so ribiči našli m oško truplo . 
Kasneje Je bilo ugotovyeno, da je 
bil u topljenec M artin ' Božič iz 
Ljubljane, ro jen  v Gornjem  Suha 
dolu pri Novem m estu. Bil Je že 
mespe dni v vodi in je  bilo n je 
govo identiteto  težko ugotovit i s

SI3VNI&KI VESTNIK

bo treba plačati 250 dinar
jev na mesec, za varstvo 
predšolskega otroka pa 160 
dinarjev, za tako imenovano 
šolsko varstvo pa 50 dinar
jev za . enega šolarja. Te ce
ne so posebno za družine z 
več otroki dokaj visoke. Ve
deti je namreč treba, da v 
ceni niso vračunana kosila, 
marveč samo malica.

O cenah v novem vrtou je 
minule dni razpravljala tudi 
komisija za družbeno aktiv
nost žensk pri občinski kon
ferenci SZDL. Menila je, da 
bi te ekonomske cene zmog
li tako, da bi družinam z 
manjšimi dohodki pomagala 
podjetja, kjer so starši za
posleni, če pa niso zaposleni, 
pa naj za pomoč poskrbi 
socialna služba.

Največ prijav je iz pod
jetij konfekcijske industrije.

RADIO SEVNICA
■  N ED EIJA , 1. NOVEMBRA:

1,0.30 — Občinske novice — Lo
kalna poročila — R eklam e in 
oglasi — Zgodilo se je v p re te 
klosti — E lek tro tehna vam pred 
stav lja  — K m etijski nasveti —
— Ob dnevu m rtv ih  — Poje vam 
Slovenski ok tet — Zabavna glasba 
z uganko -  Zaključek oddaje.

■  SREDA, 4. NOVEMBRA: 16.00
— R eklam e in oglasi — Zgodilo 
se je  v preteklosti — Radi ste Jih 
poslušali — Nekaj o ' fotografiji — 
Pogovor z načelnikom  oddaje za 
gospodarstvo — Ali že veste — 
Glasbe za m lade — O ddaja ra 
najm lajše  — Zaključek oddaje.

NOVICE IZ 
KRMELJA

■  OBLETNICA STRELJANJA 
TALCI.V. Minuli če trtek  je  minilo 
27 let, odkar so ustrelili 13 kr- 
m eljskih rodoljubov. P ionirji kr- 
m eljske šole, katerih  odred nosi 
ime »22. oktober«, bodo za dan 
m rtv ih  počastili njihov spom in s 
k rajšo  žalno slovesnostjo.

■  NOVA TRGOVINA — USPEŠ
NO! Kupci so z novo trgovino 
zelo zadovoljni, saj ima na zalogi 
dovolj različnega blaga. Tudi bife 
Je vedno poln, veliko odjemalcev 
Pa im a tudi mesnica. Želeti bi 
bilo, da bi im ela trgovina na za
logi tudi vence in cvetje, saj m o
ra jo  K rm eljčani zdaj pon je  v Sev
nico ali v M okronog.

■  LEP PLEN. Ribič Rafael T i
su je  pred k ra tk im  pri železniški 
postaji Tržišče ujel ščuko, dolgo 
85 cm in težko nad 4 kilogram e.

■  PRENOVLJENA GOSTILNA.
G ostilničar Ivan M ajcen Je v ne
deljo , 18, ok tobra , odprl lepo 
prenovljeno gostišče. Prije tno  vre« 
m e in dobra  kapljica  s ta  privabila 
m nogo obiskovalcev. B. D.

Iz tovarne Lisca so starši 
prijavili 35’otrok, i z  Jutranja 
ke pa 23. Pračakovati je, da 
se  bo zanimanje kasneje še 
povečalo. Stavba je zgrajena 
tako, da bo po potrebi v 
bližnji prihodnosti mogoče 
dozidati nove prostore, ki 
bodo lahko sprejeli še  druge 
otroke.

č e  je m orda še kdo upal, 
da sfe bodo »življenjske raz
mere« sevniške delavske uni
verze kaj kmalu izboljšale, 
se  je  uštel. Slej ko prej ta 
ustanova životari: nima pro
storov, nima dovolj strokov
nih sodelavcev, in kar je še 
najhujše — ni zadosti zani
m anja za njeno dejavnost.

Ob zadnji akciji se  je na 
prim er za večerno osnovno 
šolo prijavilo vsega 7 lju
di, za tečaj za pridobitev 
kvalifikacije v gostinski stro
ki 8 , za tečaj, v katerem  bi 
bolj usposobili poklicne voz
nike m otornih vozil, se je 
prijavilo 1 0  voznikov, za te
čaj higienskega m inim um a 
pa 8  ljudi.

Kje so  vzroki za tak od
nos do izobraževanja, se je 
te dni spraševal tudi svet 
delavske univerze,, ko je ob
ravnaval nastali položaj. Se 
v prvem letošnjem  polletju  
je  delavska univerza precej 
naredila, kljub dokaj skrom 
ni družbeni pom oči. Niti nd 
najhuje, da je im ela pri svo
jem  delu nekaj denarne iz
gube, bolj skrbi to, da je 
zdaj vprašaj nad njenim  ob
stojem  nasploh.

Upravnik DU Sevnica, Miha 
Tom šič, je že nekajkrat pred
lagal, naj bi vse tri delavske 
univerze Spod. Posavja zdru
žili, češ da bi tako lahko bo
lje delovali. Razgovori o zdru
žitvi so se končali le pri be- 
sedah, ker so bila stališča  
družbeno-političnih organiza
cij v občinah preveč različna.

ŠTUDENTJE SO SKLENILI:

Okrepiti stike z občino
S petkove letne skupščine kluba študentov sev

niške občine -  V načrtu imajo več akcij

Kmetje,^za vas

V nedeljo! 8 . novembra.
bodo v krajih, kjer _  ’ 
krajevni uradi, javn® na 
prave o osnutku zakon 
o zdravstvenem zavar ^  
nju kmetov. OsnuteK,^, 
katerega je med K 
mi ljudmi, ki ta « # J L  
deli. kakšne bodo w  
pravice in kakšni p ^  
ki, veliko zanimanje,
do razlagali sodelavci j
ske komunalne skupno 
socialnega z a v a r o v a n j

Natančen čas razpr • 
naknadno objavljen^ 
krajevno običajen 
in z lepaki.

Minuli petek so se v Ljub
ljani sestali člani kluba šbu, 
dentov sevniške občine na 
svoji letni skupščini. Udele
žili so se je tudi predstavni
ki občine Marjan Gabrič, 
Viktor Auer in Alfred Že
leznik.

V razpravi so študentje iz
razili željo po večjem sode
lovanju^ z domačo občino, 
študentje so se še posebno 
zanimali za urejanje kadrov
skih vprašanj v občini. Me
nili so, da bi morali na tem 
področju delati mnogo bolj 
načrtno, če bi hoteli v kraj
šem času bistveno izboljšati 
nezavidljivo stanje.

Študentje želijo imeti svo
je predstavnike v odboru 
štipendijskega Sklada Dušana 
Kvedra, ki ne more pokriti 
vseh potreb, čeprav je v 
njem namenjeno za štipendi
ranje 2 odstotka občinskega 
proračuna.

Na skupščini so govorili 
tudi o načrtih. Študentje bo
do organizirali srečanje s 
predstavniki gospodarstva, 
občinske .skupščine in druž- 
beno-političnih organizacij, 
program kluba obsega šego-

Seminar za mlade 
komuniste

V nedeljo je b:l na Lisci 
dvodnevni seminar za mlade 
komuniste in aktiviste Zve/e 
mladine. Sodelovali so trije 
ugledni predavatelji: prof. Ja
nez Škerjanc je govoril o eko. 
nomskem sistemu SFRJ in 
aktualnih gospodarskih pro
blemih, sodelavec predsed
stva ZKJ Rado Jan o marksi
stičnem pogledu na svet, 
predsednik komisije za idejna 
vprašanja pri OK ZKS Stane 
Kranjc pa o zgodovinski in 
idejno-politični vlogi Zveze 
komunistov.

A. 2.

štovanje študentskega gledali
šča Proteus, ki se je sevni- 
škemu občinstvu letos že 
predstavilo z recitalom. Pri
rediti, želijo- tudi športna tek
movanja, za študente pa bo
do poskušali vsaj enkrat na 
teden organizirati rekreacij
sko telovadbo. V načrtu je 
tudi razgovor s Stanetom 
Kranjcem, predsednikom ko
misije za idejno-politična 
vprašanja pri CK ZKS.

A. 2 .

Izvoljen Rudi Cimperšek
Za novega odbornika v 

zbor delovnih skupnosti so 
v sevniškem kmetijskem 
kombinatu izvolili Rudija 
Cimperška. Kot edini kandi
dat je dobil 95 glasov od 107 
možnih.

mm

Podpora ustan° V*gta 
zdravstvenega ®

V Celju namerav J ^lj- 
noviti zdravstveni ^  ji» 
skega območja, 
loga bo «zboIJSJ  ni§Ki s* 
stveno varstvo. ^ a ln 0  va 
za zdravstvo in s ot>ra , 
Stvo je minuli ted*> ^ 1

naval ,ta *r£og**>zam isel, saj d°  cevnisl\l( .  
telesa po mnenj ^  sev^ 
sveta koristno 
ško občino.

SAMO OD TRADICIJE SE NE DA Ž,VET

Plastika namesto l®sa
_______________   ■  ̂ HeTk® ^
Kopitarna ima v načrtu, da bo svoje  iz ^ |aV|ja 

la delati tudi iz plastike, ki sê  ^

Sevniška kopitarna Je v 
primerjavi z nekaterimi dru
gimi podjetji v občini doseg
la v prvem polletju skromen 
poslovni uspeh. Celotni d a  
hodek je povečala za 4,5 
odst., medtem ko se je v 
vsem občinskem gospodarst- 
vu 17,1 odst.; dohodek je 
bil Wečji za 7,4 odst. (vse 
gospodarstvo 17,2 odst.), druž
beni .proizvod za 11,9 odst. 
(20,9 odst.). V Kopitarni se 
je v primerjavi z lanskim 
letom zmanjšalo število za
poslenih.

O vzrokih za take številke 
je ob obisku predsednika 
ZKS Franoa Popita govoril 
direktor -podjetja inž. Mar
tin Novak. Dejal je, da je 
ena najvažnejših nalog v pri-

\  KoPit

hodnje izdeloV^ f d  
pet iz lesa v , 
domestlti z 12 p ^ s t i^  na 
plastičnih snov - nftTnre^ Q
pita in pete ?e 
nekaterih tr i2 srn
izpodrinila ^  p r ih ^ L -  

Kopitarna bc» v P * p d £
le t ih  p o t r e b o v a  o  p r e o s g  ^

nizacijo m d ^alcib 2

dolarjev za n sv0jjh j5.
Ker pri lzVw rtino ^ §e 
kov dobi le nanierftV nl0ž- 
ka v devizah- izv0zne 0

bolJ, T p r ^ ^  tS 4nosU. V Pr tu o J  de.

Sujr^rSsr



TREBNJE O OSNUTKU ZAKONA O POSPEŠEVANJU RAZVOJA
MANJ RAZVITIH

Zelo važno: smo nanj pripravljeni?
Zakon ne bo vseboval daril, temveč bo predvideval le gospodarsko spod

budo za razvoj -  Ta pa je odvisna tudi od manj razvitih samih

Ne gre za ožja ali š irša  m erila, treb an jsk a  obči
na v vsakem , p rim eru  spada m ed m anj razvite ob
čine. Celo tako  je, da je  m ed 60 občinam i v Slove
nija po razv rstitv i ljub ljanskega in štitu ta  za eko
nom ska raziskovanja šele na  54. m estu. V endar pa 
im a p rav  treb an jsk a  občina zaradi svoje lege in 
bližine večjih m est naj večje m ožnosti, da se izkop
lje  iz zaostalosti. K tem u naj bi pom agal republiški 
zakon o pospeševanju  razvoja m anj razvitih  obm o
čij v Sloveniji, o katerem  bo v k ra tk em  razp rav lja la  
repub liška skupščina.

dajo, da največ prizadevanja 
čaka občino samo. Osnutek 
zakona predvideva več olaj 
šav, ki jih oodo morale nu
diti manj razvite občine, 
kolikšne bodo te olajšave, 
pa je treba vedeti vnaprej 
vsaj približno. Vedeta je tre
ba tudi za lastno udeležbo 
pri investicijah.

Na posvetovanju v Treb
njem so tudi opozorili, da bo 
srednjeročni načrt družbene
ga razvoja Slovenije verjet
no sprejet kasneje, kot je 
bilo zamišljeno, zakon o po- 
spešeyanju razvoja manj raz
vitih, kj je v tesni zvezi s 
tem načrtom, pa bo treba 
izivajati takoj.

M. LEGAN

dejanske možnosti v prihod
njih ' petih letih pomagati 
manj razvitim. Te izračune 
je sicer zelo težko narediti, 
morali pa bi jih imeti vsaj 
približno pri roki, da bi lah
ko videli, kaj je mogoče pri
čakovati.

V občini se namreč zave-

PRED ZAČETKOM ZIMSKEGA IZOBRAŽEVANJA

Izkoristite priložnost!
Zakaj ena sama prijava za šolo ria Grmu? -  Mno
go bolje kaže s šolami in predavanji v občini

JJARTIN NAPOVEDUJE LETOŠNJEGA MARTINA. 
tJfto s  bo novina takšna, kakršno  je  bog dal: kisla, 

eiiata. N arava ni m ogla vsega nadoknaditi, gro- 
KaL ~ s t°č°> ki pa na srečo ni dosti pobila. 
Don m13 bo Pjj a6a’ tako  bomo spili,« je  to nedeljo  
Mar?- na j esenskem  soncu m odroval 75-letni 
v 7i /n ? uPančič iz Svetin j o novem  vinu, ki n as ta ja  

danicah šm a v ra  nad  D obm iško dolino.
(Foto: :M. Legan)

PR|LOŽNOST ZA AKCIJO KRAJEVNE SKUPNOSTI

Trebelno: kako pozimi?
*p̂ a k° °b snegu vodila le do Trebelnega -  

-L^J^ozbo bolj zanesljiv, zagotavlja avtobus

- Najbrž se neverjetno sliši, 
toda tako je: povpraševanja 
je bila cela vrsta ' kmečkih 
družin, toda en sam kmečki 
fant iz občine se je doslej 
prijavil za zimsko kmetij
sko šolo na Grmu, ki se bo 
začela te dni. Nastane vpra
šanje: s kakšno pravico za
htevamo druge oblike pomo
či kmetijstvu, če ne izkori
stimo tiste, ki nudi najdra
gocenejše — znanje, šolanje 
je namreč brezplačno, celo 
vožnjo v Novo mesto ali bi
vanje v internatu plača re
publiška izobraževalna skup
nost ali pa občinski sklad za 
pospeševanje kmetijstva.

Na srečo pa se je v Tre
banjski občini zadnja leta 
uveljavila druga oblika kme
tijskega izobraževanja, ki del
no upravičuje zgornjo kritič
no misel. Tudi letos bodo 
namreč v več krajih zimski 
kmetijski tečaji ali bolje re
čeno: predavanja za kmečke 
gospodarje, ki se jih udele
žujejo stari in mladi ljudje.

V Šentrupertu in na Tre
belnem se bodo sredi no
vembra začela kmetijska pre
davanja. Na njih bodo v

Dokončno: 189 
»milijonarjev«

Po dokončnem obračunu je 
v trebanjski občini imelo la
ni 189 ljudi večji osebni do
hodek od 20.000 dinarjev. Od 
tega je bilo 42 obrtnikov in 
147 zaposlenih v delavnih or
ganizacijah. Ker je, kot je 
znano, na družinskega člana 
določena olajšava 5.000 dinar
jev, je prispevek od- skupne
ga dohodka plačalo samo 67 
občanov, od tega 14 obrtni
kov. Skupno je davčna upra
va odmerila 23.499 dinarjev 
prispevka, od tega obmi- 
kom 12.518 dinarjev.

Izterjevalne 
»injekcije«

Da bi izterjali prispevke in 
davke, je trebanjska davčna 
uprava po zadnjih podatkih 
letos izdala že 1.168 opomi
nov, 337 odločb o prisilni 
izterjavi, 101 prepoved na 
izplačilo osebnih dohodkov, 
337 rubežnih zapisnikov in 
21 javnih dražba za pro
dajo nepremičnin. Vse to je 
pripomoglo, da se je povečal 
odstotek izterjave. Davčna 
uprava ugotavlja, da pred
vsem kmetje težko plačujejo 
svoje oh”
zlasti med obrtniki precej 
takih, ki se namenoma izo
gibljejo plačilu.

skrajšani obliki obdelali snov 
ene zimske večerne šole.

V decembru se bodo za
čele nadaljevalne večerne 
kmetijske šole v Knežji va 
si, Dol. Nemški vasi in v 
Dobrniču, v januarju pa tre
tji letnik v Velikem Gabru 
in začetni tečaj v šentlovren- 
cu. Snov bo prilagojena 
predvsem praktičnim vpraša
njem gospodarjenja na kme- 
tdji.

V Velikem Gabru 
že jutri

V Velikem Gabru bo ko
memoracija za dan mrtvih 
že v petek, 30. oktobra. So
delovali bodo učenci osnov
ne šole ter godba na pihala, 
začetek pa bo ob 16. uri. V 
drugih večjih krajih bodo 
žalne slovesnosti v nedeljo, 
1. novembra.
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Poštarja iz

Komite ZK ostro obsoja
Občinski komite ZK Trebnje o odkupu zemljišča 

za nove gradnje na Mirni

Jutri borci o delu 
in nalogah

Jutri, 30. oktobra, ho v 
Trebnjem druga seja občin
skega odbora Zveze združenj 
borcev NOV. ćlani odbora 
bodo obravnavali poročilo o 
uresničevanju sprejetih skle
pov, poročilo predsedstva in 
komisij o delu v m nulem 
obdobju, posebej pa bodo 
razpravljali še o . načrtu de
la občinskega odbora ZZB 
NOV na področju splošnega 
ljudskega odpora. Predlog te
ga načrta-predvideva 12 točk, 
v katerih so opisane najvaž
nejše naloge.

Nov pokopališki red
Ker je osem let star ob

činski odlok o pokopališkem 
redu sprejel še nekdanji ob
činski ljudski odbor in je 
že zastarel, je občinskst skup
ščina Trebnje na zadnjem 
zasedanju sprejela novega. 
Stari je predpisoval, da po
slovanje pokopališč vodijo 
krajevni odbori, pokopališke 
uprave in vodje krajevnih 
uradov, novi pa določa, da 
s pokopališči upravljajo kra
jevne skupnosti in Komunal
no obrtno podjetje Trebnje. 
Novi odlok, ki bo objavljen 
v Skupščinskem Dolenjskem 
listu, vsebuje tudi druga no
va določila.

Prošnje še vedno 
prihajajo

Prošnje za priznanje po
sebne dobe v času narodno
osvobodilnega boja, kljub te
mu, da je od takrat minilo 
že četrt stoletja, še vedno 
prihajajo. Komisija pri ob
činskem odboru ZZB NOV 
'Trebnje je samo v zadnjih 
šestih mesecih prejela še 16 
prošenj. V 7 primerih je 
predlagala, naj bi pros lcem 
posebno dobo priznali, v 9 
primerih pa je zahtevek za
vrnila, ker ni bilo dovolj do
kazil o delovanju v NOB.

O glašu jte  
v DL

DROBNE Z MIRNE

Komite občinske konferen
ce ZK Trebnje je na razšir
jeni seji 26. oktobra obsodil 
odnos Franja Bulca z Mirne, 
ki je s svojim ravnanjem 
pri odkupu zemljišča, nujno 
potrebnega za gradnjo nove
ga obrata DANE na Mirni, 
oviral začetek gradnje. Naj
prej je izsiljeval nesprejem
ljivo visoko ceno, mnogo viš
jo kot kmetje, ki jim je 
zemlja vir preživljanja, in 
s tem povzročil nepotrebne 
politične težave.

Kot je znano, je tovarna 
DANA zaprosila občinsko 
skupščl- , naj ugotovi druž
beni Interes do tega zemlji
šča. Občinska skupščina je 
na svoji predzadnji seji ugo: 
tovila, da je družbeni inte
res razlastitveni postopek. 
Višino odkupnine za zemljo 
določi sodišče.

Razprave o 
zavarovanju

V nedeljo so se s sestan
ki na Trebelnem, v Velikem 
Gabru in Selih-Sumberku za
čele razprave o osnutku sta
tuta o zdravstvenem zavaro
vanju kmetov. Te dni so bi
li sestanki še v šestih dru
gih krajih. Za razširjene pra
vice zavarovancev je med 
kmečkim prebivalstvom do
kajšnje zanimanje.

■  KOMEMORACIJA PRI SPO
MENIKU NOB. Na dan m rtvih 
bo ob 14. uri 'žalna slovesnost pri 
spom eniku NOB v Trebnjem . 
K rajevna organizacija ZB vabi pre 
bivalstvo, naj počasti spom in m r
tvih.

■  OB NEDELJAH — ZAPRTO.
Po zgledu iz L jubljane so tudi v 
Trebnjem  sklenili ob nedeljah ime
ti trgovine zaprte. Prvič se je to 
zgodilo v nedeljo, 24. oktobra. T r
govci ugotavljajo , da ob nede
ljah  ni dovolj izkupička, želijo pa 
im eti tudi prost dan. Kaj pa p ra 
vijo  kupci?

■  POLNO KEGLJIŠČE. Na no
vem dvosteznem avtom atskem  
kegljišču gostilne O para se ko
m ajda p ride na vrsto . T rebanjci 
so se kaj h itro  ogreli za novo 
športno  zvrst, posebno zato, ker 
je  bolj »gostilniška«. Uveljavil se 
je  tudi običaj: kdor prvič v enem 
lučaju podre devetko, plača Ste
fan  vina, s  tem  p a  sl pridobi p ra 
vico, da  je  njegovo im e vpisano 
na steber. S teber je  že ves po
pisan

■  1000 BELIH PALIČIC. Občin
ski odbor Rdečega križa bo raz
delil osnovnim  šolam  tisoč belih 
paličic, simbolov slepih, da b i s 
pom očjo paličič zbirale pomoč. 
E na paličica stane en d inar. L jud
je , ki so izgubili najd ražje  — vid, 
pričakujejo , da Jim bom o pom a
gali.

■  USTANOVILI SE ENO SEK
CIJO. M inuli teden so v Trebnjem  
ustanovili še eno sekcijo  TVD 
P artizan , ki bo im ela predvsem  
rekreativni značaj. Za začetek se 
je p rijav ilo  nad 20 ljudi Vadba 
bo ob če trtk ih  v šolski telovad
nici. Gojili bodo nam izni tenis 
in orodno telovadbo, lahko pa 
tudi igre z žogo.

■  VSE BOLJ ZALOZENA PE 
KARIJA. Prodajalna kruha v T reb 
njem  nudi vse dobrote, ki Jih Je 
mogoče narediti iz moke. Razen 
različnih vrst kruha ln peciva je

Po odločbi je imel Franjo 
Bulc možnost pritožiti se 
na vrhovno sodišče Sloveni
je. To je tudi storil, in sicer 
zadnji dan pritožbenega roka, 
očitno z namenom, da' ves 
postopek še zavleče. V pri
tožbi je trdil, da ne gre za 
družbeni interes, čeravno je 
znano, kako dragocen je za 
občino razvoj mirenske to
varne, ki veča svoje zmoglji
vosti in odpira nova delovna 
mesta. Občinski komite ZK 
je ostro obsodil to njegovo 
ravnanje.

Obvestilo oglaše
valcem

Mnogi naši bralci, ki po
šiljajo ponudbe na razne 
oglase, zlasti pa na tiste, 
ki so objavljeni pod šifro, 
želijo v pismih, naj jim 
pošljemo naslove strank 
ki take oglase naročajo 
Ker ne moremo vsakomur 
posebej odgovarjati, po 
novno sporočamo: 

pisma (odgovore) na 
male oglase s šifro odda 
jamo neodprta v roke ti
stim, ki so tak oglas na
ročili. Naslova take stran 
Ke nc moremo izročiti NI
KOMUR Zlasti velja to 
za vse tenltovanjske po
nudbe ln podobne zaupne 
oglase.

UPRAVA LISTA

uvedla še p rodajo  sladkarij Kar 
zadeva izbiro, se ni mogoče pri
toževati nad podjetjem  2 ito , bo
jazen je  le, da bi pozimi včasih 
zašepala dostava.

■  PRISPEVEK OD TUJSKIH 
SOB. Po poročilu davčne uprave 
je  bilo 9 lastnikom  tu jsk ih  sob za 
lansko leto odm erjeno 1 650 d i
narjev  davka na prem oženje in 
prem oženjske pravice. Povečini so 
tovrstn i davčni .zavezanci' iz T reb
njega in okolice. Davčne obrem e
nitve niso p re tirane  in je  priča 
kovati, da se bo število tu jsk ih  
sob v p rihodnje  še povečalo

■  NEPOKRIT JAŠEK. Pri Po
gačnikovi hiši je že približno leto 
dni nepokrit jašek  p ri glavni ka
nalizaciji. Delo n i bilo  že ob grad- . 
n ji dokončno opravljeno, zdaj pa 
je  zadeva p riš la -c e lo  na  sejo ob
činske skupščine. Odbornik Stane 
V elikonja je  dobil odgovor, da bi 
b ila  tra jn a  rešitev, če bi nam e
stili- železno m režo, n i p a  dobil 
odgovora na  tis to , k a r ga Je p rav 
zaprav zanim alo — kdaj bo to 
narejeno. O zadevi bo UO kom u
nalnega sk lada razpravlja l na prvi 
prihodn ji seji.

■  PRODAJALNA AVTOMOBIL. 
SK IH  DELOV. NovomeSko pod
je tje  Novotehna bo  v nekdanji 
pekariji v šp ringerjev i hiši odpr
lo prodajalno  av to m ob ilsk ih ' de
lov. Tam  bo im elo tud i sk ladi
šče. N ačrt je že narejen.

■  KDAJ TRGOVINA? Bolj po 
polževo gre p reurejan je  spodnjih  
prostorov Senicove hiše, k jer bo 
M ercator odprl p rodajalno  živU. 
S an ita rn i inšpektor Je že nekaj
k ra t zahteval, naj pod jetje  pre
neha p roda ja ti v p rodajaln i 17, ki 
ne ustreza sanitarno-tehničnim  
predpisom . Ce bodo z u rejanjem  
novih prostorov tako  .m ečkali' še 
naprej, bo m oral še lep čas .m i
žati na eno oko’. Stavbo obnav
lja  Kom unalno obrtno  pod jetje  
Trebnje.

TREBANJSKE NOVICE
St,

Kakšen bo ta zakon m kak
šno pomoč bo predvideval, 
zanima predvsem manj raz
vite, ki od tega veliko priča
kujejo. V Trebnjem je o os
nutku 22. oktobra razprav
ljal izvršni odbor občinske 
skupščine in drugih družbe 
no-poditičnih organizacij, ra- 
zen njih pa še republiški 
poslanec • Marjan Jenko.

Osnutek zakona vsebuje v 
glavnem vse tiste oblike po
moči, na katere so opozorili 
ob javni razpravi o tezah, ka 
ko pomagati manj razvi
tim. Sem štejejo: pomoč
pri gradnji cest in dru
gih tako imenovanih infra
strukturnih naprav, davčne 
in kreditne olajšave za tista 
podjetja in posameznike, ka 
vlagajo v gospodarstvo na 
manj razvitih območjih, op
rostitev prispevka iz osebne 
ga dohodka za zaposlene v 
novih obratih m . še nekatere 
druge oblike spodbude.

Razen spodbude, ki jo 
predvideva osnutek zakona, 
imajo svoje načrte pomoči 
manj razvitim tuda republi
ška izobraževalna skupnost, 
cestni in vodni skladter ne
kateri predpisi, ki predvide
vajo in budi že dajejo po
moč za razvoj kmetijstva.

V Trebnjem sodijo, da je 
osnutek zakona v celoti do
ber, zahteva le nekatera do 
polnila, ki so v besedilu si
cer predvidena kot variant 
nj dodatki. Pristavljajo pa, 
da osnutek zakona nima do  
datnega pojasnila, kakšne so

ni samo mnogo manj napor
no, če se vozijo z avtobu
som, namreč imajo v šoli 
tudi možnost, da sodelujejo 
pri dodatnem pouku in tako 
imenovanih svobodnih dejav
nostih.



IZ RAZPRAVE PREDSEDNIKA OBČINE KOČEVJE MIRA HEGLERJA 
NA ZADNJI SEJI OBČINSKEGA SINDIKALNEGA SVETA KOČEVJE

Za uresničenje načrtov je treba sposobnih ljudi
Kmalu bo odprtih toliko novih delovnih mest, da v kočevski občini ne bo 
nezaposlenih -  Že zdaj manjka strokovnjakov in kvalificiranih -  Spet 

vprašaj nad cesto Kočevje-Brod na Kolpi

N a zadnji raz širjen i se ji občinskega sind ikal
nega sveta' K očevje je  sodeloval v razprav i tud i p red 
sednik  občinske skupščine M iro Heglei*. Povedal je  
več zanim ivih m isli o nad a ljn jem  razvoju  občine.
N ekatere ob jav ljam o v sk ra jšan i obliki.

Delavni upokojenci
Društvo upokojencev Ko

čevje si prizadeva, da bi v 
mestu poživilo kulturno de
javnost. Njegova igralska sku
pina namerava naštudirati In
kretovega »Desetega brata«, s 
katerim  bodo prihodnje leto, 
ko bo Kočevje praznovalo 
500-letnico mesta, nastopili na 
prostem. Ustanavljajo tudi 
pevski zbor. V obe svoji kul
turni skupini vabijo upoko
jenci tudi ostale občane in 
mladino.

POTEPANJE PO 
OBČINI

■  ■  ■  RAZPRAVA O DOPOL
NILNEM IZOBRAŽEVANJU v po
djetju INKOP Kočevje je poka
zala, da bodo morali zaradi iz
boljšanja kvalifikacijskega sesta
va zaposlenih omogočiti večjemu 
številu delavcev dopolnilno izo
braževanje. Trenutno imajo v 
INKOP zaposlenih precej nekvali
ficiranih delavcev. Foklicne šole 
obiskuje le malo članov tega ko- 
lektiva

■  a  ■  UKINITEV OBČINSKIH 
STANOVANJSKIH SKLADOV, ka
terih sredstva so prevzele poslov
ne banke, je v celoti spremenila 
finansiranje stanovanjske gradnje. 
Zdaj je mogoče dobiti posojila za 
stanovanjsko gradnjo predvsem z 
varčevanjem in s pologi. Prva le
ta stanovanjsko varčevanje ni bi
lo posebno uspešno, zdaj pa šte
vilo varčevalcev v kočevski obči
ni vsak mesec narašča. Varčujejo 
pretežno kratek čas, ker menijo, 
da hitre podražitve gradbenih ma
terialov ne vplivajo spodbudno 
ha dolgoročno varčevanje
B I H  PODATKI O ŠTEVILU 

ZAPOSLENIH v prvem polletju 
letos kažejo, da se v primerjavi s 
preteklim letom zaposlenost v ko
čevskem gospodarstvu ni poveča
la. Med pomembnejšimi delovni
mi organizacijami so zabeležili 
večji porast zaposlenosti le ITAS 
(za 8 odstotkov), LIK (za 10 od
stotkov) in »Kočevski tisk« (za 10 
odstotkov). Modernizacija posa
meznih obratov ne terja več zapo
slenih, bi pa le morali odpiranju 
novih delovnih mest posvečati več
jo skrb. Le potem lahko pričaku
jejo hitrejšo gospodarsko rast v 
občini.
B U B  VAŠČANI KLINJE VA

SI pri Kočevju si že 'Tsto let pri
zadevajo, da bd dobili vodovod. 
Vedno je manjkalo denarja. Če
prav jim ga tudi zdaj primanjku
je, so pričeli kopata jarke za vo
dovodno napeljavo. Upajo, da bo
do imeli v kratkem v svojih do
movih zdravo pitno vodo. Vsem, 
ki jim pri tem pomagajo, so zelo 
hvaležni.
B B B POČITNIŠKE HIŠICE 

2ELIJO GRADITI posamezniki na 
območju kočevske občine. Imajo 
pa večkrat pri uresničevanju te 
želje težave, ker za območje ob
čine ni izdelanih . azidalnih načr
tov za tako gradnjo. Po mnenju 
posameznikov bi le kazalo čimprej 
storiti potrebne ukrepe, s kateri
mi b. omogočili, da hi pričeli iz
dajati potrebno okaci'jsko in 
gradbeno dokumentacijo za grad
njo počitniških hišic. Na območ
ju sosednje občine Ribnica ima
jo v več krajih na voljo določene 
prostore za gradnjo počitniških 
hišic.

■  ■  ■  KOMISIJA ZA VPRA
ŠANJE BORCEV NOV pri občin
ski skupščini Kočevje bo na eni 
izmed prihodnjih sej, ki bo v pr
vi polovici novembra, sklepala o 
podeljevanju priznavalnin udele
žencem NOB. Čeprav občinski od
lok predvideva možnosti novih 
prijav za priznanje priznavalnin, 
kažejo prvi podatki, da ni toliko 
novih prijav, kot so pričakovali. 
Pri tem je treba c meniti, da Je 
komisija storila vse potrebno in
o tem obvestila vodstva krajevnih 
organizacij Zveze borcev NOV, 
krajevne urade in cl-uge.

B B B NIHAJOČI ELEKTRIČNI 
TOK iz trasformatorja za hotelom 
PUGLED močno vpliva na televi
zijski sprejem. Tudi stabilizatorji 
mu niso kos. Razen tega je veliko 
drugih motenj, ker razni elektro
motorji niso blokirani. Vsi novi 
elektromotorji za gostinske potre
be bi morali biti že pri nakupu 
blokirani, enako tudi gospodinjski 
električni parati, saj jih v na
sprotnem sploh ne bi smeli pro
dajati.
B B B CE PRIMERJAŠ CENE 
zelenjavi in povrtnini iz meseca 
aprila, ko leži še sneg, so sko
raj enake kakor v oktobru, ko so 
vrtovi vsega polnd. Pričakovali bi 
sedaj nižje cene. Pri nas je že 
tako, čim več pridelamo, dražje 
je, večina pa segnije po vrtovih 
in na drevesih. Odkupne cene so 
nizke. Kje je potem vzrok, da je 
v trgovinah vse tako drago?
B  B  B  13. NOVEMBRA BO Ml. 
NILO 15 LET, odkar je bilo stre
lišče v Dolgi vasi dokončano. Ta
kratni predsednik občinske strel
ske zveze Ivan Arko je na otvo
ritvi dejal, da bo strelišče veliko 
pripomoglo k razvoju strelstva v

Glavna naloga občinske 
skupščine m podjetij je, da 
izdelajo in sprejm ejo čim
prej svoje plane razvoja. 
Srednjeročni plan razvoja ob
čine bo moral posebno po
drobno zajeti nadaljnji raz
voj lesne industrije v sklo
pu podjetja SLOVENIJALES, 
kovinske industrije in kme
tijstva ter podeželja.

Po letu 1964 je žaposlova- 
nje v občim zaostalo, v neka
terih podjetjih pa se je šte
vilo zaposlenih celo zmanjša
lo. Te ukrepe so storili zato, 
ker so delali v skladu z načeli 
reforme. Danes so v občini 
ustvarili pogoje za zaposlitev 
moških, tudi nekvalificiranih, 
premalo delovnih mest pa 
imajo za nekvalificirane žen
ske.

V bližnji prihodnosti bodo

Zanimiva je bila razprava 
o gospodarstvu v prvem pol
letju letos. Ker smo o tem 
podrobneje že poročali, bomo 
tokrat navedli le • nekatere 
misli, ki so jih sindikalni de
lavci še posebno poudarili.

Zelo ostro so obsodili stal
no naraščanje cen, kar gospo
darstvu ne koristi, razburja 
delavce, posebno pa priza
dene upokojence. Poudarili 
so, da so vse sindikalne or- 
ganizicije — od najnižjih do 
naj višjih — poklicane, da pre
prečujejo podražitve iri tako 
pripomorejo, da bo dinar po
stal trden.

Nadalje so obsodili preti
rano zadolževanje in nelikvid
nost, ki povzroča težave tudi 
dobrim delovnim organizaci
jam. Ob tem so opozorili, 
da nekatere delovne organi
zacije zaradi slabega poslova
nja propadajo in dobre ne 
dobijo povrnjenega denarja, 
ki so jim  ga slabe organizaci-

Kočevju. Prva leta res uspehi niso 
izostali, kasneje pa je vse zamrlo. 
Strelišče Je bilo letos popravljeno, 
zato upamo, da se bo spomladi 
začelo za strelstvo novo obdobje. 
Mladine je dovolj, potrebni so sa
mo organizatorji.
B B B TAKOJ, KO JE PADEL 
PRVI SNEG, ki Je sicer hitro 
skopnel, so že prišle ptice iz go
zdov bliže hiš in na vrtove' 2e 
so po vrtovih velike sinice pa tudi 
plavčki in čopaste siničke. Pri
praviti bo treba krmilnice in lonč
ke — poveznlke.
B B B MNOGO PRILOŽNOST. 
NIH RAZSTAV je že bilo v Ko
čevju, a tako obilno in spontano 
obiskane, kot je bila polharska, 
še ni bilo. Obiskalo jo je nad 
4000 ljudi iz vseh krajev Slove
nije, predvsem pa domačini. O 
tem je bilo že veliko pisanega, 
vendar bolj z vidika novinarskega 
poročanja, kaj se je med polhar
skim tednom dogajalo. Razstava 
je pokazala veliko več, o čemet 
bi bilo treba spregovoriti tudi s 
strokovnega, folklornega in etno
grafskega stališča. Ne bi bilo od
več izdati kratko brošuro o polhu.

v občini začeli uresničevati 
načrte, po katerih bodo od
prli toliko delovnih mest za 
moške in ženske, da že leta 
1972 v občini ne bo nezapo
slenih, čeprav bo maja 1972 
predvidoma prenehal obrato
vati tudi rudnik. Ti načrti so: 
razširitev lesne industrije, 
dograditev obrata »Elme«, 
nadaljnji razvoj kovinske in
dustrije itd.

V občini pa že zdaj manjka 
kvalificiranih delavcev in 
vseh vrst strokovnjakov. Za 
uresničitev svojih načrtov pa 
potrebujejo- sposobne ljudi, 
zato bodo morali najti razne 
načine izobraževanja in pri
dobivanja strokovnjakov. V 
zvezi s tem bodo morah gra
diti več družinskih stano
vanj in nekoliko omejiti za
sebno gradnjo, saj strokov

je dolgovale. Vendar to še ni 
najhujše. Dogaja se, da slabe, 
propadle delovne organizacije 
začno spet poslovati, seveda 
pod drugo firmo, a celotno 
njihovo vodstvo je isto, kot je 
bilo v prejšnjem, propadlem 
podjetju. Takega odpiranja 
»novih« gospodarskih organi
zacij ne bi smeli dovoljevati.

J. P.

Uresničiti dogovore
26. oktobra je bila seja 

sveta za družbeni plan in fi
nance občinske skupščine 
Kočevje. Na njej so razprav
ljali o izpolnjevanju občin
skega proračuna za prvih de
vet mesecev letos, o uresni
čevanju družbenih dogovorov 
o sofinanciranju narodne ob
rambe in Kliničnega centra 
v Ljubljani, o prodaji stano
vanj delovnim .organizacijam 
in o prošnjah za oprostitev 
davščin. Več bomo o seji še 
poročali.

Dotrajala dvorana
Dvorana družbenih organi

zacij v Kočevju je bila v po
vojnih letih za mesto zelo po
membna, saj je bila v njej 
večina sej in sestankov. V 
zadnjem času, ko je mesto 
dobilo več prostorov za se 
stajanje, je zaradi zastarelo
sti in dotrajanosti manj izko
riščena. Dosedanji upravlja- 
lec občinska organizacija 
SZDL je ugotovil, da je po
trebno za obnovo in ureditev 
te zgradbe precej denarja. Za
to predlaga pristojnim  orga
nom občinske skupščine, naj 
čimprej ukrenejo vse potreb-" 
no, da bo zgradba bolj izko
riščena. Vsekakor bo potreb
no izvesti tudi nekatera nuj
na obnovitvena dela, ker bo 
sicer nastala na zgradbi več
ja škoda.

-š

B B B GOSPODINJE SE ŽIVAH
NO POGOVARJAJO o zadnjih po
dražitvah in onih, ki se še obe
tajo. Zaskrbljene so, kako bodo 
obračale denar za prehrano dru
žin in ostale nujne potrebščine.

Ivan • Levstik, polhar in 
predstavnik Turističnega dru
štva Grosuplje, je povedal, 
da sp imelj v njihovi občini 
od leta 1963 tri polharske 
prireditve. Na njih so nasto
pali poklicni igralci. Obisk 
prireditev je bil dober, a so 
vedno imelj z njimi izgubo. 
Igralci so bili dragi, prav ta
ko ozvočenje m razsvetljava. 
Jesenske noči pa so bile hlad
ne, zato je obisk prireditev 
manjši, kot bi bil poleta. Me 
nil pa je, da bi z več domisel
nosti, novimi prijemi in med
občinskim sodelovanjem lah
ko dosegli, da bi bile take 
prireditve donosne.

Tone Kavčič, predsednik 
Turističnega društva Kočev
je, se je zavzel za organizi
ranje rajonskih lovov na pol-

marsikdaj p ri posodobljenju 
cest dah prednost drugim. 
Tudi zdaj se odrekajo poso- 
dobljanju nekaterih drugih 
Cest (hkrati se odreka takim 
zahtevam tudi občina Ribni
ca), zato pa se bodo z vsemi 
napori zavzemali, da bo ce
sta Kočevje—Brod na Kolpi 
v naslednjih petih letih v ce
loti posodobljena.

he. Hkrati je predlagal, naj 
dobi belokranjski polhar 
Ivan šneler častno izkaznico 
št. 1 polharske sekcije pri 
TD Kočevje, ostali polharji 
s Sinjega vrha in okolice, ki 
so skupno z njim mnogo pri
pomogli, da je polharski te
den v Kočevju lejo uspel, pa 
naj dobe izkaznice takoj za 
njim. Predlog je bil sprejet.

Ivan Sneler s Sinjega vrha 
je 'm enil, da je prav, če pol
harji ustanovijo svojo sekci
jo ali družino, saj so bili 
doslej prepuščeni sami sebi. 
Predlagal je, da bi v bodoče 
organizirali skupinske love 
pač tam, kjer je več polhov. 
Ce jih bi bilo na prim er v 
Beli krajini, bi organizirali 
lov v okolici Kočevja, Ribni
ce, Vrhnike ali Grosupljega

Koliko članov bo?
V teh dneh potekajo v ko

čevski občini razprave, koli
ko članov bo štela nova ob
činska konferenca SZDL. Po 
novem člani konference ne 
ne bodo izvoljeni le znotraj 
svoje organizacije, ampak tu. 
di v delovnih in družbenih 
organizacijah ter društvih. 
Dosedanje razprave so poka
zale, naj bi krajevne organi
zacije SZDL izvolile 30 čla
nov konference, delovne or
ganizacije 15 članov, družbe
ne organizacije in društva 
pa nekje med 3 in 13. Nova 
občinska konferenca bo šte-’ 
la predvidoma okoli 50 čla
nov, sedanja pa jih 74.

in obratno. Nadalje je predla
gal, naj bi polšje love združili 
z veselicami. Tako bi polhar
ji in tisti, ki se zanimajo za 
polšji lov, šli ponoči po plen 
v gozd, ostali pa bi se zaba
vali na veselici in čakali na 
vrnitev polharjev. Take pri
reditve ne bi zahtevale nobe
nih posebnih stroškov in bi 
bile prav gotovo donosne.

Nadalje so se polharji za
vzeli, da bi polhe lahko lovi
li šele po 15. septembru, in 
ne vse leto. Tako bi dosegli, 
da bi se pojhi spet bolj raz
množili. Predlagali so tudi, 
da je treba določiti polhar
ske revirje, kjer bi bil dovo
ljen le lov polhov. Tako pol
harji ne bi motili lovcev, lov
ci pa ne polharjev. Nekateri 
so menili tudi, da bi kazalo 
oplemenititi polhe tako, da 
bi prinesli nekaj polhov iz 
Bele krajine v kočevske, rib
niške, vrhniške in grosupelj
ske gozdove ter obratno.

K0&EVSKE N0UICE

J. P.

iliilpi
•

Skupina polharjev na otvoritvi uspele polharske razstave v Kočevju. Prvi z leve 
Tone Kovačič, predsednik TD Kočevje; tretji z leve polhar Ivan šnaler s Sinjega 
vrha, ki bo v znak priznanja dobil polharsko izkaznico številka 1; četrti z levo 
Andrej Arko, predsednik polharske sekcije Kočevje. (Foto: Jože Primc)

DROBNE IZ KOČEVJA

TO RAZBURJA ZAPOSLENE IN UPOKOJENCE

Obsodili so naraščanje cen
Na razširjen i se ji občanskega sind ikalnega sveta 

K očevje, k i je  b ila  21. ok tobra, so izvolili za delega
ta  za drugi kongres sam oupravljavcev Jožeta Nova
ka, zaposlenega p ri D elavski univerzi K očevje. Raz
p rav lja li so še o gospodarsk ih  g iban jih  v občini v 
prvem  p o lle tju  letos in  o p rip rav ah  na občne zbore 
osnovnih organizacij, ki m orajo  b iti končani še 
letos.

njakov ne bodo dobili, če ni
majo zanje stanovanj.

Le boljši gospodarski us
pehi bodo porok, da tudi 
družbene službe ne bodo ime
le toliko težav, saj tudi na 
tem področju manjka sposob
nih ljudi, predvsem prosvet
nih delavcev. Kočevska obči
na je do letos dobivala re
publiška dopolnilna sredstva, 
vse pa kaže, da jih že pri
hodnje leto ne bo več, ker 
jo uvrščajo že med srednje 
razvite.

Na nedavnem posvetu ljub
ljanskih občin in občin iz 
okolice Ljubljane — sklical 
ga je mestni svet — je bilo 
ugotovljeno, da tudi kočev
ska, ribniška in grosupeljska 
občina sodijo v ljubljansko 
gospodarsko območje, saj te 
občine z Ljubljano že zdaj 
dobro sodelujejo na raznih 
področjih, razen tega pa ima
jo z njo najboljše prometne 
zveze.

Prav na tem sestanku — 
bil je 21. oktobra — so se 
predstavniki vseh občin zav
zeli tudi za posodobljenje 
ceste Kočevje—Brod. Vendar 
je predsednik Miro Hegler 
dodal, da nekateri že predla
gajo, naj bi v naslednji sred
njeročni plan razvoja cestne 
mreže v Sloveniji vnesli le 
posodobljenje dela te ceste 
in da bi v tem planu name
nili zanjo le 10 milijonov din, 
posodobljanje vse ceste pa bi 
veljalo okoli 30 milijonov din.
V kočevski občini, ki ima 
najmanj asfaltiranih cest, so

J. P.

ZAKAJ TAKO?

Nočejo sposobnih žensk
Iz razprave na zadnji seji občinskega sindikal

nega sveta Kočevje

»Kovinarsko šolo pri 
Delavski univerzi Kočevje 
sta letos končali dve de
kleti. Vendar nista dobili 
dela v Kočevju, čeprav je 
tu precej kovinske indu
strije in čeprav kvalifici
ranih kovinarjev našim 
podjetjem, manjka. Zakaj 
smo ženske zapostavlje
ne?« je začela razpravo o 
tej zadevi neka starejša 
tovarišica.

Predstavnik sindikalne 
organizacije podjetja ITAS 
je vprašal, če sta dekleti 
vložili prošnjo pri njiho
vem podjetju, saj pri njih 
take delavce potrebujejo 
in bi prav gotovo lahko 
našli primerni delovni me
sti zanju.

Jože Novak, predstavnik 
Delavske univerze,. je po
vedala, da so iskali delo po
ti dve dekleti povsod po

Kočevju, tudi pri ITAS, 
in da zanju ni bilo delov
nega mesta, zato sta si po
iskali delo v Ljubljani. 
Dodal je še, da sta bili 
dekleti v šoli zelo pridni 
in celo sposobnejši kot 
marsikateri fant.

Tovarišica, ki je prva 
začela razpravo, je še po
vedala, da sta dekleti sicer 
dobili delo v Ljublajnit, 
vendar sta morali prej 
brezplačno delati dva me
seca. V ITAS je nek moj
ster zavrnil njuno pro
šnjo, češ da v svojem od
delku ne mara žensk. »Ni
smo se ženske borile zato, 
da se tako postopa z na
mi, ampak za enakoprav
nost!« je zaključila raz
pravo starejša tovarišica.

Razprava sama je bila 
dovolj zgovorna, da ni po
treben noben komentar.

JOŽE PRIMC

P r e p r e č it i iz treb lja n je  p o lh ov
Lov dovoliti šele po 15. septembru -  Le neizumetničene polharske prire
ditve so privlačne, lahko pa so tudi donosne -  Ivan Šneler dobil polharsko 

izkaznico številka 1 -  Polharji izmenjali izkušnje
—   i *  ;-------

Ob zak ljučku  kočevskega po lharskega .tedna je  
bil 18. o k to b ra  v HOTELU PUGLED razgovor do
len jsk ih  in belok ran jsk ih  po lharjev . Na n jem  so se 
pogovorili o dosedan jih  izušn jah  s podobnim i p ri
red itvam i in  o bodočem  m edobčinskem  sodelovanju  
polharjev .



Ukrepi proti nedelavnim
Sprejet delovni program ribniških komunistov

V Ribnici je bila 22. okto
bra šesta seja občinske kon
ference ZKS Ribnica, na ka
teri so razpravljali o izvaja
nju sklepov zadnje konfe
rence, o kmetijstvu in o ak
tivnosti komunistov. Sprejeli 
so tudi program* dela konfe
rence do maja prihodnje 
leto.

Zelo zanimiva je bila raz
prava o aktivnosti komuni
stov. Najdalj so razpravljali 
o merilih za izključitev čla
nov ZK, ki ne plačujejo red
no članarine. Mlajši člani 
konference so se zavzemali, 
naj bi krajevna organizacija 
ZK in komite proti takim 
članom odločneje ukrepala.

Cene v Kočevju 
in Ribnici

Pretekli pondeljek so veljali v 
trgovinah s sadjem in zelenjavo v 
Kočevju in Ribnici naslednje ma
loprodajne cene:

Kočevje Ribnica 
(cene v din za kg) 
krompir 0,95 0,90
sveže zelje ,1,50 1,65

in 0,80 (ozim.)
kislo zelje 3,30 3,90
kisla repa 3,70 3,90
cvetača 3,70 5,50
solata 3,90 4,50
fižol v zanju 4,80 —

in 7,60 (ozim.)
čebula 3,30 3,40
česen 7,20 7,80
korenje 2,40 2,20
peteršilj . 3 , 2 0  —
rdeča pesa 1,40 2,20
paradižnik ^4,20 4,30
jabolka 1,60—2,80 2,60
hruške _ 5,10 4,90
grozdje 3,40 4,50
slive 2,60 —
limone 5,90 5,50
banane - 5,60 5,75
jajca
(cena za kos) 0,84 0,75

in  0,95 in  0,85

Na seji so opravili še ne
katere kadrovske spremembe 
v posameznih komisijah pri 
občinski konferenci ZK. Na 
zaključku seje so bili spre
jeti nekateri sklepi za bo. 
doče delo, tako komunistov, 
komiteja, družbeno-političnih 
organizacij in krajevne sa
mouprave. Upoštevanja je 
vreden tudi sklep o tesnej
šem sodelovanju na področ
ju gozdarstva in kmetijstva 
ter razvoja lesne industrije, 
s sosednjo kočevsko občino.

* -r

Ustvarjajo 
luknje sklade?
Dve luknji sta sredi 

Ribnice. Jaška pri kana
lizaciji nimata zaščitnih 
mrež in zato ogrožata voz
nike in pešce. Eno »ima 
na vesti« domača KOMU
NALA, drugo pa Cestno 
podjetje Novo mesto. Pre
šteti pa se ne da lukenj 
na nekaterih cestah, po
sebno oni mimo Opekar
ne proti Jurjeviči. Vozni
ki sploh trdijo, da so ob
činske ceste bolj slabo 
vzdrževane, in se boje, 
da luknje na cestah ne 
ustvarjajo skladov temu, 
ali onemu podjetju.

DELITEV DELA IN VEČJA SKLADIŠČA

Narediti spet korak naprej
Spominkarji naj bi si postopoma razdelili delo, 

prodajalna pa dobila večja skladišča

Pred nekaj dnevi je proda
jalno spominkov v Ribnici 
obiskal zastopnik neke nove 
organizacije iz Ljubljane, ki 
se ukvarja med drugim tudi 
s prodajo izdelkov domače 
obrti doma in na tujem. Na
ročil je to in ono, med dru
gim je hotel naročiti kar 5000 
velikih poslikanih lesenih 
krožnikov za neki hotel 'v 
Nemčiji.

Franjo Matoh, poslovodja 
prodajalne spominkov, se je 
lahko popraskal le za ušesi,

Centralna kurjava brez koristi
Kdo je kriv, da v ribniških stolpičih 40 družin zmrzuje?

Dva izm ed š tirih  ribn išk ih  snolpačev im ata  cen
tra ln o  kurjavo . V vsakem  sto lp iču  je  po 20 družin. 
T a dva sto lp iča  s  cen tra lno  ku rjavo  im ata  udobna 
stanovan ja, čeprav  jim  m an jkajo  dim niki. V endar 
kaj^ pom aga vse udob je  in cen tra lna  kurjava, če je  
nihče ne zakuri. 40 družin  zm rzuje, odkar se je  vre
m e ohladilo.

Direktor stanovanjske eno
te pri STANDARDU je pred 
kratkim poklical enega izmed 
članov hišnega sveta — men
da predsednika — in mu 
svetoval, naj vsaj naroči pre
mog in.- se dogovori s kurja
čem za kurjenje. Direktor je 
dobil presenetljiv, skoraj bi 
rekel neverjeten odgovor: 
»MENE SE TO NIČ NE TI
ČE!« Odgovor je direktorja 
sicer osupnil, zato je odvrnil: 
»MENE TUDI NE, SAJ BO 
ZEBLO VAS, NE MENE!«

Obnavljajo si gasilski dom
Opekarno obnoviti ali jo dati kakšnemu podjetju 

-  Urediti še prevoz šolarjev iz Zadolja

V Bukovici so letos začeli 
obnavljati gasilski dom. Ne
kaj dela je že opravljenega. 
Tudi gradbenega m ateriala 

so že precej kupili. Prosili 
bodo občansko skupščino, naj 
jim  da garancijo za najetje
20.000 din posojila. Kmetje 
bodo prispevali za dom nad 
30 kubikov lesa. Dom bo 
predvsem s prostovoljnim 
delom prihodnje leto urejen.

Nekateri so negodovali nad 
ribniško kmetijsko zadrugo, 
ker m poskrbela, da bi bila 
zemlja, ki je v puiči, poko
šena. zato plevel iz opušče
nih njiv ograža njihova polja.

Ker žive v bližini bivše ope
karne, jih je zanimala njena 
usoda. Več jih  je menilo, da 
bi morali opekamo takoj po 
požaru obnoviti. Drugi so se 
zavzemali, naj bi prostore 
opekarne dali v uporabo kak
šnemu podjetju, ki bi v njih 
odprlo svoj obrat. Nekateri 
so trdili, da se Ljubljanske 
opekarne zanimajo za ribni
ško opekamo.

Prevoz šolarjev iz Zadolja

Nadaljevati 
regulacijo

Na zboru volivcev za ob
močje Zapotoka in Vinic so 
ljudje zahtevali, da je treba 
čimprej nadaljevati z regula
cijo potoka Bistrica, ki ob 
vsakem večjem deževju po
plavlja travnike. Kmetje so 
zaradi tega prizadeti, saj 
imajo slabšo krmo. Glavna 
naloga prebivalcev obeh va
si za prihodnje leto je do
končati gradnjo gasilnega 
doma. Letos so dom spravi
li pod streho, za kar so 
vložili sto in sto prostovolj
nih delovnih ur, denar in 
les. Po prizadevnosti za skup
no stvar &a obe vasi goto
vo na prvem mestu v rib
niški občini. -r

v šolo v Ribnico še vedno ni 
rešen in tudi ne bo, dokler 
pristojni organi ne bodo do
bili primernega vozila. Zado
stoval bi kombi, ker gre le 
za 11 otrok. Prebivalci iz Sa
jevca pa želijo, da bi vozil 
šolski avtobus tudi skozi n ji
hovo vas in da bi ga lahko 
tudi oni uporabljali.

Težko na cesto
Popravljena cesta Ribnica- 

Zlebič je lastnikom zemlje z 
Gorenjske ceste iz Ribnice 
razen dobrih prinesla tudi 
slabe strani. Ker so glavno 
cesto med Gorenjsko cesto 
in vasjo Breg precej dvigni
li, je sedaj otežen prihod 
namjo z njiv in travnikov. 
Najpametneje bi bilo, da bi 
na tisti strani ceste, kjer je 
cesta najbolj dvignjena, ure. 
dili ob cesti vozno pot. Ta 
bi sicer odvzela lastnikom 
nekaj ornih površin, vendar 
druge rešitve verjetno ni.

Program krajevne 
skupnosti

Krajevna skupnost Ribnica 
je imenovala posebno komi
sijo, ki bo pripravila delovni 
program krajevne skupnosti 
za prihodnje leto. V njem 
bo zajeta predvsem komunal
na ureditev Ribnice in njene 
okolice, ki spada pod ob
močje ribniške krajevne 
skupnosti. Komisija bo dala 
program v potrditev svetu 
krajevne skupnosti. Ta bo o 
predlogu razpravljal in ga 
uskladil s svojim delovnim 
programom za prihodnje 
leto. -r

Ob vsem tem se nam vsi
ljujejo zelo pomembna vpra
šanja, posebno s področja 
našega samoupravnega siste
ma, ki ga zavračajo, kateri bi 
morali biti njegovi nosilci, in 
tisti, ki bi morali skrbeti za 
pravilen razvoj samouprav
ljanja.

Prvo vprašanje je s strani 
stanovalcev: Za oba stolpiča 
smo izvolili pet tovarišev v 
skupni hišni set. Se teh pet 
tovarišev res ni moglo celih
10 mesecev sestati in se do
govoriti za dobro vseh štiri
deset družin? Pri tem ne gre 
za »komando«, ampak za so
lidarnost z ljudmi, s stano
valci. Kdo bo odgovoren za 
posledice ,ki lahko zadenejo 
eno ali drugo družino, če se 
kdo lahko prehladi, zboli ali 
celo umre? Zakaj se izmikate

Svečanosti 
za dan mrtvih

V počastitev 1. novembra, 
dneva mrtvih, bodo na po
kopališčih, pred partizanski
mi grobišči in spomeniki 
fašističnega terorja v vseh 
večjih krajih ribniške občine 
spominske svečanosti. Žalne 
svečanosti bodo organizirale 
organizacije Zveze borcev, 
SZDL in šole. Za to prilož
nost bodo tudi uredili in 
okrasili partizanska grobišča 
in partizanske grobove.

-r

malenkostnemu delu in od
govornosti? In končno: kje 
s ta  tovarištvo in človeška so
lidarnost!?

Drugo vprašanje je s stra
ni hišnega sveta: Res je, da 
je ob izvolitvi vseh pet čla
nov novega hišnega sveta iz
javilo vpričo zastopnika sta
novanjske enote, da svojih 
dolžnosti ne prevzamejo, za 
kar so navajali najrazličnejše 
razloge. Vendar zakaj odkla
njajo tovariši tako malenkost
ne naloge? Znano je, da hišni 
sveti sicer obstojajo kot or
gan samoupravljanja stano
vanjskih hiš v družbeni last
nini, vendar nimajo nikakih 
samoupravnih pravic do viš
je samoupravne enote. Imajo 
dolžnosti do stanovalcev. 
Končno pa je le res, da bi se 
člani hišnega sveta z oprav
ljanjem svojih dolžnosti za
merili polovici stanovalcev, a 
z uporabljanjem svojih pra
vic, ki jih dejansko ni, ne bi 
za stanovalce dosegli ničesar. 
Zakaj bi si nadeli na glavo 
nekaj, kar nikomur ne prina
ša koristi, temveč splošno 
škodo? V tem pogledu je 
treba torej priznati tudi tem 
tovarišem njihov prav.

Tretje vprašanje je name
njeno stanovanjskemu podjet
ju oziroma stanovanjski eno
ti: Ali niste po veljavnih
predpisih v celoti odgovorni, 
da samoupravljanje v hišah 
v ’ družbeni lastnini steče in  
napreduje, kljub zelo skopim 
predpisom? Zakaj gremo pri 
samoupravljanju nazaj, nam e 
sto da bi ga dograjevali? Ko 
smo imeli še stanovanjsko 
skupnost, je bilo. bolje po
skrbljeno za hiše in za ljudi!

Torej kje iskati krivca? 
Ljudje pa naj zmrzujejo . . .

P. L.

LEPŠI ČASI ZA GODBO

Financirati po kočevskem zgledu?
Ribniška godba na pihala 

je vrsto desetletij uspešno 
delovala. Njena . ustanovitev 
sega daleč nazaj v čase, ko 
je bilo kulturno življenje v 
Ribnici mnogo bolj razgibano 
kot sedaj, v čase, ko se je 
organizirala športna dejav
nost, gasilstvo ipd. Za njo so 
torej desetletja mnogih uspe
hov, desetletja nastopov ob 
najrazličnejših priložnostih.

Zadnja leta predvsem zara
di pomanjkanja denarja oz. 
neurejenega financiranja god- 
članov plahni, in kot pravijo 
ba počasi razpada, veselje 
nekateri, inštrumenti v gasil
skem domu propadajo. Rib
niški godbeniki — vsaj ne
kateri — stalno sodelujejo 
s kočevsko godbo, igrajo pri 
njih, kadar pa je potrebno, 
si Ribničanje »sposodijo« ne
kaj kočevskih godbenikov. 
Obe godbi imata tudi skup
nega kapelnika tov. Struno 
iz Kočevja.

Vztrajnost nekaterih članov

saj mu takih krožnikov tako 
manjka, da jih celo za rekla
mo v prodajalni ni več toli
ko, kot jih je bilo včasih.

Mnogo takih in podobnih 
naročil je ribniško turistič- 
no društvo moralo letos od
kloniti, ker nima blaga. Let
ni plan prometa pa je proda
jalna presegla že sredi leta.

Izdelovalci spominkov in 
drugih izdelkov domače obrti 
ne zmorejo zadostiti naroči
lom. Vendar bi lahko napra
vili več, če bi si delo razdeli
li. Vsak naj bi delal le en ali 
dva izdelka, v nekaterih pri
merih pa celo del samo enega 
izdelka. Tako bi se izdeloval
ci specializirali samo za dolo
čeno delo in bi jim šlo delo 
hitreje od rok. Ker bi tako v 
istem času naredili preveč, 
bi tudi več zaslužili.

Večina spominkarjev de
la spominke le pozimi, ko ni 
dela na polju. V prodajo pa 
gredo spominki najbolj spo
mladi in poleti. Prav zato je 
potrebno, da dobi spominkar- 
stvo večje skladiščne prosto
re. j. p.

S seje v torek
V trrek  so se spet sestali 

odborniki občinske skupščine 
Ribnica. Iz obsežnega dnev
nega reda lahko izluščimo» 
predvsem nekaj najvažnejših 
vprašanj: poročilo in razpra
va o osnutku zakona o po
speševanju manj razvitih ob
močij v republiki (to v bi
stvu zadeva tudi ribniško 
občino), sprejemanje odlo
kov (o dopolnitvah odloka 
o občinskem prometnem dav
ku, oblikovanje maloprodaj
nih cen in marž v trgovini, 
odlok o ustanovitvi cestnega 
sklada občine in odlok o 
ukrepih za preprečevanje 
škode po divjadi). Odborniki 
bodo tudi potrdili statjite 
vzgojno-izobraževalnih zavo
dov. Na dnevnem redu so še 
volitve in imenovanja ter 
vprašanja odbornikov. Več 
bomo o seji poročali prihod
njič.

Slaba Izbira mesa
Potrošniki trdijo, da je v 

Ribnici slaba izbira mesa, 
zato hodijo po meso v Ko
čevje in Sodražico. Posebno 
je težko dobiti nekatero dro
bovino. Trdijo tudi, da vsi 
mesarji niso enako uslužni 
do vseh strank. Včasih se 
namreč zgodi, da mesar kup
cu pove, da nima tega ali 
onega mesa, blagajničarka v 
mesnici pa ga spomni, da 
zahtevano meso le ima.

ORTNEŠKI 
POROČEVALEC

H II a  NA GRAŠKEM SEJM U — 
Med nedavnim  dvodnevnim  kolek
tivnim  izletom  so delavca žičnica 
iz R ibnice obiskali tudi graški ve
lesejem , trgovine te r zanim ivosti 
in lepote starega G radca. Po trgo 
vinah so slišali slovenske besede. 
Drugi dan so porabili za ogled 
M aribora in  Pohorja. B ill so gost
je  hotela T urist, k i je  m ed naj- 
lepšim i v M ariboru.

■  ■  ■  MLADINA INLES NA 
MORJU — Dvodnevni izlet m ladi
ne pod je tja  INLES po naši de
želi do Plitvičkih jezer in  da lje  
do m orja  je  bdi p rijeten . M ladi so 
spoznali spet del naše domovine 
in  preživeli dva dni brezskrbnega 
življenja.

■  H  ■  KOSTANJEVA LETINA
— Vse kaže, d a  bo letos obilna 
kostanjeva letina, in p rav  gotovo 
bo tud i veliko lju d i obiskalo sle- 
m enske gozdove. Dodati pa m o
ram o, da im ajo  m edvedje tudi 
rad i kostanj in da bodo m orda 
konkurenca obiralcem .

■  B S  ZBORI VOLILCEV — Na 
zborih je  čas in priložnost, da se 
z odgovornim i pogovorim o o vsem, 
kar nas teži in o čem er je  treba 
reči resno besedo. Zato na zborih 
pogum no z besedo na dan! Po
vejte, kaj vam n i všeč, pa  tudi 
pohvalite, k a r je  hvalevrednega. 
O m eniti bo  treba  ceste, vodovo
de, šole, gozdove, m leko, dragi, 
n jo , km etijske pridelke in drugo.

V. P.

ČREPINJE IZ 
LONČARIJE

■  H ■  KM ETJE SO UMAKNILI 
poljske pridelke z n jiv  pred  p r 
vim  snegom , ki je  zapadel p red  
dobrim  tednom . N a po lju  je  osta 
la  le  koruzna slam a.

■  ■  ■  POTEM, KO SO ASFAL
TIRALI cesto skozi Prigorico in 
ured ili m ost, je  prom et _ tu  k a r . 
živahen. Posebno ob nedeljah, če 
je  »Pri Rudku« zabava, p ripelje  
sem  po lepem  asfaltu  200 in več 
vozil. T ak prom et je  za dolnjeva- 
ško okolico redkost.

MILOŠ

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI

in veselju godbenikov na 
sploh za igranje se lahko za
hvalimo, da dejavnost še ni 
povsem zamrla. Verjetno pa 
se bodo tudi ribniški godbi 
vremena zjasnila, tako da bo
do z urejenim stalnim finan
ciranjem dani vsi pogoji za 
normalno delovanje in na
daljnji razvoj godbe. Občin
ski proračun je v sredstvih 
za kulturno dejavnost zagoto
vil za letos nekaj tisočakov, 
da si bo godba za silo opo
mogla, že za prihodnje leto 
pa nameravajo tudi v Ribnici 
urediti financiranje godbe po 
kočevskem zgledu, kjer vsi 
zaposleni in upokojenci pri
spevajo za godbo po en dinar 
na mesec. Stvar je šele v po
vojih, vendar ni prevelike bo
jazni, da delovni ljudje ne 
bi bili pripravljeni s skupni
mi močmi pomagata svoji 
godbi. Le ta bj nedvomno lah
ko v marsičem poskrbela za 
popestritev kulturnega življe
nja v občini.

/-vec

S  Kje je  gozdarski Coni? — Od
k a r je  R ibnica postala zares »maj- 
stu« z im enovanjem  ulic, se m ar
sikdo kom aj še spozna v n je j. Vča
sih  je  treba  kar precej bujne do
m išljije , da najde nevešči iskalec 
pravi naslov. Precej težav je  tudi 
z dom om  družbenih organizacij, 
gozdarskim  dom om  in  Seškovo 14. 
N em alokrat se zgodi, da kdo p ri
de s precejšnjo zam udo na sesta 
nek, ker je  dom  družbenih orga
nizacij s* šeškovo 14 vred iskal 
povsod, sam o ne tam , k je r je , to 
je  na tem eljih  nekoč tako raz
vpitega zadružnega dom a. Tu je  
gozdarski dom (v nadstrop ju  je 
goadni o b ra t), tu  je  dom  družbe
n ih  organizacij, vse skupaj p a  no 
s i številko šeškova 14.

■  Donosni »hobby« — K om ur 
je  pač dano, se znajde in  vedno 
lepo shaja . Pravilno  je  treb a  o r
ganizirati delo in denar p riteka 
kar sam  od sebe. V velikih m no
žinah, pa čeprav ga na kom aj p ri
k r it način pulim o najm lajšim  — 
točneje staršem  — iz žepa. »Hob- 
by guma«, p ri ka te ri, k o t pravijo , 
si kar sam  izžrebaš lepo nagrado
— vse od igračke lokom otive do 
ponny ekspresa — je take vrste 
igra, p ri kateri na jm lajše  že n a 
vsezgodaj učim o hazarderstva. 
Igre, ki navsezadnje silno veliko 
stane. Mnogi so že potožili, da 
p rideš skoro ceneje, h itre je  pa 
vsekakor do ponny ekspresa, če 
ga p reprosto  kupiš v trgovini. 
No, veliko povpraševanje ■ po tej 
žvečilni gumi dokazuje, da  posel 
kar se da lepo cvete. Druga s tvar 
pa so cene tej gum i. M edtem  ko 
velja gum a navadno v trgovini
0,90 din , jo  ribn iška m ladež »sme« 
kupovati v slaščičarni p ri Isenu po
— 1,30 din! Kdo ve, kako je  p ri
šlo do te  cene; s pravilno ceno 
im a verjetno sam o f-snovo, m a
sten dobiček pa kane -v žep p ro 
dajalcu!

■  Godba — korak  naprej — 
P rejšn jo  sredo so se sestali na po 
budo občinskega vodstva SZDL 
člani ribniške godbe na p ihala. 
Ugotovili so, da  im ajo k ljub  ne
m ajhnim  težavam  m ožnosti nadalj
njega razvoja, posebno še, če bo 
u rejeno redno financiranje Pouda
rili so, da dom ača glasbena šola 
bore m alo ali skoraj nič ne p ri
speva k  razvoju godbe in bo tre 
ba tu d i v tem  nekaj s to riti. Izvo
lili so petčlansko vodstvo, ki bo 
v k ra tkem  pripravilo  načrt dela 
za prihodn je  leto te r proučilo  mož
nosti za novo obliko financiranja; 
tako ko t v Kočevju naj bi vsi 
zaposleni mesečno prispevali za 
godbo po en dinar. Seveda m ora 
jo  vse zahteve godbe tem eljiti na  
program u, le-tega pa je  treba  tu 
d i izvršiti. Sklenili - so ponovno 
povabiti k  sodelovanju vse nekda
n je  člane, razširiti in pom laditi 
svoje vrste, še naprej pa bodo 
tesno sodelovali s  kočevsko god
bo. Poslej bodo im eli vaje dva
k ra t na  teden: ob ponedeljkih in 
petk ih  zvečer.

■  Koliko do Loškega potoka?
— Med nedavnim  ».biskom tov. 
Popita v Loškem potoku je  nane
sla beseda tudd na oddaljenost od 
glavne ceste. Domačini so poveda
li, da  je  od Sodražice do Loškega 
potoka 14 kilom etrov, od Loškega 
potoka do Sodražice pa  12 k ilo 
m etrov. Potem  so skupno ugo to 
vili, da je  v nasprotn i sm eri ver
je tno  m ani kflom ferov (tako p ra 
vijo kažinoti), ker se cesta sou- 
šča navzdol in ta^o  h itre je  priđeš 
v Sodražico. —vec

P  i"  W V HODNIKU STAVBE 
v Kolodvorski ulici v R ibnici, 
k je r je  oK nm a Kom unalnega za? 
voda za soHnlno zavarovanje Luib- 
ljana, sto ii *e m d  leto dni inva
lidski vOTii^k. Včas-'h ga je  ut>o- 
rab1' al j^ iv ilii, ki ni mogel hodi
ti. Po n1e°"Ovi sm rti dela voziček 
n a  tem  hodniku napoto. —r

R E S



Krese in Razdevšek 
v Črnomlju

V sredo, 21. oktobra, sta 
bila v Črnomlju Leopold Kre
se, predsednik republiške go
spodarske zbornice in črno
maljski poslanec, ter inž. 
Franc Razdevšek, predsednik 
komiteja za turizem pri iz
vršnem svetu SRS. S' pred
stavniki občinske skupščine 
in družbeno-političnih organi
zacij sta razpravljala o go
spodarskem položaju občine 
ter delno o turizmu. Mudila 
sta se tudi v tovarni BELT. 
Inž. Razdevšek je obljubil v 
kratkem ponoven obisk, da 
bi z domačimi funkcionarji 
podrobneje obravnaval načr
te za razvoj belokranjskega 
turizma.

ISKRA povečala 
štipendije

9
štipendisti semiške tovarne 

kondenzatorjev bodo gotovo , 
veseli odločitve, da bodo od 
1. oktobra dalje dobivali štu
denti visokih šol začetno šti- ! 
pendijo v znesku 470 din. ! 
Stipendistom, ki izhajajo iz 
socialno šibkih družin, bo to
varna dajala še 200 din pri. 
bitka. Kadrovska politika je 
v tem kolektivu lahko za 
zgled!

V gostinstvu 
izguba črtana

Po periodičnem obračunu 
za tretje tromesečje je raz
vidno, da je Gostinsko pod
jetje Črnomelj pokrilo izgu
bo, ki je ob polletju znašala 
43,437 din. Konec septembra 
so imeli gostinci 2,114.000 
din celotnega dohcdka in 
77.618 din ostanka dohodka 
po pokritju vseh obveznosti. 
Stanje v podjetju se je moč
no popravilo, kar je verjet
no posledica večjega prome
ta, vseeno pa trenuten na
predek ne bi smel kolektiva 
uspavati. Dolgoročna rešitev 
iz težav to ni, saj podjetju 
manjka veliko denarja za 
modernizacijo lokalov in ure
sničitev razvojnih načrtov.

Najboljšim nagrade
Na viniškem prazniku so 

dobili nagrade za najlepše 
urejene hiše številni vaščani. 
Prvega mesta komisija ni po. 
delila, po 100 din v kuverti 
pa so dobili: Bogo Berko- 
pec, Vida Radmelič, Ana Ja- 
ketič, Katarina Malič in Ma
rija Mravinec. Z denarno 
nagrado po 50 din so se od
dolžili: Zlati Alič, Vincetu 
Ostroniču, Rudolfu Kavčiču, 
Juriju Benetiču, Olgi Rož
man, Olgi Kotar, Ani Kajin, 
Mariji Mohar, Barbari Bal- 
kovec in Ani Stegne. Javno 
pohvalo in priznanje je do
bilo še precej Viničanov, ki 
so z rožami na oknih ali 
cvetjem na vrtu pripomogli 
k lepšemu videzu kraja.

Prihodnje leto bo še enkrat več opeke
Opekarna v Kanižarici se loteva druge rekonstrukcije, s katero bo še 

povečala proizvodnjo -  Investicija 2,500.000 dinarjev!

Prejšnji teden so v Kani
žarici začeli kopati temelje za 
novo, 1500 kv. m veliko pro
izvodno halo. Montažno kon
strukcijo je> izdelalo podjetje 
Kemooprema iz Trebnjega, ce
loten načrt za izvedbo II. 
faze rekonstrukcije pa bo za
hteval okoli 2,500.000 dinar
jev.

Opekama je imela sicer že 
leta 1964 pripravljene načrte, 
vendar doslej ni bilo denarja 
ne kreditov, tako so načrti 
zastareli in so jih morali le
tos ponovno dati v delo. 
Spričo sedanjega pomanjka

nja opečnatih izdelkov bo ka- 
nižarska opekama razveseli
la javnost z dejstvom, da bo 
rekonstrukcija omogočila še 
enkrat večjo proizvodnjo.

Kakor je povedal direktor 
Anton Dvojmoč, imajo za re
konstrukcijo polovico lastne
ga denarja, za ostalo bodo 
najeli posojilo pri Ljubljan
ski kreditni banki. Vsa dela 
bodo po pogodbi že 15. marca 
1971 gotova.

Kljub tolikemu povečanju 
proizvodnje pa opekama ne 
bo zaposlila nove delovne si
le. S 40 zaposlenimi bodo

Dolgovi za davke se večajo
— ~  :

Kmetje ponujajo davčnim izterjevalcem jabolka 
in krompir -  Dolžni so 1,700.000 din

1. oktobra je črnomaljska 
davčna uprava ugotovila pri 
kmečkih davkih 1,700.000 din 
dolga. Pri letni odmeri
2,770.000 din in 770.000 din 
zaostankov iz prejšnjih let bi 
morali po planu dobiti v pro
račun že okoli 70 odstotkov 
plačil, imajo pa le malo nad 
polovico izterjanih dolgov.

Izterjevalci imajo vsak te
den sestanke, kjer razprav-

Danes 
zaseda SZDL

Danes je sklicala občinska 
konferenca Socialistične zve
ze v Črnomlju. Razpravljali 
bodo o kulturnih dejavnostih 
v občini ter o razvojnem pro
gramu te dejavnosti za na
slednjih pet let. Dnevni red 
predvideva še razpravo o pri- 
prarah na organizacijo vse
splošnega ljudskega odpora 
in obravnavo organizacijskih 
zadev.

Vožnje so se začele
Avto-moto društvo Črno

melj ima dva izprašana in
štruktorja za pouk šoferskih 
kandidatov, štirje  domačini 
so šli na izpit, opravila pa 
sta ga samo Polde Korevec 
in Franc Novak. Omenjena 
tovariša sta že 12. oktobra 
začela s poukom praktičnih 
vožen,f. Ker je ostalo od prej 
še blizu 50 občanov, ki so se 
že prej pripravljali na izpit, 
a ga niso naredili, bodo po
učevali najprej tiste, ki 
jim je potrebno najmanj vo
ženj, da bi lahko izpit po
navljali. Tako želijo omiliti 
naval. V začetku novembra 
bodo že prvi izpiti po novih 
predpisih.

ČRNOMALJSKI DROBIR
■  V (:RNOI\ILJl! STA bila kon

čana dva tečaja  iz prve pom oči za 
vozniške kandidate. Obiskovalo ju  
je  47 občanov. Te dni so nekateri 
opravili tudi že vozniške izpite. 
T retji tečaj iz prve pomoči se bo 
začel v kratkem , ker je  še veliko 
interesentov.
. ■  KRVODAJALSKE AKCIJE, ki
je  bila 20. oktobra na novomeški 
transfuzijsk i postaji, se je  udele
žilo 24 ljudi iz črnom aljske ob
čine. Lepa udeležba je  bila iz to 
varne BELT, pa tudi iz krajevnih 
organizacij RK Črnom elj in Vi
nica.

■  ZA OSNOVNO ŠOLO v Ulici 
Otona Župančiča sm o poročali, da 
im a 188 vozačev. Razen tega jih  
je  Se v novi šoli Loka 122. Skup
no  se vsak dan vozi v šolo 310 
učencev, od tega jih  32 potu je  z 
vlakom , ostali im ajo  avtobusne 
zveze ali kolesa.

■  27-STANOVANJSKI H LOK v 
Ulici 21. oktobra, katerega gradi 
pod je tje  Beograd za trg, bi m oral

biti po pogodbi vseljiv že 1. no
vem bra, vendar se bodo dela za 
približno dva meseca zavlekla za 
radi pom anjkan ja  delovne sile. 
R ačunajo, da bo blok vseljiv šele 
po novem letu.

■  PRED VHODOM V MESTO 
z m etliške stran i se je  pred  k ra t
kim  napisnim  tablam  z reklam o 
pod jetij pridružila  še Petrolova. 
Črnomelj tudi na ta  način vse 
bolj dobiva podobcJ pravega m e
sta.

■  SEMINAR PRELOŽEN — 19.
oktobra bi m oral b iti sem inar za 
občane, ki bodo skrbeli za osta 
rele ljudi na terenu. Cd 45 vablje
nih je  priš lo  sam o 7 ljudi, zato so 
m orali sem inar preložiti n a 14. no 
vember.

■  LJUDSKA KNJIŽNICA jo
im ela v m inulem  letu vpisanih 
1143 stalnih bralcev iz obm očja 
celotne občine, največ pa jih  je 
U Č rnom lja. Knjižnica im a na 
razpolago blizu 6.000 knjig in b ro 
šu r te r 20 časopisov in revij. 
Im ajo  tudi tovarniška glasila.

ljajo, kako bi svojo službo 
čim vestneje opravili. Težko 
je tudi zanje, saj je že mar. 
sikateri naletel na kmeta, ki 
mu namesto denarja ponuja 
jabolka, krompir, grozdje, 
celo vino. Kmetje pravijo: 
»Pridelkov ne morem prodati, 
denarja ni!« Največ šo dolž
ni na viniškem koncu.

Tudi obrtniškega dolga je 
bilo letos 9. septembra več 
kot v tem času lani. Od od
mere 1,280.000 din je bilo 
skoro 800.000 dinarjev dolga.

Davkarija bo v kratkem 
vsem dolžnikom razposlala 
opomine. Doslej so izterjeva
li s prepovedjo na osebne do
hodke zaposlenih dolžnikov, 
v bodoče bodo morali pose
či tudi po ostrejših ukrepih. 
Baje rubeži niso izključeni, 
kajti tudi občina, mora priti 
do svojega denarja, sicer ne 
more poravnati obveznosti do 
uporabnikov proračuna.

Problem je najbrž globlji! 
Verjetno je med dolžniki ne
kaj takih, ki bi zmogli da
vek, a odlašajo, veliko * pa 
je med kmeti zares nezmož
nih plačila. To dokazuje tu
di 250 nepotrjenih zdravstve
nih knjižic v letošnjem letu. 
Kmetje, med njimi tudi bor
ci, so s svojci vred ostali 
brez zdravstvenega varstva, 
ker ne morejo plačati druž- 
ben!h obveznosti. Kako iz 
kroga kmečkih dolgov, je to
rej bržkone vprašanje, ki ga 
bo treba v nerazvitih obči
nah posebej obravnavati.

R. B.

Komemoracija 
na Gričku

1. novembra bo ob 10. uri
dopoldne slovesnost pri spo 
meniku na Gričku v Črnom
lju. V programu bodo poleg 
govojnika sodelovali domač* 
godbeniki in šolska mladina 
z recitacijami ter, pevskim 
zborom. V vseh večjih krajih 
črnomaljske občine bodo 
krajevne organizacije ZZB 
NOV skupno z drugimi va
škimi organizacijami pripra
vile podobne slovesnosti na 
pokopališčih, prav tako bodo 
poskrbele za okrasitev in ure
ditev grobov padlih borcev 
in žrtev vojne.

1
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ZA MLADE 
PO SRCU

zmogli tudi nov delovni pro
ces, kar bo podjetju prineslo 
veliko večjo rentabilnost.

Po opravljeni prvi rekon
strukciji leta 1960 so računa
li s takrat kupljeno novo peč
jo izdelati 1,800.000 kosov 
opeke na leto, izkazalo pa se 
je, da je zmogljivost peči ve
liko večja. Ob povečani sto
rilnosti in z ureditvijo su
šilnih prostorov že zdaj na
rede nad 3 milijone izdelkov.

Kanižarska opekama je v 
zadnjih letih precej napredo
vala tudi glede organizacije 
dela. Zaposlenih pozimi ne 
odpuščajo več, zaslužek, ki 
je bil še pred kratkim med 
najs1 bšimi v občini, pa znaša 
v poprečju že 980 dinarjev. 
Kljub temu da je letos naj
večje povpraševanje po ope
ki, odkar pomnijo, niso izko-. 
ristili položaja in povišali 
cen. Zidana opeka stane še 
vedno 44 par.

Z novo pridobljenimi pro 
izvodnimi prostori bo ope
karna veliko pridobila. Pod 
streho bo urejena predelava 
zemlje, zorilnica gline, obli- 
kovalmca opečnih izdelkov in 
umetna sušilnica. Po končani 
rekonstrukciji kanižarska 
opekama ne bo več majhno 
podjetje, temveč se bo uvr
stila med večje gospodarske 
organizacije črnomaljske ob
čine.

Pri Kolpi bodo vrtali
Pred dnevi so bili na Vi

nici strokovnjaki iz Ljublja
ne, ki so ob Kolpi ugotav
ljali, kje bodo v kratkem za
čeli vrtati za geološko razi
skavo tal. Ta dela so potreb
na pri gradnji viniškega vo
dovoda, ki ga načrtuje ljub
ljanski zavod Projekt za niz
ke gradnje.

Nedeljska slovesnost pred gasilskim domom na Vi- 
nici, kjer je v imenu kuma Petra Vujčiča odkril no- 
vo motorko Tone Štrucelj. Viniški gasilci so s po
močjo občanov zbrali večji del denarja za brizgalno.

(Foto: Ria Bačer)

Na Vinici so imeli praznik
Na proslavi so v nedeljo nagradili gojitelje rož 

in zaslužne krvodajalce -  Krst motorke!

Na prireditvi v šolski dvo
rani, kjer je bilo vse polno 
ljudi, je o pomenu praznika 
najprej govoril Franc Pavla- 
kovič, sledil pa je kulturni 
program šolske mladine. V 
imenu krajevne skupnosti in 
turističnega društva je po
slanec Anton Troha razdelil 
denarne nagrade in prizna
nja prebivalcem Vinice, ki 
so se najbolj odrezali v le
tošnjem tekmovanju za olep
šavo kraja.

Pet je bilo nagrajenih s 
100 din, petnajst občanov s 
50 din, javno pohvalo in pri
znanje pa je dobilo še 16 po
sameznikov ter tri vasi: 
Drenovec, Sečje selo in Ogu
lin. Ko so vsakemu turistič-

„Trgovci odžirajo zaslužek"
Janez Štrucelj je eden najbolj naprednih kme
tov, a vseeno izjavlja: »Ne znajdemo se!«
Na njivi nad vasjo je 

odbornik vaške organiza
cije SZDL in predsednik 
krajevne skupnosti v Grib
ljah sejal, zato je pogovor 
najprej nanesel na kmeč
ka dela:

— Cimprej bi se morali 
odlepiti od starega načina 
kmetovanja. Specializaci
ja nam je potrebna. 
Kmetje ne pridemo na ze
leno vejo, ker so prevelike 
razlike med ceno proizva
jalca in kupca. Ne trdim, 
da potrošnik poceni dobi 
naše blago, temveč da pre
več zaslužka pobere trgo
vina. Griblje so poljedel
ska vas. Malo je zaposle
nih in tudi v Nemčiji 
dosti vaščanov. Trdovrat
no se držimo zemlje, če
prav nam tako malo daje.

Popravil si je kapo, obri
sal pot in nadaljeval:

— Ce bi vso pšenico 
prodal, ne bi mogel pla
čati davkov. Imam trak 
tor s* priključki, a stroja 
ne znam povsem izkori
stiti. Rešuje me to, da 
opravljam usluge sose
dom. Precej imam mle
ka, vendar ga ne odda
jam. Izračunal sem, da se 
mi bolj izplača z mlekom 
krmiti svinje, kot ga pro
dajati pa 80 par liter.

Najbrž bi mi možak na
tresel še vrsto dokazov, 
da kmetu res ni lahko, a 
sva se lotila še vaških te
žav. Krajevna skupnost se 
ukvarja tudi s turizmom. 
Takole je pravil:

— Naše pokopališče je 
prava sramota za vas. Ne
urejeno je, nimamo bara
ke za mrliški voz, pota so 
potrebna popravil, pred
vsem pa nam pije kri ce

sta od križišča v vasi do 
Kolpe. Na kopanje priha
ja poleti vedno več gostov 
iz Ljubljane, Kranja, Zag

reba. Cesto uporabljajo 
vsi, veže tudi naš predel 
s Hrvaško, zato jo Gri-. 
beljčani nočejo sami po
pravljati. Naše mnenje je, 
da bi morali vsaj glavno 
obkolpsko cesto asfaltira
ti, potrebovali pa bi tudi 
dobro oskrbovano gostil
no. Zadružni bife je edi
ni gostinski lokal, toda 
zadošča le za krajevne, 
ne pa za turistične potre
be vasi.

Vse več zanimanja je za 
gradnjo vikendov ob Kol
pi. Dva vaščana sta zemljo 
že prodala. V vasi je več 
ljudi, ki si želijo napred
ka. Pripravljeni bi bili po
izkusiti kmetovati P° no
vem, radi bi se ukvarjali 
s turizmom, ampak sami 
se ne znajdemo. Vsaj na
svete bd nam lahko dali, 
kako naj začnemo!

R. B.

nem-u nagrajencu .posebej če
stitali, so podobno slovesnost 
organizirali še za večkratne 
krvodajalce, šopke in zlate 
značke so dobili 4 domačini, 
17 je bilo odlikovanih s sre
brno značko krvodajalca.

Pred gasilskim domom se 
je slavje nadaljevalo s kr
stom nove gasilske motorke, 
ki ji je kumoval poslanec 
Peter Vujčič iz Metlike. Ker 
je trenutno na službenem 
potovanju v tujini, je name
sto njega motorko odkril in 
darilo predal Vujčičev sode
lavec Tone Štrucelj. Gasiloi 
so r-ato pred občinstvom iz
vedli mokro vajo, vaščani pa 
so si še dolgo ogledovali no
vo asfaltirano športno igri
šče za šolo, na katerem so 
otroci pustili več kot 10.000 
delovnih ur.

Z veselico v gasilskem do
mu in zabavo pri školniku 
so Viničani šele pod noč za
ključili svoj praznik.

Aniti v slovo
23. oktobra so se v Čr

nomlju posloivili od Anite 
Drobnič-Mrdženoviceve. Iz 
Zagreba, kjer je zadnja leta 
živela, sta prišla na pogreb 
dva avtobusa ljudi, v slovo 
pa ji je pel pevski zbor zag
rebške RTV. Pokojnico bo
do v Črnomlju ohranili v 
spominu kot veselo in spo
sobno modicihsko sestro, ki 
ji je bila posebno pri srcu 
glasba.

V imenu domačinov se je 
od pokojnice poslovila An
gelca Kvasoiva. V govoru je 
omenila le del Anitinih za
slug za svobodno domovino. 
Opravljala je težke od odgo
vorne naloge, vse od sodelo- 
vanja-z NOB v zagrebški bol
nišnici do kurirskih poslov v 
Karlovcu in večletnega služ
bovanja v Rimu. Bila je ple
menita po srcu, obenem neu
strašena. Bila je med tisti
mi Belokranjkami, ki bodo 
z zlatimi črkami tvpisane v 
zgodovino NOB. AK

12 kilometrov 
po meso

Ze dobrih šest let, odkar 
so v Adlešičih mesnico za
prli, občani pogrešajo pro
dajo mesa. Meso kupujejo v
12 kilometrov oddaljenem 
Črnomlju. Ni čudno, če je 
med občani vedno več glasov, 
naj jiim meso dovažajo. V va
si je pod zadružnim skladi
ščem primeren prostor, kd 
bi ga lahko uredili v mesni
co, mesarja pa v vasi imajo. 
Obstaja predlog: črnomalj
ska zadruga naj organizira 
prodajo mesa vsaj enkrat ali 
dvakrat v tednu. Potrošnikov 
ne bo manjkalo, saj bi kupo
vali tudi sosedje iz hrva
ške strand.

t



Po znanje v grajsko pristavo
Nižjerazrednica v Gradcu ima najslabše prostore v domači občini

Na dvorišču sicer lepega 
gradaškega gradu, kjer so 
imeli grofje pristavo, domuje 
osnovna šola v Gradcu. Čez 
petdeset let si generacije mla
dih Gradčanov v tej stavbi 
nabirajo znanje. Zob časa ni 
spremenil le tistega, ki je bil 
tedaj šolar in je danes mo
žak na pragu starosti, tem
več tudi stavbo.

Lesene! in vegaste stopnice, 
pri katerih celo manjka kos 
dile, majava ograja in stra
šansko slab hodnik, narede 
prvi vtis na obiskovalca šole.

Tudi obe učilnici nista bolj
ši, čeprav so grčava tla lepo 
poribana in stojijo klopi v 
vrsti, kot da bi jih z ravni
lom poravnal. Tud] streha 
pušča, okna se slabo zapira
jo in kuhinje ni. Otrokom 
pripravlja malico kar v svo
ji zasebni kuhinji šolska 
snažilka, hrano pa razdelju
jejo v majhnem prostoru, ki 
za ta namen tudi ni prime
ren.

Da ni telovadnice in igri
šča, menda ni treba pose-

„Najmanj napredka pri vzgoji"
Odbornica in funkcionarka, ravnateljica šole in 

mati -  to je Vladka Škof iz Suhorja

Le zakaj so Belokranjke ta
ko skromne! Ni se mi zgo
dilo prvič pri tovarišici Vlad
ki, da se je razgovora za jav
nost sprva branila:

»Nikarte mene, so bolj za
služni!«

Sedem let je tovarišica 
Vladka že na Suhorju. Od
kar je prišla na vas, dela 
tudi v organizacijah. Dela v 
krajevnih organizacijah in 
društvih, na šoli, ima pa 
tudi več odgovornih funkcij 
v občinskem merilu.

— živite in dihate s Su
horjem. Kako bi ocenili na
predek kraja v zadnjih letih?

nad šolo patronat. Prispeva
lo je k ureditvi stavbe, k na
bavi učil, razen tega je že 
večkrat obleklo vse otroke. 
Huje je to, da število otrok 
tako upada, še  pred dvema 
letoma je bilo na naši šoli 
144 učencev, letos jih imajo 
samo 99.

— Ste imeli kdaj občutek, 
da ste kot ženska pri svojem 
družbenem delu zapostavlje
ni?

— Nimam občutka, da bi 
bili dobri predlogi, če jih 
imam, odbiti zaradi tega, 
ker sem ženska, zlasti ne na 
sestankih v Metliki. Preteklo 
pa bo še nekaj časa, preden 
bodo žensko besedo na vasi 
smatrali za enakovredno mo
ški. čeprav možje tega ne 
pokažejo, tako mislijo*

— Kiikšna je vaša osebna 
in skupna želja vaščanov?

— Ne ločim osebnih od 
skupnih želja. Sold želim te
lovadno igrišče, vasi pa, da bi 
popravili prosvetni dom, v 
katerem naj bi zaživelo kul
turno življenje z domačimi 
silami. In da bd suhorski vo
dovod delal! Kaj nam poma
ga napeljava, če vodo nosi
mo . . .

R. B.

bej poudarjati, saj tega »raz
košja« ne poznajo niti sicer 
dobro urejene šole v Bela 
krajini. Otroci telovadijo ob 
lepem vremenu na dvorišču, 
pozimi v razredu. Kako v 
tesnih prostorih sploh izteg
nejo roke predse, si ne mo
rem predstavljati.

Julka Kočevar in Francka 
Malešič učita letos 45 otrok 
v prvih štirih razredih, šola 
spada k popolni osemletki v 
Podzemlju. V Gradcu imajo 
zadnja leta kombiniran pouk 
v nižjih razredih, medtem ko 
otroci od 5. razreda dalje 
hodijo v Podzemelj.

Pred desetimi leti, ko sem 
prišla na šolo, še ni bilo ta
ko slabo, kot je zdaj. Več
jih popravil v tej stavbi še 
nikdar ni bilo. Obljubljeno 
imamo obnovitev, a čakamo 
najprej napeljave vodovoda, 
da ne bi bilo treba zidov po
novno razbijati. Popraviti 
razmere v naši sold je zares 
nujno, če bi imeli več obi
skov, bi se več ljudi o tem 
prepričalo.«

Tako izjavlja učiteljica Ko
čevarjeva, ki že več let dre
za v obnovo. Kdaj bo doča
kala boljše razmere?

R. B.
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Gradaski šolarji med odmorom. Naenkrat splezajo na 
grajski zid, kjer jim malica še bolj tekne kot v sla
bem in temnem prostoru v stavbi. (Foto: Ria Bačer)

Želeli bi, samo kdo bo plačal?
V Metliki in Gradcu so kmetje v nedeljo obravnavali novosti v socialnem 

zavarovanju, medtem ko na Suhorju ni bilo udeležbe

Na nobenem nedeljskih 
sestankov udeležba ni bila 
taka, kot so pričakovali, 
škoda! Vinogradniki imajo še 
delo, zato najbrž na javnih 
razpravah, ki jih je sklicala 
občinska konferenca Sociali
stične zveze, ni bilo dobre 
udeležbe, čeprav je gradivo 
za vsakega kmeta še kako za
nimivo.

V Metliki in Gradcu sta 
sestanka bila, medtem ko se

Za praznik vrsta otvoritev

— če izvzamemo cesto, 
kuLtumii dom in trgovino, res 
vidnega in velikega napredka 
ni. Zdajle obrat IMV malo 
več zaposluje, tako da vedno 
več ljudi hodi v službo. Celo 
trdni kmetje gredo za delav
ce. Zdi se mi, da smo v 
družbi in organizacijah naj
manj napredovali pri vzgoji 
mladega rodu. Medtem ko 
poudarjamo vsako tehnično 
novost, napredek v gospodar
stvu, se ljudje še ne zaveda
jo, kako važna je za otroka 
šola.

— Vaša šola je zadnja le
ta precej na boljšem, ali ne?

— Razmere so se res ob
čutno izboljšale, a največ po 
zaslugi ljubljanskega podjet
ja Jugotekstil, ki je prevzelo

Še zmeraj ozko grlo
Gradnja novega mostu čez 

Kolpo ne napreduje tako, 
kot je bilo sprva predvide
no. še  zmeraj je promet z 
osebnimi avtomobili in vo
zovi do poldruge tone nosil
nosti, kolikor je dovoljeno, 
močno oviran. Vrste vozil ča
kajo, da se lahko premikajo 
stroji, ki opravljajo dela na 
mostu, prav tako pa izvajal
ca del — podjetje GRADIS 
— moti promet. V primeru 
ugodnega (vremena, ki bi mo
ralo trajati vsaj še mesec 
dni, bo gradnja večji del lah
ko končana do noveg* leta, 
sicer pa most dveh repub
lik pred pomladjo ne bo kon
čan.

Obširne priprave na občinski praznik 26. no
vember -  V štirinajst dneh več prireditev

Odbor, ki pripravlja pro
gram slovesnosti za letošnji 
občinski praznik, je sklenil, 
da se bo slavje začelo že 15. 
novembra z otvoritvijo raz
stave v Belokranjskem mu-

70 let Pepce 
Hočevarjeve

V petek, 16. oktobra, je  v M etli
ki praznovala svoj življenjski ju 
bilej Pepca Hočevarjeva. Pet let 
s ta ra  se je  iz Kočevja, k je r se je  
rodila, s  s tarši preselila v M etli
ko. Tu se je  po končani osnovni 
Soli izučila trgovske obrti v Gu
štinov! trgovini, p a  se je  že leta 
1922 poročila z m izarskim  m oj
strom  Ignacem  Hočevarjem  in se

r
 ve tila  gospodinjskem u poklicu 
družini.

K ljub tem u je  H očevarjeva de 
la la  v mnogih društvih m  bila 
uspešna predvsem  v tihem , d rob
nem  delu p ri številnih nastopih, 
prireditvah , veselicah, bodisi pri 
m etlišk i čitalnici, p ri Sokolih, ga
silcih, p ri strelsk i družini in d ru 
god. V zadnjem  desetlotju pred 
vojno je  b ila  tudi knjižničarka pri 
sokolskem  društvu. Po vojni je 
b ila predsednica D ruštva za na 
predek gospodinjstva, delala pa 
jo tudi p ri odboru Doma počitka, 
p ri M uzejskem društvu  in d ru 
god. Leta 1957 je  ob 50-letnioi 
telovadnega d ruštva v Metliki še 
nastopila na Javnem telovadnem 
nastopu.

Nekaj pa je  še posebno značil
no za Pepco Hočevarjevo: n jena 
velika ljubeaen do knjig. V erjetno 
n i v Motil ki človeka, ki bi p re 
b ra l toliko knjig  kot Hočevarjeva, 
saj Ji Je lepo branje, lahko re
čemo, vsakdanja hrana.

Zato Ji ob njenem  življenjskem 
jub ile ju  želimo, da  bi Jo knjige, 
n jene zveste p rijate ljice , sprem 
lja le  še let« in leta.

zeju, kjer bo klub Fokus s 
fotografijami prikazal razvoj 
Metlike v zadnjih letih.

Za ta dan sta predvidena 
še dva šahovska brzotumir- 
ja, medtem ko bodo prizna
nja . in nagrade najboljšim 
športnikom in ekipam v de
lavskih športnih igrah pode
ljene n i  sprejemu v občinski 
skupščini 23. novembra.

Ljubiteljem proze in poezi- 
je pripravljajo v ofcviru praz
nika zanimivo prireditev. Do
lenj siki literati bodo 17. no
vembra brali svoja dela pred 
občinstvom v dvorani občin
ske skupščine.

Medtem ko bo kolektiv 
kmetijske zadruge 21, novem
bra počastil 25-letnico dela, 
bo 26. novembra svečana se
ja občinske skupščine in ob
činskega odbora ZZB NOV v 
prostorih tovarne BETI. Po 
seji bodo odprli nov tovarni
ški obrat, sledila bo otvori
tev čistilnih naprav in indu
strijskega vodovoda na Vese
lici. Prav tako bo ta dan kon
čana prva faza gradnje no
vega sejmišča in rekreacij
skega centra ob Kolpi. V ho
telu bo odprta pokušnja in 
razstava vin, kjer bodo po
delili nagrade in priznanja 
najboljšim pridelovalcem vi
na ter proizvajalcem mleka.

S svečano akademijo z iz
b ran im  kulturnih progra
mom, ki bo v domu TVD 
Partizan 28. novembra, bo 
praznovanje končano.

na Suhorju zaradi premajh
ne udeležbe ni izplačalo raz
lagati statut o komunalni 
skupnosti socialnega zavaro
vanja kmetov.

Na razpravi v Metliki, ki 
jo je poleg predsednika ob
činske skupščine Ivana Žele- 
ta in sekretarja SZDL Nina 
Petriča vodil še tov. Kolbe- 
zen, predstavnik podružnice 
Komunalnega zavoda za so
cialno zavarovanje iz Črnom
lja, so občani z odobrava
njem pozdravili možnosti do 
razširjenih pravic v zdrav
stvenem varstvu. Motila jih 
je le negotovost glede plačila.

O starostnem zavarovanju 
je bilo prav tako veliko po
vedanega. Menda ni kmeta, 
ki ne bi predloga o starost
nem zavarovanju z vsemi 
štirimi podpiral, toda pri 
vprašanju financiranja obsta. 
ja prav tako bojazen. Le kdo 
bo to plačal? Metliški kmet
je menijo, da bo morala 
družba pomagati kmetijstvu 
tudi ssofinanciranjem skla
da za starostno zavarovanje. 
Odločno so izjavljali, da več 
kot kmetje družbi zdaj daje
jo, od njih ni mogoče priča
kovati. Marsikatere kmetije 
so že zdaj zadolžene, zato 
ni misliti, da bi belokranj
ski kmetje zmogli še več 
bremen.

Poudarili so še, da jim  je 
v novem osnutku všeč pred
log, po katerem bodo mora
li v prihodnje prispevke od 
zemlje plačati tudi kmetje, 
ki so sicer zaposleni. Podob
no so razpravljali v Gradcu.

Posvet o cestah
Za 27. oktober je bila v 

Metliki sklicana seja med
občinskega cestnega sklada, 
na kateri naj bd razpravlja
li o srednjeročnem programu 
modernizacije cestnega omre
žja v Sloveniji. Do zaključka 
redakcije nismo mogli izve
deti podrobnosti s sestanka, 
na katerem so računali tudi 
z udeležbo predstavnikov re
publiškega cestnega sklada.,

Veliko dolžnikov
Na davčni upravi v Metliki 

imajo med lanskimi zaostan- 
karji v plačilu kmečkih dav
kov še za 357.228 din dolga, 
medtem ko znaša celoten 
dolg z letošnjo odmero vred 
kar 687.234 din. Jeseni bodo 
plačila bolj dotekala, kakor 
je običaj vsako leto. Obrtniki 
so dolžni še več. Ugotavljajo, 
da so v zaostanku kar za 
1 milijon dinarjev.

Pred plenumom
Predsedstvo občanskega sin

dikalnega sveta t  Metliki je 
22. oktobra razpravljalo o pri

pravah na občinski plenum, 
kjer bodo obravnavali osnu
tek statuta o komunalni 
skupnosti zavarovanja delav
cev, kakor tudi o pripravah 
na izvedbo občnih zborov po 
sindikalnih podružnicah. Na 
seji so pretresali še osnutek 
zakona o manj razvitih ob
močjih.

Tudi letos 
krizanteme

V Mercatorjevi samopo
strežni trgovini bodo letos 
ponovili lansko prakso: pred 
dnevom mrtvih bodo nabavili 
večjo količino cvetja za gro
bove, prav tako druge okras
ke, ki jih ta čas ljudje kupu
jejo. Na razpolago bodo več
je in manjše krizanteme, na
geljni in drugo cvetje. Met
ličanom s tako priložnostno 
prodajo zelo ustrežejo, saj 
morajo do prve cvetličarne 
na drugo stran Gorjancev.

Ob sejmih veliki lonci
Okoli 90 toplih obrokov 

hrane na dan pripravi kuha
rica v metliški samopostrežni 
trgovini. Imajo celo dve vr
sti hrane: boljšo po 4.80 din 
in malo slabšo za 3,20 din.

Kadar je v mestu sejem, je 
interesentov za toplo malico 
dvakrat več. Navala sejmar
jev so se zdaj že privadili. 
Veseli so vsakega gosta, kaj
ti gre za zaslužek. Kuhinja 
sama ima na mesec za 10.000 
din prometa, medtem ko bife 
z dvema zaposlenima iztrži 
poprečno 45.000 din.

Najboljši so znani
V okviru delavskih šport

nih iger, ki v metliški občini 
potekajo v počastitev bližnje
ga občinskega praznika, so 
bila končana tekmovanja t 
rokometu in odbojki. V roko
metu so se ekipe zvrstile ta
ko: 1. mladina Metlike, 2. sin. 
dikat prosvetnih delavcev, 3. 
ekipi trgovcev, 4. ekipa Slam- 
ne vasi in 5. ekipi tovarne 
BETI. V odbojki je vrstni 
red naslednji: 1. ekipa BETI, 
2. sindikat prosvetnih delav
cev, 3. mladina Metlike, 4. 
ekipa trgovcev.

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

SPREHOD PO METLIKI

V nedeljo 
komemoracije
Mestna organizacija ZZB 

NOV v Metliki bo 1. no
vembra ob 9.30 priredila 
komemoracijo • na Trgu 
svobode. Na slovesnosti 
bosta sodelovali tudi me
tliška godba in skupina 
»Osip Sest«. Ob tej pri
ložnosti bodo položili ven
ce pred spomenik žrtvam 
druge svetovne vojne, k 
spominski plošči pred ob
čino in na pokopališču. 
Podobne svečanosti bodo 
imeli tudi na Suhorju, 
na Radoviči, v Rosalni- 
cah, kakor tudi v Grad
cu in morda še kje.

■  TEKMOVALNA OBČINSKA 
GASILSKA VAJA je  b ila  v nede
ljo , 18. ok tobra  dopoldne, v Me
tlik i. Za denarne nagrade naj bi 
tekm ovali vsi š tir je  sektorski p r 
vaki, to  je  gasilska društva iz 
Božakovega, Dobravie, Dragomlje 
vosi ln  M etlike. Dve društv i se tek 
m ovanja n ista udeležili in so se 
tako  pom erili sam o gasilci iz Me
tlike  in Božakovega. Božakovčanl 
so b ili uspešnejši in  so odnesli p r 
vo nagrado. T retja  in četrta  na
grada n ista  bili podeljeni.

■  V OKVIRU OBČINSKEGA 
PRAZNIKA bo tudi m etliški foto- 
kino klub FOKUS v muzejskih 
p rosto rih  odprl fotografsko razsta 
vo »Podobe povojne Metlike«. P ri
kazane bodo fotografje, k i so 
bile posnete pred pe tnajstim i, dvaj
setim i leti, zraven pa fotografije, 
ki so Jih iz istih zornih kotov po 
sneli Člani kluba pred  nekaj te 
dni. Ob tej zanimivi prim erjavi bo 
šele viden velik napredek, ki ga

je  v povojnem času doživela Me
tlika ..

■  NA BELOKRANJSKI KUL. 
TURNI R EVIJI so letos že dru- 
gič sodelovala tud i prosvetna dru . 
š tva  in  skupine iz m etliške obči
ne te r na  tekm ovanju odnesla 2 
d ru g i in 3 tre tje  nagrade. Slove
sna podelitev diplom  in nagrad je  
b ila v soboto, 17. oktobra. Gmo
tno s ta  belokranjsko kulturno re
v ijo  podprla  tilda ob č in sk i. svet 
Zveze kultum o-prosvetnih organi
zacij v Metliki in m etliški občin
ski sindikalni svet, ki je  bil obe
nem  pokrovitelj revije.

■  V NEDELJO SO PRI ruše
vinah na križišču cest M etlika— 
Črnom elj—Karlovac spet pekli ja 
genjčka in odojke. Km et iz Vivo- 
dine se Je znašel. Ni prvič posta
vil zasilne stojnice ob cesti ter 
s člani družine vrtel ražnje. Veli
ko Je prodal. Na tak način bi 
lahko m arsik je  zaslužili.

metliški tednik



Kot v večini krajev na Dolenjskem lahko tudi v Šentjerneju v povojnih 
letih opazite precejšnjo razgibanost. Nov utrip daje življenju ravno 
obrat Iskre, ki je v zadnjih letih napravil velik razvoj, s tera pa poma
gal kraju in vasem na Šentjernejskem polju zlasti iz zaostalosti. Poleg 
vsega se je izredno uveljavila krajevna skupnost, ki opravlja po

membno dejavnost na komunalnem in ostalem področju.

»DANA« IN »JULIJA«
Mali kolektiv mizarstva 

><Fodgorje« v Šentjerneju 
šteje samo 65 zaposlenih.
Njihov osnovni proizvod 
je vetrina DANA in spal
nica JULIJA. Vse to delar 
jo za ljubljansko LESNI
NO, vendar v tesni pove
zavi z lesnim kombina
tom NOVOLES iz Straže.
Trenutno ustvarjajo doho
dek nekaj več kot 3 mi
lijone 500 tisoč dinarjev.
Vendar bodo v novih pro
storih, ki jih bodo zgra
dili prihodnje leto, zapo
slili še enkrat več delav
cev, vrednost proizvodnje 
pa bo narasla na 15 .mili
jonov. V sedanjih prosto
rih ni mogoče izpeljati 
urejene proizvodnje, zato 
ves kolektiv z nestrpnost
jo pričakuje, kdaj se bo 
vselil v novo halo.

OBČINSKA SEJA V NOVEM MESTU

■  teis **■5 8?

DOLENJKA: NOVA 
TRGOVINA

Trgovsko podjetje Do
lenjka v Šentjerneju ima 
nekaj več kot 150 kvadrat
nih metrov prodajnih pro
storov. Trgovska mreža 
se v tem kraju precej ši
ri, saj je kupna moč tam
kajšnjih prebivalcev pre
cejšnja. Po grobih računih 
znaša precej več kot 10 
milijonov dinarjev. Do
lenjka je 12. oifctobra od
prla novo trgovino, v ka
teri je železnina, tehnično 
blago in gradbeni mate
rial. Prodajajo na drobno 
in debelo. Trgovina je bo
gato založena in naj lepše 
urejena v tem razvijajo
čem se kraju. Pričakovati 
je, da bo zrasel še kakšen 
podoben trgovski lokal.

BOGAT PROGRAM 
KRAJEVNE 
SKUPNOSTI

Predsednik krajevne 
skupnosti Šentjernej An
ton Kovačič nam je v ra
zgovoru prikazal dejav
nost krajevne skupnosti. 
Povedal je, da je največja 
letošnja pridobitev v. kra- 

nova as- 
štiri metre širo

ka oesrta Šentjernej—Ple
terje, ki je izrednega ki

tičnega in gospoda nslke- 
pamena. Sredstva so v 

glavnem prispevate Iskra, 
Kartuzija Pleterje in

V šentjernejskem  m izarstvu Podgorje so se naj
bolj proslavili z izredno lepo spalnico JULIJA, ki 
so jo  tudi razstavljali na letošnjem  jesenskem  za
grebškem  velesejmu. Na sliki — m ontiranje lično 
izdelane omare, ki gre k om enjeni spalnici

jevna skupnost. V samem 
Šentjerneju so letos del
no uredili pločnike, obno
vili javno razsvetljavo in 
napeljali kanalizacijo. V 
programu komunalnih o- 
pravil za prihodnje leto 
so na prvo mesto dali po
jačanje vodovoda v sa
mem Šentjerneju in po
daljšanje cevovoda do 
Gornjega in Dolnjega Vrh
polja. Nameravajo tudi 
usposobiti novo zajetje v 
bližini Pleterij. Razen te
ga želijo urediti še novo 
sejmišče, ker so na sta
rem določene nove grad
bene parcele, radi bi ime
li tudi samopostrežno tr
govino, sodoben gostinski 
lokal ter uredili zazidalni 
načrt v središču naselja, 
kjer so že trgovine, šola, 
zdravstveni dom in ostalo. 
Ker je zanimanje za za
sebne gradnje izredno, ču
tijo od ljudi vedno večji 
pritisk.

Med važne naloge pri
hodnjega leta so si posta- 
vili, da s pomočjo pod- 

“jetja Petrol zgradijo novo 
bencinsko črpalko. Naj
bolj jo potrebujejo lastni
ki poljedelskih strojev, 
saj je samo na šemtjemej- 
skem polju danes več kot 
50 traktorjev in drugih 
poljedelskih strojev.

Vodstvo krajevne skup 
tudi za

Utrip kraja in življenja ljudi se zrcali tudi v trgovini. Na sliki — sodobno 
urejena trgovina Dolenjke, ki so jo odprli oktobra letos (Foto: S. Dokl)

razvoj kulturne in šport
ne dejavnosti v kraju. Ma
terialno podpirajo športno 
društvo Šentjernej, ki je 
v zadnjih dveh letih veli
ko pokazalo.

ISKRA -  POMEMBEN 
DEJAVNIK

Iskra v Šentjerneju, ki 
proizvaja upore in poten-’ 
ciometre, zaposluje danes 
770 delavcev. Povprečni 
dohodki zaposlenih se vr
tijo okoli 1050 dinarjev. 
Letošnja 9-mesečni uspeh 
kaže, da bodo v obratu 
upori presegli proizvod
njo za 74 odstotkov, v 
potenciometrih pa celo za 
95 odstotkov. Svoje izdel
ke izvažajo v glavnem na 
konvertibilno področje; na 
prvem mestu je Anglija. 
Lanski izvoz je znašal 850 
tisoč dolarjev, letos pa bo 
1,500.000 dolarjev.

Ob takih proizvodnih 
uspehih je povsem razum
ljivo, da ta veldika kolek
tiv razpolaga s precejšnji
mi sredstvi, ki jih vlaga 
tudi v preobrazbo kraja. 
Vpliv Iskre je na šentjer
nejskem polju več kot za. 
zna ven, tesno sodelovanje 
zlasti s krajevno skup
nostjo pa je rodilo sado
ve, ki smo jih že prej 
omenili.

0 zdravstvenem zavarovanju
Napovedi o novih prispevnih stopnjah so še preuranjene -  Sklad zdrav

stvenega zavarovanja kmetov ima milijon dinarjev izgube

Na 15-seji obeih zborov občinske skupščine v 
Novem m estu, ka je  bila pretekli četrtek, so odbor
nika največ besed posvetili poslovanju in problem ati
ki sklada kom unalne skupnosti socialnega zavarova
n ja  delavcev in sklada zdravstvenega zavarovanja 
kmetov. Ugotovili so, da letošnji finančni načrt v 
skladu kom unalne skupnosti socialnega zavarovanja 
delavcev predvideva skoraj 18 odstotkov več dohod
kov in blizu 16 odst. več izdatkov. Dohodki in iz
datki naj bi dosegli vrednost 48,5 milijonov dinar
jev. V petih občinah, kolikor jih  zajem a kom unalna 
skupnost socialnega zavarovanja Novo m esto — 
novomešik,i trebanjski, krški, m etliški in črnom alj
ski — se je število zaposlenih od letošnjega septem 
bra povečalo za dobrih 7 odstotkov.

kmetov zavarovancev slab
še kot lani in so za dobrih 
800 tisočakov pod predvide
nimi. Kljub povečanim pri
spevkom so za 2 odst. nižji 
od lanskih. Nasprotno pa so 
izdatki za 230.000 din nad pri
čakovanimi. Skupnost zelo 
dvomi, da bo do konca po
slovnega leta slabo finančno 
situacijo še mogoče popravi
ti. j . S.

Ob dnevu mrtvih
V novomeški občini bodo 

letos tri večje komemoracije 
ob dnevu mrtvih: 1. novem
bra ob 8.30 bo slovesnost na 
šmihelškem pokopališču, ob 
9.30 na novomeškem pokopa
lišču v Ločni in ob 11. uri 
v Žužemberku. Na vseh treh 
pokopališčih 'bo tudi kultur
ni program, v katerem bodo 
mimo recitatorjev nastopili 
novomeški godbeniki in pev
ci »Dušan Jereb«, vojaki no
vomeškega garnizona pa bodo 
izstrelili častne salve.

Ob koncu letošnjega avgu
sta je bilo po teh podatkih 
zaposlenih 31.568 delavcev, za
varovanih pa je bilo 65.088 
oseb. Ugotovili so, da je 
zdravstveni dom v Novem 
mestu letos dobil skoraj za 
petino več sredstev, splošna 
bolnišnica za dobro četrtino, 
medobčinski zavod za zdrav
stveno varstvo pa za 7,14 
odst. manj denarja. Domači 
zdravstveni zavodi bodo to
rej po sklenjenih pogodbah 
dobili 3,939.654 dinarjev več 
kot lam. Na seji je direktor 
komunalnega zavoda za so
cialno zavarovanje Zvone Šu
štaršič povedal, da bo potreb
no za izvedbo novega sistema 
zdravstvenega zavarovanja 
še veliko družbenih dogovo
rov. Prav zato bi bilo danes 
prezgodaj napovedovati, kak
šne naj bi bile prispevne 
stopnje, bržkone pa bodo ne
koliko višje od sedanjih, ker 
v novem sistemu ne bo več 
dodatnih prispevkov.

Sklad zdravstvenega zava
rovanja kmetov je letos v 
takšnem 'položaju kot lam, 
saj ima zdaj na račun nepla
čanih prispevkov milijon di
narjev izgube. Izguba ne gre 
toliko na račun slabe izter
jave, bolj je kriva Šibka eko
nomska moč kmečkega prebi
valstva. Prav zato so ugoto-, 
vili, da bo potrebno sklad 
najprej sanirati, šele potem 
bi lahko razpravljali o sta
rostnem zavarovanju kmetov. 
Letos pritekajo dohodki od

ODBORNICA JE VPRAŠALA:

„Premalo denarja in ljudi"
Otroško varstvo: do 16. ali do 17. ure?

Ugodnih devet 
mesecev

Do konca septembra letos 
je bilo v novomeški občini 
26,456.072 dinarjev proračun
skih dohodkov oziroma 75,7 
odstotka pričakovanega letne
ga plana. Proračunski do
hodki so dosegli vrednost? 
16,546.046 dinarjev oziroma 
75,3 odstotka načrta, dohod
ki temeljne izobraževalne 
skupnosti pa 9,910.026 dinar
jev ali 76,3 odstotka planira
nih. Ob tričetrtletju so to
rej proračunski dohodki ce
lo nad planiranimi, čeprav 
praksa dokazuje, da pride v 
zadnjih treh mesecih v pro
račun največ denarja.

Odbornica Slavka Begova 
Je zastavila pismeno vpraša
nje občinski skupščini: »Za 
nov delovni čas ni urejeno 
otroško varstvo. Prosim za 
pojasnilo, predvsem za sredo 
popoldne, ko se dela do 17. 
ure, varstvo pa je do 16. ure.

Vzgojnovarstveni zavod 
Novo mesto je pripravil od
govor, v katerem odbornici 
sporoča, da ima v Novem 
mestu štiri enote z 11 oddel
ki, v katerih je skupaj okrog 
250 otrok. Mimo tega ima v 
Sraži v Novolesovem oddel
ku 23 otrok in en oddelek. 
Razen ob nedeljah in prazni
kih dela zavod od 5.30 do 16. 
ure — se pravi po 10 ur in 
pol. Oddelek v Novoteksu de
la celo do 18. ure. Starši 
prispevajo za osebni dohodek 
pomožnega osebja in za ma
terialne stroške. Od začetka

novembra naprej bodo pla
čevali po 180 dinarje?. VzgoJ- i 
no delo pa plačuje temeljna 
izobraževalna skupnost.

Večina takih ustanov dela 
7 do 9 ur dnevno, le malo v 
Sloveniji je takih, ki delajo 
več kot 10 ur. Iz evidence je 
razvidno, da je v treh novo
meških enotah 26 mater, ki 
delajo ob sredah do 17. ure. 
Niti enega primera pa ni, 
kjer bd delala oba starša v 
delovni organizaciji z enakim 
delovnim časom. Problem je 
le pri dveh materah' samohra
nilkah. če bi zavod ob sre
dah podaljšal delovni čas, bi 
moral to storiti tudi ob dru
gih dneh, ker imajo starši 
različen delovni čas. Ena ura 
stane 45 dinarjev: zavod nima 
ne denarja ne vzgojiteljev, da 
bi lahko tako ukrenil.

NOVO MESTO V PODOBI

■  SPLOŠNA BOLNIŠNICA — gi
nekološki oddelek, nekdaj ženska bol
nišnica. — Ker je  bila bolnišnica 
usm iljenih bratov v K andiji nam enje
na le m oškim bolnikom, je  biilo tre 
ba poskrbeti tudi za bolnice. Leta 
1905 je  bila na levem bregu K rke na
sp ro ti m oške bolnišnice dograjena 
ženska bolnišnica, ki je  dobila ime po 
nekdanji avstrijsk i cesarici Elizabeti, 
ženi Franca Jožefa I., kri jo je 1898 v

Ženevi umorili italijanski anarhist Lu- 
ccheni. — Dolgoletni prim arij bolniš
nice je  bil dr. Josip Strašek. 1943 je  
bila bolnišnica ob nemškem bom bar
d iran ju  hudo prizadeta. Med števil
nim i žrtvam i sita bila zdravnica dr. 
Štolfa in um etnostni zgodovinar, No- 
vomeščan Jože Gregorič. Med znani
mi in priljubljenim i zdravniki te  bol
nišnice je  bil tud pred leti um rli p ri
m arij dr. Slavko Perko.



Oktobrska noč pred 29 leti
»Bilo je temno kot. v 

rogu,« se Leon Kavšček 
iz Vavle vasi spominja 
noči od 28. na 29. okto
ber 1941, ko sta se s so
vaščanom Cirilom Kulov
cem odpravila proti Bre
zovi rebri, kjer je bila 
29. oktobra pred 29 leti 
ustanovljena Novomeška 
četa.

»Kmaiu po okupaciji je 
bila v naši vasi začasna 
vaška organizacija, ki je 
bila v stalni povezavi s 
partizani. Tako smo dobili 
obvestila za shod na Bre
zovi rebri. S Kulovcem 
sva se odpravila pozno 
zvečer. Ponočd sva tudi 
prišla na dogovorjen krajr 
kjer je že bilo nekaj dru
gih tovarišev iz Dolenj
skih toplic, Podturna, No
vega mesta, Bele krajine 
in od drugod. Bilo nas 
je okrog 20. Pozneje se 
nam je pridružila še Mo- 
kronoška četa.

Na večer pred 29. ok
tobrom smo se z Brezo
ve rebri odpravili proti 
gradu Hmeljniku z name
nom, da ga požgemo, pa 
smo ga zaradi slabe ori
entacije in noči zgrešili, 
š li smo mimo Starega 
gradu do šmarjeških To
plic, kjer smo se. kopali, 
pptem pa prenočili na 
Orešju.

Nemci so takrat že za
čeli izseljevati naše ljudi, 
zato smo sklenili, da bo
mo začeli z njimi obra
čunavati. Odločili smo se, 
da bomo napadli nemško 
postojanko na Bučki. Ču
tili smo dovolj srčnosti 
in sovraštva do Nemcev, 
vendar naše lahko orožje 
m moglo biti kos dobro 
utrjeni in oboroženi po
stojanki v farovžu. To je 
bil naš prvi ognjeni krst 
in začetek partizanskih 
bojev Novomeške čete.«

A. VITKOVIC

Najmanjši osebni dohodki v obrti
Zasebna obrt ne more biti izjema pri najnižjih osebnih dohodkih, pa tudi 

špekulacije na račun delavcev je treba preprečiti

CoS Novo mesto je na 
četrtkovi sej;' razpravljala tu
di o najnižjih osebnih do
hodkih v obrti in je, čeprav 
s pridržkom, hočeš-nočeš 
sprejela tozadevni odlok. Ta 
odmerja najnižje dohodke v 
obrtih, k. jih v družbenem 
sektorju ni, na zneske od 
500 do 715 din na mesec.

Skupščina se je zavedala, 
da je takšna odločitev ne 
sprejemljiva ob tem. da se 
sindiikat zavzema za najnižji 
osebni dohodek 800 din na 
mesec, in ob dejstvu, da 
prizadeti delavci v teh obr
teh prav gotovo dejansko 
prejemajo več. Zato je bilo 
na seji sklenjeno, naj sindi
kat čimprej ugotovi dejanske 
dohodke teh delavcev, skup
ščina pa bo nato odlok po
pravila.

Ugotovitev dejanskega sta
nja je potrebna iz dveh vzro
kov: da bi preprečili špeku
lacije zasebnih obrtnikov v 
teh obrteh m da bi zaščitili 
prizadete delavce. Obrtniki 
namreč navajajo osebne do
hodke, ki so nižji od dejan
sko izplačanih, zato da pla 
čujejo nižje dajatve. Delavci 
pa so zato v primeru bolezni 
prizadeti, ker se jim odmer' 
ja nadomestilo za čas bo
lezni od prijavljenega oseb-

Gre torej za zaščito delav
cev — teh je žal v zasebni 
obrti precej in jih bo vedno 
več — in za preprečevanje 
špekulacije m neupravičene
ga bogatenja, ki je v zasebni 
obrti v raznih oblikah še

vedno prisotno. Delavcev v 
naši družbi ne moremo in ne 
smemo, zlasti kadar gre za 
zaščito osnovnih pravic, lo 
čevati po tem, kje so zapo 
sleni. Upamo lahko, da bo 
sindikat naloženo mu nalogo 
čimprej in uspešno opravil.

M. JAKOVEC

PRVI USPEH JIH JE SPODBUDIL

Nagrade za najprizadevnejše
Turistično društvo Otočec -  šmarješke Toplice 
je nagradilo ozir. pohvalilo osemnajst lastnikov 

kmečkih domačij in stanovanjskih hiš

Turistično društvo Otočec- 
šmarježke Toplice je letoš
njega maja razpisalo nagrad
no tekmovanje za najlepše 
urejene kmečke domačije 
oziroma stavbe v večjih na
seljih ob prometnih žilah na 
progi Šmarjela — Zbure — 
Škocjan — Dobruška vas — 
Dobrova — Šentjernej — 
Maharovcc — Gomila — 
Bela cerkev — Kronovo — 
Otočec. Turistično društvo je 
v ta namen dalo 1.500 dinar
jev, ki so jih prejeli tisti,

POROŠTVO ZA KREDIT:

Š o ls k o  r e s ta v r a c ijo  d ob im o
Po predračunu bo preureditev hiše na Glavnem trgu veljala 2,106.000 di

narjev -  Poroštvena izjava za 776.000 dinarjev posojila

Zlata poroka 
v Žužemberku

Novo mesto že dlje časa 
želi šolsko restavracijo, kjer 
bi se hranili učenci osnov
nih šol in kjer bi oskrbovali 
z malicami in kosili otroke 
v šolskih in predšolskih var
stvenih ustanovah. Dijaška 
kuhinja v Novem mestu, ki 
zdaj opravlja to delo, je v 
kleti osnovne šole Katje Ru- 
pena: ti prostori so le za
silni, oprema in inštalacije 
pa so že dotrajale.

Zato sta se šolski center 
za gostinstvo in temeljna 
izobraževalna skupnost odlo
čila urediti šolsko in mleč
no restavracijo. V ta na
men nameravajo preurediti 
hišo na Glavnem trgu 30, 
kjer je .zdaj slaščičarna. V 
načrtu je, naj bi poslej iz 
tega centralnega obrata hra
no dobivale vse varstvene 
ustanove za predšolske in 
šolske otroke.

Za financiranje nove šolske 
restavracije so denar že za-

1 Razstava o razvoju
V počastitev občinsega 

praznika in dneva republike 
so odprli 27. oktobra zvečer 
v Dolenjski galeriji v Novem 
mestu razstavo pod naslo
vom »Osvoboditev, obnova in 
izgradnja«. Uvodno besedo je 
imel Ratko Polič, ravnatelj 
Muzeja revolucije v Ljublja
ni. Na slavnosti je sodeloval 
moški pevski zbor DPD Du
šan Jereb. Zanimivo razstavo 
sta v Novem mestu priredila 
Muzej revolucije iz Ljubljane 
in Dolenjski muzej.

Sodelovanje se 
zboljšuje

Sodelovanje med vojaki in 
novomeško mladino zadnje 
fcaise ni rodilo večjih u sp eho v. 
Vse pa kaže, da bo v jesen- 
sko-ziimskih mesecih bolj pe
stro. Ob praznovanju dneva 
Republike nameravajo vojaki 
novomeške garnizije ob sode
lovanju mladine pripraviti 
prireditev v Domu kulture, 
ki naj bi bila doka« tega so
delovanja. Priprave na prire
ditev že potekajo.

gotovili. Iz sklada za nepo
sredno otroško varstvo pri 
temeljni izobraževalni skup. 
nosti bodo dobili 450 tisoča
kov, pri Dolenjski banki in 
hranilnici bodo najeli poso
jilo v višini 350 tisočakov, 
šolski center za gostinstvo 
Novo mesto bo dal 200 tiso
čakov, iz republiških virov 
bodo dopolnili kredit v viši
ni 330 tisočakov, republiška 
skupnost otroškega varstva 
pa je namenila 776.000 dinar
jev posojila.

Odborniki novomeške ob
činske skupnosti so na zad
nji občinski seji dal; poro

štvo za posojilo republiške 
skupnosti otroškega varstva. 
Anuitete bo plačeval šolski 
center za gospodinjstvo v 
Novem mestu Pqgojilo so 
Novomeščanom odobrili ‘za
10 let z obrestno mero 2 od
stotka. Enakega mnenja kot 
odborniki je bil že prej tu
di svet za finance.

Za preureditev hiše na 
Glavnem trgu v šolsko re
stavracijo je torej namenje
nih 2,106.000 dinarjev. Zaradi 
hitro naraščajočih cen v 
gradbeništvu bo gradnja pri
hodnje leto prav gotovo ve
ljala nekaj več.

Zlato poroko sta v so
boto, 24. oktobra, na rna- 
tičnem uradu v Zužem- 

* berku slavnostno potrdila 
73-letni Franc in 70-letna 
Ivana Jakšič iz B u d g c n i j e  

vasi. Za ta jubilej jima 
vsi prebivalci Suhe kraji
ne iskreno čestitalo

M . S .

i__________________

Tudi za mletje žita 
—  520 din

Na zadnji občinski seji v 
Nove mmestu so odborniki 
določili najnižje osebne do
hodke delavcev, ki delajo 
pri zasebnih delodajalcih. Za 
večino poklicev so bili naj
nižji dohodki 520 dinarjev, 
edino pri mletju žita je od
lok predvideval 455 dinarjev. 
Odborniki so menili, naj bi 
budi za delavce, ki meljejo 
žito, določili najnižji osebni 
dohodek v višini 520 dinar
jev. Za polkvalificirane delav
ce so zneski' 20 odstotkov 
višji, za kvalificirane za 30, 
za visokokvalificiran. 50 in 
za delavce z visoko šQlo 150 
odstotkov višji.

Premija za mleko
Delovnim ; organizacijam, 

ki prodajajo sveže mleko ne
posredno uporabnikom na 
območju občine Novo mesto 
bodo iz sklada 2̂ 1 pospeševa
nje kmetijstva izplačevali 10 
par premije. Tako skleni
li odbornilfci na zadnji občin
ski seji in sprejeli tudi ustre
zen odlok. Tiste delovne 
organizacije, ki dobe občin
sko premijo, dobe za vsak 
liter prodanega mleka tudi 
premijo v enaki višini, ki 
jim jo dajo republiške pro
računske rezerve.

Spet olje na črpalki
Čeprav na novomški ben

cinski črpalki nasproti to
varne obutve še ni vse ure
jeno in je črpalka praktično 
še zaprta, so že začeli točiti 
gospodinjsko olje. Tako kup. 
oem na bo potrebno več ho
diti na Petrolovo skladišče 
v Bršlin, kjer je bila doslej 
edina črpalka v mestu. Dela 
pri novi bencinski črpalki pa 
so se nekoliko zavlekla,

za katere je menila strokov
na komisija Jože Klevišar, 
Franc Strgar, Ivan Pavlin, 
Anton Gore in Tine Tomšič,
da imajo najbolj urejeno do
mačijo oziroma stanovanjsko 
hišo.

Nagrado za najbolj ureje
no kmečko domačijo sta pre
jela Ivan Globevnik iz Škoc
jana (250 dinarjev) in Ivan 
Avsec iz Hrastovelj (200 di
narjev). V. skupini ocenjeva
nja stanovanjskih hiš z oko
lico je bil vrstni red nasled
nji: Franc Kovačič — Šent
jernej (250), župnišče v 
Smarjeti (200), Anton Vidmar
— Kronovo (100). Vinko Vin- 
ter — Šentjernej (100), Ivan 
Bregar — Bela cerkev in 
Janez Misle j — Gomila (vsak 
po 50 dinarjev).

Predsednik turističnega 
društva Tine Tomšič je letoš
nje prvo tekmovanje ocenil 
takole: »Glede na to, da smo 
letos komaj začeli, sem z 
doseženim zadovoljen. Ce bi 
tej koristni akciji dali več
ji poudarek in bi- ljudje bili 
seznanjeni, zakaj gre, bi bil 
odziv nedvomno še večji. 
Led je prebit, zadovoljni 
smo!«

S. DOKL

Kdo pa bo plačeval davke?
Ko so na zadnji občin

ski seji odborniki prebra
li poročilo o zaključnem 
letnem davčnem računu
o prispevkih in davkih
občanov za lansko leto, 
so ugotovili, da so pri
spevki, davki, takse in 
drugi dohodki skladov, ki 
jih odmerja in pobira
davčna uprava, dosegli 
11̂ 924.667 dinarjev, kar 
predstavlja dobre Utiri 
petine obremenitev.

Mimo tega so odpisali 
€70,645 dinarjev različn.h 
obremenitev, ob koncu le
ta na ie tako dolg zna
šal dobre tri milijone di
narjev, dolžnikov je bilo 
3.622.

Med kmeti je 3.351 dolž
nikov, 129 obrtnikov tudi 
7i i  plačalo vseh obvezno
sti. In kdo je še dolžan? 

|| 75 drtigih, 5 intelektual
cev, 46 gostilničarjev in 
16 ljudi, ki niso plačali 
prometnega davka na 
storitve. Lani so naredi
li 95 rubežev na pre
mičnine, prodaji sta bili 
dve. Davčna uprava je 
predlagala tudi 50 vknjižb
— predzaznamb zastavne 
pravice za nepremičnine,

vendar je bilo takih 
vknjižb le 20; v 316 pri
merih so uporabili admi
nistrativne prepovedi na 
osebne dohodke davčnih 
zavezancev. Iz statistič
nih podatkov pa je raz
vidno, da se je lani celot
na obremenitev povečala 
za 17 odstotkov v »pri
merjavi z 1.1968.

Število tistih, ki niso 
plačali davkov, je soraz
merno veliko. Kajpak /e 
treba ugotoviti, da ne gre 
povsod za davčno nedi
sciplino, saj je odstotek 
ostarelih kmetov ' čedalje 
večji, prav to stanje pa 
povzroča vrsto ekonom
skih in socialnih težav.

To je ena plat medalje, 
bržkone pa je tudi res, 
da se mnogi od tistih, ki 
so na »črnem« spisku 
3.622 občanov, ki niso po
ravnali svojih obveznosti, 
skušajo izviti davčnemu 
vijaku, čeprav je delo 
davčne uprave zadnje ča
se napredovalo, bo po
trebno v takih primerih 
še več odločnosti. Da bi 
en: t'lačevali davke, drugi 
pa se jim izmikali, to ne 
gre!

J. S.

Krese v KRKI
Prejšnjo sredo so v sprem

stvu predsednika občinske 
skupščine Francija Kuharja 
in partiskega sekretarja Bo
risa Gabriča obiskali novo
meško tovarno zdravil Krko 
predsednik gospodarske zbor
nice SRS Leopold Krese, 
član izvršnega sveta inž. 
Franc Razdevšek in predsed
nik sklada skupnih rezerv 
SRS Ivan Pariš. S predstav
niki tovarne so se pogovar
jali o 5-letnem programu per
spektivnega razvoja tovarne. 
Tovarna zdravil Krka je da
nes največji slovenski izvoz
nik v. kemični industriji, do 
konca septembra je izvozila 
za 4,3 milijone dolarjev svo
jih izdelkov, njena proizvod
nja pa je bila vredna
209,435.000 dinarjev.

Načrti za »tisoč 
radosti«

Občinska zveza Društva 
prijateljev mladine in občin
ski odbor RK sta sklicala 
23. oktobra razširjeno sejo, 
ki so se je udeležili tudi 
mentorji pionirskih organiza
cij in mladih članov RK. 
Sklenili so, da je treba spo
razumno prevzeti organizaci
jo posameznih nalog dela z 
mladino in za mladino v 
okviru načrta »Teden otroka«, 
ki bo trajal od oktobra 1970 
do oktobra 1971. To je del 
načrta Jugoslovanskih pionir
skih iger pod naslovom 
»1000 radosti«, ki bodo po
tekale do leta 1972. Na se
stanku so tudi izdelali in 
sprejeli načrt posamezni na
log.

Jutri posvet o 
amaterizmu

Jutri ob 8. uri se bo začel
v sejni sobi novomeške ob
činske skupščine posvet 
o amaterski kulturni dejav
nosti. Govorili bodo o kul
turnih domovih in drugih 
prostorih za prireditve, o 
društvih na območju novo
meške krajevne skupnosti, o 
denarnih zadevah na področ
ju amaterske kulture in de
lovnih načrtih. Posvet sklicu
jeta občinski konferenci So
cialistične zveze in Zveze mla
dine.

Novomeška kronika
■  PEČEN KOSTANJ Je spet za

dišal na Glavnem U'gu in pri mo- 
stu. Meščani se z n jim  radi po- 
sladkajo, posebno ob večerih, ko 
se spusti megla in tem a in ni vi
deti, kako m ečejo olupke kosta 
n ja  po t leh. Nastlano ni samo ob 
stojnifci na Glavnem trgu, temveč 
tudi po vseh bližnjih ulicah. Ne
kateri meščani se verjetno poču
tijo  bolj domače, če jim  pod no
gami šk rip lje jo  kostanjeve lupine.

■  V . TRGOVINAH TekstU ln 
Astra na Glavnem : trgu  so znižali 
cene nekaterim  izdelkom, v Novi 
modi p a  im ajo na zalogi zimska 
oblačila. Nabavili so tudi nekaj 
m odem ih m aksi plaščev po zelo 
zmfcrpih cenah, ki vzbujajo veliko 
zanim anje med ženskim cvetom

■  PRISOJNA POT }e razsvetlje 
na le z eno svetilko m ' prebivalci 
se pritožujejo, da m orajo v ve
černih urah  skoraj p ritipa ti do 
svojih domov. Zaradi dežja je pot 
tudi izprana in bolj podobna va 
škem u kolovozu kot m e stn i. ul id .  
Prebivalci so se že sprijaznili s 
tem , da  pbt še ne bo km alu po 
pravljena in dokončno urejena, 
nujno potrebno pa bi bilo vsaj 
izboljšati razsvetljavo.

■  ČLANI AMD, ki so se ude
ležili sobotnega in nedeljskega 
avtomobilskega rally ja s .sta rtom  
in ciljem v Škofji Loki, so se 
slabo odrezali. Pravzaprav so se 
slabo odrezala njihova vozila, ki 
jih  zaradi različnih okvar niso p ri
peljali do cilja.

■  SLAVNOSTNA AKADEMIJA v 
počastitev občinskega praznika 29. 
oktobra je bila včeraj zvečer v 
Domu kulture  ob 19.30 Nastopili 
so: orkester DPD Dušan Jereb, ki 
m u je d irigiral Drago Sproc, z 
venčkom partizanskih, igralska 
skupina Oder m ladih z recitalom  
»Sled naših senc« in prof. Lojzka 
Žerdinova s solističnim  plesnim 
nastopom .

■  BLIŽA SE DAN MRTVIH, 
ko bodo na grobovih zagorele 
svečke. Naših bližnjih, ki jih  ni 
več med nam i, se bom o spom 

nili s šopki rož. Prav da na 
ta  dan poipislimo tudi na  p a rti
zanske grobove in spomenike te r  
z rožami počastim o spomin tistih , 
ki so za vobodo žrtvovali. svojo 
srečo. ■ *!

■  CENE NA TRGt) so bile . v 
ponedeljek take: cvetača • 4 dih, 
čebula 2,50 din, česen 10 din, fi
žol 5—6 din, krom pir .1,60 dih, 
koleraba 1 din, kbrenje 4 din, 
ohrovt 3,50 din, pesa-3; đin, peter
š ilj 4 din, p ap rika  2,50 #in, repa
1 din, s o la ta  5 d in , Špinača A,50 
din, zelje 1 din, kislo  zelje 3 
din, kostanj 2 ,50^3 din. suhe fige 
6. din, grozdje 3—3,80 din. jabolka 
2,50—5 din, kosfunj JL30—3 din, 
paprika  2 din, hruške 4 din, li
mone 6 din, orehi 5 din, orehi
— jedrca 20 din, suhe slive 4,50 
din, banane 5,30 din, ja jca  0.80—1 
din, sm etana 9 din, sirček 6 din.

■  UMRLI SO: M arija Tomc, 
Kettejev drevored 41 — 83 let, 
M arija Šinkovec. Slakova 7 — 57 
let, Ana B oštjančič. Nad m lini 
41 — 50 let. '

— E na gospa je  rekla, da bo 
pripravila simpoziij o čistoči v No
vem mestu: udeležence bo pogo
stila  s  kostanjem , lupine pa bodo 
tako kot v m estu m etali kar m i
m o posod za sm eti — na tla.



NAPREDEK JE V 
V NJIHOVIH ROKAH

Zužemberška Iskra, ki 
proizvaja keramične izolator
je, čeprav clela v tesnih in 
neprimernih delovnih prosto
rih, dosega odlične uspehe. 
Sedanja letna proizvodnja 50 
milijonov kondenzatorjev, ki 
jih v glavnem izvažajo na 
konvertibilno področje (Itali
ja, Nemčija, Anglija), bo že 
čez leto ali dve bistveno pre
sežena. Nova tovarna, ki so 
jo pričeli graditi letos, bo z 
5,00(K) kvadratnimi metri pro. 
izvodnih prostorov nudila ve
like možnosti za sodobnejšo 
in mehanizirano proizvodnjo. 
Čeprav bodo proizvodnjo po
večali na 200 milijonov kon
denzatorjev, se ob novih 
strojih ne bo zaposl'ilo več 
kot sto novih ljudi. Delovni 
kolektiv Iskre ne zahteva od 
svojih zaposlenih samo veli
ke proizvodnosti in prizadev
nosti, ampak vse svoje člane 
po možnosti vključuje tudi v 
družbeno življenjske^ ravni 
zaposlenih, saj so samo za 
stanovanjsko izgradnjo na
menili 780.0i)00 dinarjev, veli
ko sredstev so prispevali tudi 
za ureditev otroškega vrt
ca, šolskega športnega igri
šča, telovadnice; podpirajo 
pa TVD Partizan, Ljudsko 
tehniko, gasilce ter prosvet
no dejavnost.

Čeprav osebni dohodci za
poslenih ne dosegajo občin
skega povprečja, je v tem de
lovnem kolektivu velika delo
vna vnema in prizadevnost. 
Dobro se zavedajo, da je na
predek odvisen od njih sa
mih.

RIBOGOJNICA: LETOS 
ŽE 30 TON POSTRVI

Ribogojnica na Dvoru, ki 
se je na začetku letošnjega 
leta združila z Ribarstvom- 
export Ljubljana, je precej 
vložila v razširitev ribogojne

S ta r i  m o s t  v  Š m ih e lu  pri Ž užem berk u  je  za m en ja l  nov i b e to n sk i m o s t ,  na k a tere 
ga so  v krajevn i sk u p n o st i  Ž užem berk  n a jb o lj  p o n o sn i.  /

dejavnosti. V načrtu imajo 
podeči še ria področje ribo- 
gojno-turistične dejavnosti.
Njihove želje so, da bi na 
Dvoru zrasel sodobno urejen 
gostinski objekt, kjer bi go
stinci stregli z ribami in div
jačino.

Ribogojnica se vsako leto 
povečuje, z  novim bazenom, 
ki so ga zgradili letos, so po 
večali proizvodnjo postrvi od 
lansk h 20 ton na 30 ton.
Tudi bruto dohodek je zrasel 
že na 1 milijon 300 tisoč d i - , 
narjev. Ker nočejo ostati sa
mo pri osnovni dejavnosti, 
so letošnjo spomlad pričeli 
tudi odkupovati polže in m o
čerade. Svojo prodajno in 
odkupno mrežo pa so razši
rili na vso Dolenjsko in celo 
do Zagreba. Ta nefcajčlanski 
kolektiv je v teh letih svojega 
obstoja opravičil svoje po. 
slanstvo.

TAREJO JIH STARE 
SKRBI

Mizarstvo na Dvoru je manj
ša delovni kolektiv in zapo

po naročilih za veliki podjet
ji Slovenijales in Lesnina. 
Letos se- je prvič zgodilo, da 
imajo dovolj dela tudi v m rt
vi sezoni. Imajo tudi svojo 
žago, vendar je toliko zasta
rela, da potrebuje še krepko 
podporo celotnega kolektiva. 
Najtežja vprašanja v podjet
ju so: pomanjkljiva strojna 
oprema, ki je ne morejo na
bavita zaradi izredno slabega 
električnega teka na Dvoru. 
Kupili so hidravlično stiskal
nico, vendar je že pol leta ne 
morejo priključiti na elektri
čni tok. Primanjkuje jim tu
di surovin, saj* so kot majh
no podjetje vedno nekje na 
robu pri dobaviteljih lesa. 
Prostori komaj ustrezajo sô  
dobni proizvodnji, vendar, če 
bodo zbrali denar, bodo raz
mišljali tudi o novogradnji. 
Poprečni zaslužek zaposlenih 
znaša 800 dinarjev, vendar se 
ljudje preživljajo še z dohod
ki iz kmetijstva. Kljub pičlo 
odmerjenim sredstvom, ki

Novo asfa ltno  šolsko igrišče (na slik i) bo veliko pom enilo za razvoj špo rtne  dejavnosti v Suhi k rajin i.

Ribogojnica na Dvoru je v zadnjih letili napravila viden napredek, svojo proizvod- 
njo je v zadnjem letu povečala za 50 odst., vendar ne mislijo ostati pri tem.

jih imajo v podjetju, dajejo 
stanovanjska posojila zapo
slenim.

NAJBOLJ PONOSNI 
NA ŠMIHELSKI MOST

Krajevna skupnost v Žu
žemberku je med najbolj de. 
Lavnimi v novomeški občini. 
Resda imajo plačanega člo
veka, vendar to ne zmanjšu
je pomena in vloge, ki jo 
opravlja. Krajevna skupnost 
je prisotna povsod. Ni je de
javnosti, kjer ne bi sodelova
la in pomagala. Čutiti jo je 
tudi v dejavnosti društvenih 
organizacij (TVD Partizan, 
gasilci itd.), kjer je ravno 
zasluga KS, da se je Žu
žemberk in precejšen del

Suhe krajine, razgibal. Vod
stvo krajevne skupnosti se 
zaveda, da samo s svojimi 
sredstvi ne more iz^peljati 
precej obsežnega programa, 
zato tesno sodeluje s suiho- 
krajinskimi delovnimi orga
nizacijami in občani.

Letošnji delovni program 
bodo v celoti izpolnili. Med 
najvažnejša opravila pa šte
jejo gradnjo vodovoda na 
Dvoru, zgraditev železoibe- 
tonskega mosta v Šmihelu 
pri Žužemberku, obnovo graj-* 
skega stolpa v Žužemberku# 
pomoč pri ureditvi dotnfc... 
Ljudske tehnike in grad
nja šolstkie kuhinje’ na Dvo
ru. Precejšnjo pozorr|g<st( 
so r posvetili tudi oforai?trtfc' 
ni vago ji občanov in so v. t e '  
namene določili precej sred
stev. Vrednost vseh opravlje
nih del bo letos znašala .bli
zu 1 milijon 500 tisoč dinar
jev. Ce vemo, da krajevna 
skupnost iz svojih virov (pe
skokop) iztrži približno
200.000 dinarjev, je na dlani, 
da zna vodstvo te organizaci
je s sredstvi skrbno gospoda
riti. Pod okriljem KS so vse 
društvene organizacije, ki 
ravno v tem samoupravnem 
organu občanov na terenu 
najdejo moralno in ma*erial- 
no podporo.

Ko smo se pogovarjali z 
vodstvom krajevne skupno
sti, so nam povedali, da šte
jejo za letošnji največji 
uspeh zgraditev mosta v Šmi
helu. Zanj so porabili 150.000 
dinarjev, čeprav znaša de
janska vrednost novega ob
jekta več kot 500.000 dinar
jev. V program za prihodnje 
leto so si začrtali še ureditev 
vodovoda na Dvoru, kjer so 
naleteli na veliko razumeva
nje tamkajšnjih prebival
cev. Radi bi v tem nase
lju s pomočjo Elektra— 
Ljubljana okolica zgradili nov 
transformator, ker tamkajš
nje delovne organizacije naj
bolj pekli slaba napetost 
električnega toka.

Naj na koncu omenimo, da 
je Žužemberku v ponos no
vo asfaltirano športno igri
šče. ki še ni dokončno ure- • 
jeno, vendar bo zagotovo pri
hodnje leto. Razen tega ima 
KS tudi svojo ljudsko knjiž
nico, ki ravno te dni slavi 
prvo obletnico obstoja.

Pred vojno in precej časa po osvoboditvi je bila Suha krajina 
ena našjh najbolj zaostalih pokrajin, saj poleg bornega 
kmetijstva in nekaj malega obrti ni bilo nič drugega. Šele 
s postavitvijo obrata ISKRE v Žužemberku se je v tej pokra
jini, ki je med vojno veliko trpela, precej spremenilo. Iskra 
je vnesla novo življenje, ljudje se niso več selili, iskali so 
doma možnosti za zaposlitev. Okoli tega obrata se je pričelo 
sukati vse življenje, Iskra je zanetila velik ogenj, kar se 
posebno kaže v razgibanem družbenem in ostalem življenju 
Žužemberka in vse Suhe krajine. Res, da so na tem območju 
zrasle še druge večje delovne organizacije: kmetijska za
druga, mizarstvo Dvor in Ribogojnica na Dvoru, vendar gre 
Iskri .zahvala za pionirsko delo, ki ga je opravila pri spremi- 
njaju zavesti Suhokrajinčanov.

Pridnim suhokranjskim ženam in dekletom spretno tečejo prsti ob pregle
dovanju keramičnih kondezatorjev (na sliki) v žužemberški Iskri.

Tudi majhna zaneti velik ogenj

sluje 35 delavcev, v glavnem 
iz Suhe krajine. Delovni ko
lektiv dela v izredno težkih

/

pogojih in je lani ustvaril za 
J i milijon 740 tisoč dinarjev 
vrednosti. V glavnem delajo
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ročnike zaradi ekonomske koristi:

. JM pP ker je naročnik rešen odvečnega
dela in je prepustil skrb zanj i 
strokovno usposobljeni organi
zaciji —  DOMINVESTU,

■  ker je, vzeto v celoti, cena, če 
, • . upoštevamo prej povedano, so

razmerno njzka, saj omogočajo 
T . združene deiavn ^ L jiU M IM B M

Zgoraj pogled na novo nasta ja joče na
selje enostanovanjskih hišic pri novi 
bolnišnici v Novem m estu. Za to  na 
selje je  DOMINVEST izdelal zazidal
n i načrt, odkupil zemljišče od lastn i
kov in  ga na licitaciji prodal inte- 
resefltom, poskrbel za kom unalno 
ureditev novega naselja  in izdelal tip 
ske pro jek te  hiš za zazidavo (Foto: 
M. Vesel)

DOMINVEST Novo mesto opravlja nasled
nje dejavnosti:

n upravlja s stanovanji v družbeni lastnini,

G gospodari s poslovnimi prostori,

D ukvarja se z urbanističnim planiranjem,

“  ukvarja se z regionalnim planiranjem,

LJ ima svoj projektivni biro za izdelavo na
črtov vseh vrst,

D ureja in oddaja stavbna zemljišča,

1=1 opravlja gradbeni nadzor in druge inve- 
stitorske posle.

DOMINVEST itna 42 redno zaposlenih delavcev, od ka
terih ima več kot polovica visoko ali višjo izobrazbo. 
Letos bo DOMINVEST dosegel preko 15 milijonov din 
celotnega dohodka.
Podjetje se je zato, ker združuje toliko različnih dejav
nosti in ker ima ustrezne strokovne delavce, v letu 1970 
uveljavilo predvsem z:

■  IZVAJANJEM INŽENIRINGA ZA 
GRADNJE

■  SOINVESTIRANJEM PRI GRADNJI STA
NOVANJSKIH IN POSLOVNIH STAVB

V okviru inženiringa vam DOMINVEST nudi 
naslednje:

n  izdela zazidalni načrt,
D odkupi potrebna zemljišča; če to ni mo- 
, goče, predlaga odvzem ali razlastitev in 

vam preko svoje pravne strokovne slu
žbe pridobi zemljišče,

D izdela investicijski projekt in ekonomske 
elaborate,

n izdela lokacijsko dokumentacijo,

n izdela idejne in glavne projekte za grad
njo stavb,

n izdela vse potrebne projekte za gradnjo 
komunalnih naprav,

n opravlja za naročnika gradbeno-tehniški 
nadzor in druge investitorske posle vse 

‘ do tehniškega prevzema stavb,
D pri gradnji stanovanjskih stavb, trgovin 

ali drugih poslovnih prostorov, name
njenih predvsem storitveni dejavnosti, 
DOMINVEST tudi SOINVESTIRA gradnjo 
takšnih stavb ali prostorov iz lastnih ali 
združenih sredstev.

Podjetje DOMINVEST je začelo delovati
1. januarja 1966 kot Podjetje za stanovanj
sko gospodarstvo in urejanje naselij, k nje
mu pa sta se takrat pripojila Zavod za iz
gradnjo in urejanje naselij in Zavod za 
upravljanje družbenega premoženja Novo 
mesto.

Naj naštejemo samo nekaj na
log, ki jih je DOMINVEST uspeš
no opravil v zadnjih letih:

■  preureditev, dograditev, in 
gradnja približno 30 poslov
nih prostorov za trgovino in 
gostinstvo;

■  gradnja avtomehaničnega ser
visa za NOVOTEHNO v Met-

. liki;
■  ureditev novega sejmišča na 

Veliki Cikavi, s preselitvijo 
starega sejmišča pa uredi
tev zemljišča ob Cesti hero
jev v Novem mestu za bodo
či komunalno servisni predel, 
ki je že v izgradnji, bencinska 
črpalka pa je tam že odprta;

■  z zazidalnimi načrti in loka
cijsko dokumentacijo je za
gotovil zemljišča za gradnjo 
okoli 2000 stanovanj v visoki 
zazidavi in okoli 2500 enosta- 
vanjskih hiš v 36 stanovanj
skih predelih v novomeški 
občini ter več lokacij za grad
njo poslovnih in proizvodnih 
stavb in stavb za potrebe 
družbenih služb;

■  skupaj z Društvom upokojen
cev je dogradil v Novem me
stu večjo stanovanjsko stav
bo za upokojence;

■  opravil je večja ali manjša 
investicijska in vzdrževalna 
dela v skoraj vseh 1400 druž
benih stanovanjih, s katerimi 
upravlja;

■  komunalno ureja stanovanj
ske predele ob Ragovski ce
sti, pri novi bolnišnici in v 
Mačkovcu;

■  skupaj s komunalnim skla
dom modernizira prometne 
dostope in ulice v stanovanj
ski soseski Majde Šilc.

DOMINVEST se sedaj ukvarja z 
naslednjimi večjimi deli:

■  z izdelavo regionalnega na
črta gospodarskega, družbe
nega in prostorskega razvo
ja dolenjske regije,

■  z urbanističnim programom 
za občini Novo mesto in 
Trebnje,

■  z novim urbanističnim načr
tom za Novo mesto in oko
lico,

■  opravlja inženiring za gradnjo 
razvojno raziskovalnega cen
tra tovarne zdravil KRKA,

■  pripravlja zemljišče za grad
njo osrednjega potrošniškega 
središča v Novem mestu za 
največje slovenske trgovske 
hiše,

■  skupaj s SGP PIONIR proda
ja stanovanja za trg v stano
vanjski soseski na Znančevih 
njivah,

■  pripravlja načrt za gradnjo 
kmetijskega šolskega centra
pod Trško goro,

■  pripravlja zemljišče za grad
njo poslovno-stanovanjske 
stavbe v Šentjerneju,

■  skupaj s trgovskima podjet
jema NOVOTEHNA in DO
LENJKA pripravlja programe 
za gradnjo njihovih poslovnih 
prostorov v drugih občinah 
in republikah,

DOMINVEST bo letos namenil 
za investicije več kot 10 milijo
nov lastnih in združenih sred
stev,

po najnovejšem programu, ki ga 
je DOMINVEST že sprejel, bo v 
letu 1971 dosegel okoli 25 mi
lijonov din celotnega dohodka.

I lo m in v c s t  v a m  m u l i :
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Kupujte v naših prodajalnah, ki so vselej dobro založene! 

Za praznik občine Novo mesto čestitamo!

I Z A V A R O V A L N I C A  
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I P E  N O V O  M E S T O

S

8  

s ■\ * ■ 

S p l o š n a  v o d n a  s k u p n o s t  D o l e n j s k e  { 

N o v o  m e s t o  j
■ ■ 4 ■

ZA PRAZNIK OBČIN BREŽICE IN NOVO MESTO ISKRENO ČESTITAMO!

1  O M P  I N S T A L A T E R

N O V O  M E S T O

•  vodovodne instalacije
•  centralne kurjave
•  klima naprave
•  kleparstvo

Za praznik naše občine pošiljamo 
pozdrave!

Poslovna enota zavarovalnice SAVA v Novem mestu posluje od ustanovitve 
zavarovalnice, 1. januarja 1968. Pred tem je delovala pod različnimi nazivi 
vse od lela 1946.
Zavarovalnica skrbi za gospodarsko varnost na območju občin Novo mesto, 
Črnomelj, Metlika, Kočevje in Trebnje. Z veliko prizadevnostjo notranjih in 
zunanjih sodelavcev gre razvoj zavarovalstva na Dolenjskem, vzporedno z raz
vojem ostalih gospodarskih panog, saj sodi PE Novo mesto med večje enote 
zavarovalnice SAVA.
Število družbenih in privatnih zavarovancev neprestano narašča. Zlasti se hitro 
razvijajo osebna zavarovanja, posebno življenska. Iz naslova teh zavarovancev 
ima PE Novo mesto v Dolenjski banki in hranilnici ter KB Ljubljana — 
podružnici v Kočevju, precej visoke naložbe, s katerimi indirektno sodeluje
v gospodarskem razvoju Dolenjske, zlasti v investicijah. Važen je pomen 
zavarovalnice v preventivni dejavnosti.

ZAVAROVALNICA SAVA ZAVARUJE:

proti požaru in nekaterim drugim 
nevarnostim,
proti vlomski tatvini in rop̂ i 
proti razbitju stekla, 
proti lomu strojev, % 
proti posledicam telesnih nezgod, 
zavarovanje odgovornosti, 
zavarovanje živali, 
zavarovanje proti'toči,

avtomobilska zavarovanja: 
kasko,
obvezno zavarovanje odgovornosti 
nezgodno zavarovanje voznikov, 
sopotnikov in delavcev, 
prtljage avtomobilskih potnikov, 
življenjsko zavarovanje, 
transportno zavarovanje vseh 
vrst,
in še mnoga druga 
zavarovanja

Za praznik občine Novo mesto čestitamo vsem našim zavarovancem 
in poslovnim prijateljem!

G r a d b e n o  i n  o b r t n o  p o d j e t j e  

N o v o  m e s t o

RAZEN GRADBENE DEJAVNOSTI NUDI S SVOJIMI OBRATI TUDI MIZARSKE KLEPARSKE IN 
KLJUČAVNIČARSKE STORITVE KVALITETNO IN. PO KONKURENČNIH CENAH ’

PRIPOROČAMO SE ZA NAROČILA IN HKRATI ČESTITAMO ZA OBČINSKI PRAZNIK!

K R O J A Č

N O V O  M E S T O

Izdeluje oblačila po meri '
Priporočamo se za naročila in hkrati čestitamo 
za praznik naše občine!

K O V I N A R

N O V O  M E S T O

Izdelujemo razno kovinsko opremo

Za praznik novomeške občine, 29. oktober, čestitam o vsem 
delovnim kolektivom in občanom!

I N D U S T R I J A  O B U T V E

N O V O  M E S T O

V ■

I !

Izdeluje moško, žensko in otroško obutev

Za praznik novomeške občine, 29. oktober, iskreno čestitamo!

Ž IV IL SK I K O M B IN A T

Ž I T O

LJU BLJA N A

DE p e k a rn a  N ovo m e s to  in 
DE s k la d iš č e  N ovo  m e s to
Nudimo kvalitetne nilevske, pekarske 
in konditorske izdelke
ZA PRAZNIK NOVOMEŠKE OBČINE ČESTITAMO!

L E K A R N A  -  N o v o  m e s t o

čestita s svojimi lekarniškimi postajami vsem prebivalcem za praznik občine- 
NOVO MESTO!
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IZDELUJE KVALITETNE 
MOŠKE SRAJCE

ZA PRAZNIK NOVOMEŠKE OBČINE 
ČESTITAMO!

Pogled v našo najsodobneje urejeno prodajalno tehničnega blaga v 
Novem mestu.

S storitvami v našem servisu za vozila Zastava-Fiat in Tomos-Citroen v 
Kandiji v Novem mestu, ki ga vidite na gornji sliki, boste zadovoljni.

J  Na sliki je naše novo maloprodajno skladišče za gradbeni material v
•  Bršlinu ▼  Novem mestu, ki je izpopolnilo vrzel v oskrbi s tovrstnim
•  M-------

Naša upravna stavba na Glavnem trgu v Novem mestu. S preureditvijo 
smo v zgornjem nadstropju pridobili upravne prostore, v pritličju pa so
dobno trgovino.

NOVOTEHNA
Novo mesto

PRODAJAMO:

■  osebne avtomobile in 
VZDRŽUJEMO vozila v 
lastnih servisih v Novem 
mestu in v Metliki za vo
zila Zastava-Fiat in Tomos- 
Citroen

■  na debelo tehnično blago 
in gradbeni material

■  na drobno tehnično blago 
v lastni maloprodajni mre
ži

■  v novem maloprodajnem 
skladišču v Novem mestu 
(v Bršlinu) Vam postreže
mo z gradbenimi materi
ali in z vsem, kar potrebu
jete pri gradnji

TEHNIČNO BLAGO: v našem 
skladišču na debelo in v 
naši maloprodajni mreži 
dobite: vso opremo za go
spodinjstva, vse sodobne 
gospodinjske aparate, aku
stiko, TV sprejemnike, vsa 
orodja za gospodinjstvo in 
obrt, železnino in železni- 
narske izdelke, vodovodni 
in elektroinstalacijski ma
terial, lake in razne ke
mikalije,

GRADBENI MATERIAL: na de
belo in drobno prodaja- 

v mo zidake in opeke vseh 
vrst, keramiko za oblogo 
zidu in tal, sanitarne na
prave in sanitarno kerami
ko ter vrsto drugih izdel
kov, ki jih potrebujete pri 
gradnji

POSODOBILI SMO vse naše 
prodajalne

\

POVEČALI SMO vrednost 
osnovnih sredstev v zad
njih desetih letih za 
20-krat, promet za 40-krat, 
sklade podjetja pa za ne
kajkrat

V NAČRTU IMAMO:

■  GRADNJO NOVEGA SER
VISA za vozila Zastava- 
Fiat in Tomos-Citroen, s 
čimer se bodo zmogljivo
sti dosedanjega servisa v 
Novem mestu povečale za 
4-krat

■  GRADNJO NOVIH SKLA
DIŠČ za poslovanje na de
belo

■  GRADNJO NOVIH MALO
PRODAJNIH TRGOVIN za 
tehnično blago in drugo 
blago naše branže v Slo
veniji in v drugih repub
likah

Obiščite našo službo za pro
dajo osebnih avtomobilov, 
vzdržujte svoje vozilo v na
ših servisih, kupujte tehnič
no blago in gradbene mate
riale v naši maloprodajni 
mreži In v našem skladišču 
na debelo!

NOVOTEHNA, 
NOVO MESTO

Za občinski praznik No
vega mesta, 29. oktober, 
čestitamo vsem kupcem, 
odjemalcem in vsem po
slovnim partnerjem!

KOLEKTIV 
TRG. PODJETJA 
»NOVOTEHNA«, 

NOVO MESTO

OPEKARNA ZALOG
priporoča opečne izdelke in čestita za praanik!

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i

DOLENJKA
NOVO MESTO

trgovsko podjetje, ki ima največ prodajaln 
na Dolenjskem in v Beli krajini

OBIŠČITE JIH!
Za praznik novomeške občine toplo čestitamo!

v .

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

ELEKTRO UUBUANA 
enota NOVO MESTO

čestita vsem občanom za praznik!
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KMETOVALCI, BLIŽA SE ČAS KOLIN!

avtotehna ...
0 +  ■  ■  skrinje za globoko zmrzovanje, v katerih lahko 

M  hranite meso sveže 6 do 12 mesecev,

skrinje za globoko zmrzovanje ohranijo vaše poljske 
pridelke daljšo dobo sveže,

^ # ^ # 1  I  skrinje za globoko zmrzovanje dobite pri zastopstvu

AVTOTEHNA LJUBLJANA, Titova cesta 25, v Mariboru v prodajalni Elektro- 
merx, Partizanska cesta 26, in v Dravskem magazinu Radlje, po sledečih 
cenah, foo. naše skladišče:

260 litrov — DM 535.— in Ndin 1.292,70 
330 Utrov — DM 635.— in Ndin 1.503,90 
400 litrov — DM 750,— in Ndin 1.746,80 
500 litrov — DM 895.— in Ndin 2.053,—

COSMOS
LJUBLJANA
tovarna BELT, Črnomelj

o g l a š a
prosta delovna mesta za.

•  5 strojnih ključavničarjev

•  2 obratna električarja
za delo v vzdrževalnem oddelku.

Nastop deda takoj ah po dogovoru. Osebni dohodek 
po pravilniku o delitvi ošabnih dohodkov.

Ponudbe pošljite v roku 15 dni Odboru za kadre in 
družbeni standard tovarne Beilt, Cmoenelj.

Zdravstveni dom 
NOVO MESTO

takoj s p r e j m e

moškega za pomoč 
pri nošenju kurjave

Interesenti se naj javijo
v upravi zavoda. Delo je 
pogodbeno za določen čas.

R A Z P I S  
OSNOVNA ŠOLA 
TREBNJE
r a z p i s u j e  
delovno mesto

predmetnega 
učitelja 
angleškega jezika

za določen čas (od 20. no
vembra 1970 do 20. aprila 
1971). Prijave pošljite do 
10. novembra 1970.

Dolenjski banki in^iranilnici v Novem mestu in njenih

poslovnih enotah!

Za občinski praznik občine NOVO MESTO iskreno čestitamo na
šim varčevalcem, poslovnim prijateljem in občanom!

NOVO MESTO
s svojimi poslovnimi enotami

v KRŠKEM, TREBNJEM IN METLIKI

vam hitro, natančno in zaupno, pod najugodnejšimi pogoji 
uredi vse denarne posle: 

•  za hranilne vloge in sredstva na deviznih računih občanov 
nudimo ugodno obrestno mero od 6 do 7,5 odstotka, 

•  dajemo kredite za stanovanjsko graditev, pospeševanje kme
tijstva, obrti in turizma na podlagi namenskega varčevanja, 

•  vodimo žiro račune občanov, 
•  opravljamo devizno-valutne posle, odkup in prodajo valut, 
•  odobravamo kratkoročne in dolgoročne kredite,
•  opravljamo tudi vse druge bančne posle.

•

Poslužite se hranilne službe, ki jo za vas opravljajo tudi vse pošte 
na območju banke in kmetijske organizacije: kmetijska zadruga 
Žužemberk, Novo mesto, Trebnje. Metlika in Agrokombinat Krško.

NE POZABITE: 31. oktober je svetovni dan varčevanja. 

Pridružite se tudi vi številni družini varčevalcev pri

_  BREŽICE
|  STE V ZADREGI i
$  ZA DARILO?
^  Šopek nageljfkov nit vrtnic je primerno da- (§§
g h  rilo ta vsako priložnost — Naša dnevna
Sr? proizvodnja je već tisoč cvetov v 6 bar-

vah — Zahtevajte v najbližnji cvetličarni ^

^  nagel jeke a li vrtnice v ^
H is vrtnarije Čatež | |

1 DOLENJSKA BANKA 
H« IN HRANILNICA

Komisija delavskega sveta pri

TRGOVSKEMU PODJETJU
PRESKRBA —  Krško
r a z p i s u j e  (reelekcija) 
po 13. in 14. členu pravilnika o delovnih 
razm erjih ter 219. člena statuta podjetja 
naslednja vodilna delovna mesta:

1. VODJE KOMERCIALNEGA 
ODDELKA

2. VODJE RAČUNOVODSKEGA 
ODDELKA

Razen pogojev, ki so za navedeni delovni mesti 
določeni v pravilniku o organizacija in sistemizacija 
delovnih mest (kandidatom je na vpogled na upra
vi podjetja Krško, C. k. ž. 43, ob delovnikih od 7. 
do 14. ure), morajo kandidati izpolnjevati še na
slednje pogoje:
pod 1.: poznavati ekonomiko podjetja, politiko trži
šča in finančno poslovanje te r imeti 10-letno prakso 
na tem ali podobnem delovnem mesbu; 
pod 2.: poznavati ekonomiko podjetja, bančnega in 
sinančnega poštovanja ter imeti 10-letno prakso na 
tem ali podobnem delovnem mestu.

Kandidati naj pošljejo svoje prijave s potrebnima 
dokazila najkasneje v 15 dneh po objavi na naslov: 
Trgovsko podjetje »Preskrba«, Krško, komisiji de
lavskega sveta.
S stanovanji podjetje ne razpolaga.

O g la šu j te  

v D L !



^ ^P eč  MINI 5000 kcal/h

O Pec ALFA-POTEZ 
4500“ 9000 kcal/h

o  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

....

NASE PECI LAHKO KUPITE

»ELEKTROTEHNA« -  Ljubljana
-  z vsemi svojimi prodajalnami

»GROSIST« -  Gorica
-  z vsemi svojimi prodajalnami

»JEKLOTEHNA« -  Maribor
-  z vsemi svojimi prodajalnami

»JUGOTEHNIKA« -  Ljubljana
-  z vsemi svojimi prodajalnami

»KOVINOTEHNA« -  Celje
-  z vsemi svojimi prodajalnami

»MERCATOR« -  Novo mesto
-  z vsemi svojimi prodajalnami

»MERKUR« -  Kranj
-  z vsemi svojimi prodajalnami v Sloveniji

»NANOS« -  Postojna
-  z vsemi svojimi prodajalnami

»PREHRANA« -  Ljubljana
-  Supermarket na Ajdovščini

»SOČA« -  Koper
-  z vsemi svojimi prodajalnami

»TEHNO-MERCATOR« -  Celje
-  z vsemi svojimi prodajalnami EPS — Gospodarski vestnik

Več milijonov 
zadovoljnih družin 
s  oečmi
ACEC, POTEZ, FENIX, 
ki jih izdeluje

;■ W'- v'-. ■ i| >  0

po licenci



»IGM SAVA« —  Krško
p r o d a

KAMIONET CITROEN,
letnik 1970, karamboliran

Ogled je možen na stranskih obratih v Ža-dovmku 
vsak dan od 6. do 14. ure.

Izklicna cena 4.500 din, brez davka na promet. 
Interesenti naj pošljejo pismene ponudbe najkas
neje do 6. novembra 1970 do 12. ure »IGM SAVA«, 
Krško, Gasilska 4, in sicer v zaprti ovojnica pod 
oemaloo »Ponudba«.

TOVARNA PERILA 

LABOD —  NOVO MESTO

o b j a v l j a
prosto delovno mesto za:

1. trgovskega poslovodje in
2. trgovskega pomočnika

Razen splošnih pogojev morajo kandidati izpolnje
vati še naslednje pogoje:

— trgovski poslovodja s prakso pni vodenju pro
dajalne s tekstilom ali z mešanim blagom,

— KV trgovski delavec s pratoso pri prodaji teiksti- 
la ali mešanega blaga.

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev in s 
kratkim  življenjepisom sprejema splošna služba 
podjetja do 10. novembra 1970.

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.

P O R O Č I L O
o žrebanju Blagovno-denarne loterije šport
nega društva »BOREC«, Kranj, ki je bilo v 
nedeljo, dne 25. oktobra 1970, v Kranju

Vse srečke
s končnicami: so zalede:

385 50,00 din
526 50,00 din
912 50,00 din
976 50,00 din
626 100,00 din

1048 500,00 din
4613 500,00 din
9510 500,00 din
9863 500,00 din
7409 pralni stroj »Gorenje«

00003 osebna avto »Zastava 750«
13061 osebni avto »Zastaya 750«
52059 osebni avto »Zastava 750«

. 54727 osebni avto »Zastava 750«
93358 osebni avto »Zastava 750«
13743 osebni avto NSU Pretiš 1200
60099 osebni avto Fiat 125 PZ

Dobitke izplačuje upravni odibor Blagovno—de
narne loterije športnega društva »Borec« Kranj, 
Kranj. Trg revolucije 1, soba št. 215/11.

Prevzem ali izplačajo dobitkov zapade v 60 dneh 
po dnevu objave rezultatov žrebanja.

Blagovne dobitke prevzamejo dobitniki osebno 
pri prireditelju, za denarne dobitke pa lahko poš
ljejo izžrebane srečke v vrednostnem pismu.

UPRAVNI ODBOR

PTT PODJETJE NOVO MESTO
r a z p i s u j  e 
LICITACIJO za prodajo

1. osebnega avtomobila IMV -  
kombi, leto izdelave 1962.
Avto je poškodovan. Izklicna cena 3.000 din.

2. dostavnega avtomobila IMV -  
furgon, leto izdelave 1966.
Avto je poškodovan in nekompleten. Izklicna 
cena 1.000 din.

3. tovornega avtomobila IMV -  
kurir s podaljšano kabino.
Leto izdelave 1965. Avto je v voznem stanju. 
Izklicna cena 5.000 din.

Licitacija bo 6. novembra 1970 ob 8. uri za pošto 
Novo mesto. — Ogled je možen 2.—5. novembra 
od 6. do 14. ure. /

IGM »SAVA« —  KRŠKO
Gasilska 4 -  odbor za kadre
r a z p i s u j e
na podlagi določil 35. člena statuta o reelek
cij'! naslednji vodilni delovni mesti:

vodje komercialnega sektorja
p o g o j  : visoka ali višja strokovna izobrazba ko
mercialne sm eri in najmanj dve oz. tri leta prakse 
v komercialni stroki, ali višji gradbeni tehnik z naj
manj petletno prakso v industriji gradbenega ma
teriala ter znanjem srbohrvaškega in še enega 
tujega jezika;

vodje finančno-računskega sektorja
p o g o j :  višja strokovna izobrazba finančne smeri 
z najmanj triletno prakso v finančni strdki, srednja 
strokovna izobrazba ekonomske sm eri z najm anj 
petletno prakso v računovodskih poslih, ali računo
vodja z najmanj 10-letno prakso na takšnem delov
nem mestu.

Stanovanja ne zagotavljamo.

R a z p i s u j e m o  .
naslednje štipendije:

1 štipendijo na FAGG 
1 štipendijo na strojni fakulteti 
1 štipendijo na GTŠ -  oddelku za 

industrijo gradbenega materiala 
1 štipendijo na TSŠ -  strojni oddelek
2 štipendiji na šoli za gradbene 

delovodje
Prednost pri dodelitvi štipendij imajo kandidati z 
območja Krškega. i

Pismene prijave z ustreznimi dokazili sprejema 
kadrovska služba podjetja 15 dni po objavi tega 
razpisa. \l pralni1 stan

ker perito
+bwoxyla>1



RADIO LJUBLJANA
■  PETEK, 30. OKTOBRA; 8.10 

Operna m atineja; 9.05 R adijska 
šola za »ližjo stopnjo — Megla;
10.15 Prj vas doma; 11.00 Poro
čila — Turistični napotki za tuje 
goste; 12.30 KmAtijski nasveti — 
inž. Tine M astnak: Integracije 
km etijskega raziskovanja; 12.40 
Od vasi do vasi; 13.30 Priporoča
jo  vam . . .; 14.30 Naši poslušalci 
čestita jo  in pozdravljajo; 15.30 
Glasben; intermezzo; 16.00 P ropa
gandni vrtiljak ; 17.10 človek in 
zdravje: 18.15 Iz francoske glasbe 
okrog 1900; i9.00 Lahko noč, o tro 
ci! 19.15 M inute z ansam blom  
Dorka Škobem eta; 20.00 Dvajset 
let slovenskega okteta — III. od
daja; 20.30 »Top-pops 13«; 21.15 
Oddaja o m orju  in pomorščakih;
22.15 Besede jn zvoki iz logov do 
mačih

■  SOBOTA, 31. OKTOBRA: 8.10 
Glasbena m atineja; 9.05 Pionirski 
tednik; 10.15 Pri vas doma; 11.00 
Poročila — rurističn i napotki za 
tu je  goste; 12.30 K m etijski nasve
ti — inž. Dolfe Cizej: Ali je  pri 
intenzivni rabi trav in ja  za govedo 
potrebno pridelovati voluminozno 
krm o na njivah? 12.40 Zabavne 
m elodije; 13.30 Priporočajo vam 
. . 15.JO Glasbeni intermezzo; 
16.00 Propagandni vrtiljak; 16.40 
Dobimo se ob isti uri; 17.10 Gre
m o v kino; 18.15 Popularne s tra 
ni naše domače simfonične glas
be; 19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 
M inute z ansam blom  bratov Av
senik; 20 00 Spoznavajmo svet in 
domovino; 22.20 O ddaja za naše 
izseljence.

■  NEDELJA, 1. NOVEMBRA:
6.0C—8.00 Dobro ju tro ; 6.05 R ad ij
ska igra za otroke — A. Mato- 
šec: »Kraj, odkoder se očetje ne 
vračajo«; 9.05 »Padlim«; 10.05 Se 
pom nite, tovariši . . 10.25 Pesmi

borbe m dela; 11.Oo Poročila --  
Turistični napotki £a tu je  goste;
12.10 Za vsakogar ̂  nekaj; 13.30 
»Partizanski spomenik; v Slove
niji«; 14.Os Iz opernega- svota;
15.30 Slovenske narodne in um et
ne pesmi pojo slovenski ansamb 
li in zbori; 16.10 Od m elodije do 
m elodije; 17.05 »Pesem jeseni . «;
17.30 R adijska igra — Manfred
Bieler: »Missatc; 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19 15 Glasbene razgledni
ce; 20.00 »Še so med nami«; 22-20 
Solisti z godali. .

■  PONEDELJEK, 4. NOVEM 
BRA; 8 10 Glasbena m atineja; 9.05 
Pisan svet pravljic in zgodb; 10.15 
Pri vas doma; 11.00 Poročila —
Turistični napotki za tu je  goste;
12.10 Dve ruski uverturi; 12.30 
Kmetijski nasveti — Jože Kregar: 
Vrt v novem bru; 12.40 Igrajo pi-. 
halni orkestri; 13.30 Priporočajo
vam . 14.35 Naši poslušalci če
s tita jo  in pozdravljajo; 15.30 G las
beni intermezzo; ’ 16.00 Propagand
ni v rtiljak ; 17.10 Ponedeljkovo 
glasbeno popoldne; 18.15 »Signa
li«; 18.35 »Interna 469«; 19.00 Lah
ko noč, otroci! 19.15 Minute z 
ansam blom  š t i r je  kovači; 20.00 
Stereofonski operni koncert; 21-00 
»Kdor prodrie v bistvo moje um et
nosti,- bo rešen bede . . .«; 22.15 
Za ljubitelje  jazza; 23.05 Literarni 
nokturno.

■  TOREK, 3. NOVEMBRA: 8.10 
G lasbena m atineja; 9.35 Sloven
ske narodne pesmi; 10.15 Pri vas 
doma; 11.00 Poročila — Turistični 
napotka za tu je  goste; 12.30 K m e
tijski nasveti — Dr. Jože Maček: 
Varstvo sadnih in vrtnih rastlin  v 
novembru; 12.40 Z velikimi o rke 
stri v tričetrtinskem  taktu ; 13.30 
Priporočajo vam . . .; 14.10 »Moj 
svet Je glasba«; 14.40 Mladinska 
oddaja: »Na poti s kitaro«; 15.30 
Glasbeni intermezzo; 16.00 Propa-

TELEVIZIJSKI
SPORED

NEDELJA, 1. 11.

9.00

9.40
10.00
10.45
10.50

11.45

18.30

19.45 
20.00
20.30
20.35

21 40 
32.05
22.35

M adžarski TV pregled (Po
horje, Plešivec — Beograd) 
B. Arnič: Gozdovi pojo (L j) 
K m etijska oddaja tZagreb) 
Mozaik (L jubljana)
Otroška matineja- B ratovšči
na Sinjega galeb.-. Skrivnosti 
m orja  (L jubljana)
TV kažipot, (L jubljana) 
Športno popoldne 
Mestece Peyton — serijski 
film (L jubljana)
Cikcak (L jubljana)
TV dnevnik (L jubljana) 
3—2—1 (L jubljana)
Mejaši — hum oristična od
da ja  (Zagreb)
Godala v ritm u (JRT) )(L j) 
Športni pregled (JRT) 
Poročila (L jubljana)

Druid spored:

20.00 TV dnevnik (Zagreb)
31.00 Spored italijanske TV

PONEDELJEK, 2. 11.

9.35 TV v šolr (Zagreb)
10.30 Angleščina (Zagreb)
11.00 Osnove splošne .izobrazbe* — 

(Beograd j
14.45 TV v šoli — ponovitev (Zg) 
15.40 Angleščina — ponovitev (Zg) 
16.10 Francoščina (do 16.00 — Bg)
16.45 M adžarski TV oregled (Po

horje, Plešivec — Beograd)
'18.00 Zgodbe o T uktuju  -  m ladin

ski film (Ljub'.:ana)
18.15 Obzornik (L jub'.'ana)
18.30 Znanost in mi (L jubljana)
19.00 Mozaik (L jubljana)
19.00 M aksim eter — zabavno glas

bena oddaja (Beograd)
19.50 Cikcak (LJUblJana).
20.00 TV dnevnik (L jubljana)
20.30 3—3—1 (L jubljana)
20.35 Tendriakov-Jkram ov: Bela za

stava — TV d ram a ( l j )  
Znani obrazi: Lee Marvin (Lj) 
Poročila (L jubljana)

Drugi spored;

17.30 TV zaslon (S arajevo) ' .
17.50 Lutke (Skopje)
18.15 TV vrtec (Zagreb) _
18.30 Znanost (Beograd)
19.00 Propagandna oddaja (Zgb) 
19.05 M aksim eter (B-iOgrad)
19.50 TV prospekt (Zagreb)
20.00 TV dnevnik (Zagreb)
21.(H) Spored italijanske TV

TOREK, 3. 11.

9.35 TV v šoli (Zagr b)
10.30 Ruščina (Zagreb)
11.00 Osnove splošne :zobrnzbe — 

(Beograd)
14.45 TV v šoli — ponovitev (Zg) 
15.40 Ruščina — ponovitev (Zgb) 
16.10 Angleščina (do 16.40 — Bgd)
17.45 Jaz som tiger — pravljica 

(L jubljana)
Mi.00 Risanka (L jubljana)
18.15 Obzornik (L jubljana)
18.30 Prvi koraki: Faraoni (L jub.) 
lfi.00 Mozaik (L jubljana)

19.06 Svetje zla — oddaja iz cikla 
V temneru onkraju  (L jub.)

19.30 Koža — kozmetični nasveti 
(L jubljana)

19.50 Cikcak (L jubljana)
20.00 TV dnevnik (L jubljana)
20.30 3—2—1 (L jubljana)
20.35 Pirat — am eriški film (L j)
22.35 Poročila (L jubljana)

Drugi spored:

17.20 Poročila (Zagreb)
17.30 Kronika (Za^rnb)
17.45 Propagandna oddaja (Zgb)
17.50 R isanka (Beograd)
18.05 Mali svet (Zagreb)
18.30 Telesport (Zagreb)
19.00 Propagandna od-laja (Zgb)
19.05 Glasbena oddaja TV L jublja

na (Sarajevo)
19.20 TV pošta (Beograd)
19.50 TV prospekt (Zagreb) *
'20.00 TV dnevnik (Zagreb)
21.00 Spored italijanske TV

SREDA, 4. 11.

9.35 TV v šoli (Zagreb)
11.00 Osnove splošne izobrazbe — 

(B eograd)
16.45 Osnove splošne izobrazbe — 

ponovitejr (Beograd) ,
17.25 Obzornik (L jubljana)
17.30 Prenos športnega dogodka — 

(L jubljana)
18.10 Propagandna oddaja (L jub.)
18.20 N adaljevanje prenosa špo rt

nega dogodka (L jubljana)
19.00 Mozaik (L jubljana)
19.10 N adaljevanje prenaša špo rt

nega dogodka (L jubljana)
19.50 Cikcak (Ljubljana}
20.00 TV dnevnik (L jubljana)
20.30 3—2—1 (L juol;ana) '
20.35 J. Štoka: Moč uniform e — 

predstava SNG Trst (L jub.)
22.10 Dobil vojak Svejk — I. del 

opere (L jubljana)
22.55 Poročila (L jubljana)

Drugi spored:

20.00 TV dnevnik (Zagreb)
31.00 Spored italijanske TV

ČETRTEK, 5. 11.

9.36
10.30 
11.00 
14 45 
15.40 
16.10

16.45

17.45

18.00
18.15
18.30

19.00 
19.06 
19.20

19.50
20.00 
'JO.30 
20.35

21.25

TV v šoli (Zagreb)
Nemščina (Zagreb) 
Francoščina (Beograd)
TV v šoli — ponovitev (Zg) 
Nemščina — ponovitev (Zg)' 
Osnove splošne .zobrazbe — 
l do 16.40 — Beograd) 
M adžarski TV iregled (P o 
horje, Plešivec — Beograd) 
Zapojte z nami: ’akov Goto
vac '(L jub ljana)
Risanke (L jubljana)
Obzornik (L jubljana)
Izbrali smo v K ranju — s 
festivala športn ih  in tu ris tič 
nih filmov (L jubljana) 
Mozaik (L jubljana)
E nkrat v tednu (L jubljana) 
Doktor v hiši — serijska od 
daja  (Beograd)
Cikcak (L jubljana)
TV dnevnik (L jvbljana) 
3—2—1 (L jubljana)
A. J. Oronin: Prim eri dr.
Finlaya — nadaljevanka (Lj) 
K ulturne diagonale fL jub.)

gandni vrtiljak; 17.10 Popoldanski 
simfonični koncert; 18.15 V torek 
na svidenje! 19.00 Lahko noč, o t
roci! 19 15 Minute z ansam blom  
Vilija Petriča; 20.00 Prodajalna 
melodij; 2C.30 Radijska igra — 
Jean Giraudoux: »Intermezzo«;
22.15 Iz M ozartovih albumov za 
instrum entalne in pevske soliste.

■  SREDA, 4. NOVEMBRA: 8.10 
Operna m atineja; 9.05 Nenavadni 
pogovor-; 10.15 Pri vas doma; 
11.00 Poročila — Turistični napot
ki za tu je  goste; 12.30 Kmetijski 
nasveti -  Nada Rihtaršič: Eko
nomske prednosti intenzivne rabe 
travin ja; 12.40 Lahka glasba z o r
kestrom  Heinz H otter; 13.30 P ri
poročajo vam ; 14.35 Naši po
slušalci čestita jo  in pozdravljajo; 
15.30 Glasbeni intermezzo; 17.10 
Jezikovn: pogovori; 19.00 Lahko
noč, otroci 1 19.15 Glasbene raz
glednice; 20.00 Glasbeni protokol 
— Graz 1970; 22.15 S festivalov 
jazza.

■  ČETRTEK, 5. NOVEMBRA: 
8.10 Glasbena m atineja; 9.05 R a
d ijska šola za višjo stopnjo (po
novitev) — Ob program u Zdru
žene Slovenije — vseslovenski je 
zik; 9.35 Popevke iz studia 14;
10.15 P n  vas doma; 11.00 Poro
čila — Turistični napotki za tuje 
goste; 12.30 K m etijski nasveti _  
Elza Leskovec. Spravljanje vrtnin; 
12.4C Vedri zvoki; 13.30 Priporoča
jo  vam ; 14.10 »Pesem iz m la
dih grl«. 14 45 »Mehurčki«; 16.00 
Propagandni vrtiljak; 17.10 Operni 
koncert; 18.15 Od popevke do po
pevke; 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Minute z ansam blom  Jožeta 
Kampiča; 20.00 Četrtkov večer 
dom ačih pesmi in napevov; 21.40 
Glasbeni nokturno; 22.15 Iz opu
sov Albana Berga in  Paula Hin- 
dem itha.

22.00 L. van Beethoven — III. 
sim fonija (Ljubl;E.na)

23.00 Poročila '(L ju b ljan a )

Drugi spored:

17.20 Poročila (Zagreb)
17.30 Kronika (Zagreb)
17.45 Propagandna oddaja (Zgb)
17.50 O troški spored (Sarajevo)
18.30 Narodna glasba (Zagreb)
19.00 Propagandna oddaja (Zgb) 
19.05 Potopisna reportaža (ZgbJ
19.20 Doktor v hiši ; Beograd)
19.50 TV prosepkt Zagreb)
20.00 TV dnevnik (Zagreb)
21.00 Spored italijanske TV

PETEK. 6. 11.

9.30 TV v šoli (Zagreb)
11.00 Angleščina (Beograd)
14.40 TV v šoli — ponovitev (Zg) 
16.10 Osnove splošne izobrazbe — 

(Beograd)
17.45 M adžarski TV pregled (Po

horje, Plešivec — Beograd)
17.45 B ratovščina Sinjega galeba — 

III. del (L jubljana)
18.15 Obzornik (L jubljana)
18.30 B. Bartok: Leseni princ — 

balet (JRT — r.iubljana)
19.00 Mozaik (L jubljana)
19.05 Ljudem podobni s tro ji — 

oddaja Svet na zaslonu (Lj)
19.45 Cikcak (L jubljana)
20.00 TV dnevnik (L jubljana)
20.30 3—2—1 (L jubljana)
20.35 6. ju lij — sovjetski film (Lj) 
22.25 Dobri vojak Svejk — nada

ljevanje opere (L jubljana) 
22.55 Poročila (L jubljana)
23.00 Boks NDR u Jugoslavija — 

posnetek iz Schv/erina (Bgd)

Druge oddaje:

17.20 Poročila (Zagreb)
17.30 Kronika (Zagreb)
17.45 Propagandna oddaja (Zagreb) 
17.50 Otroški spored Skopje)
18.30 Leseni princ < Ljubljana)
19.00 Propagandna oddaja (Zgb)
19.05 Panoram a (Zagreb)
IR.50 TV prospekt (Zagreb) _
20.00 TV dnevnik (Zagreb.)
21.00 Spored italijanske TV

SOBOTA, 7. U .
»

9.35 TV v šoli (Zagreb)
11.00 Osnove splošne izobrazbe — 

(Beograd)
11.30 Oddaja za prosvetne delavce, 

(Beograd)
špo rtno  popoldne

16.50 Obzornik (L jubljana)
16.55 P tujski festival narodno za 

bavne glasbe (L jubljana)
17.25 Ivanhoe — ierijsk* film (Lj)
17.50 K ošarkarski p re ros  (Zagreb)
18.35 Mozaik (L jubljana)
18.45 Nadaljevanje Košarkarskega 

prenosa (Zagreb)
19.20 S kam ero po svetu: Ritem 

Afrike (Svet lov ih  in starih 
sim bolov) (L jubljana)

19.45 Cikcak (L jubljana)
20.00 TV dnevnik (Liubljarra)
20.30 3—2—1 < Ljubi lana)
20.35 Zabavno glasbena oddaja
21.36 3—2—1 (L jubljana)
31.40 Skrivnosti m orja — zadnja 

epizoda dokum entarne serije 
(L jubljana)

22.05 Nepremagljivi — serijski film 
(L jubljana)

22.55 TV kažipot (L jubljana)
23.15 Poročila* (L jubljana)

Drugi spored:

20.00 TV dnevnik (Zagreb)
21.00 Spored italijanske . TV

8. in 9. novembra 1970

LICITACIJA
PRI CARINARNICI LJUBLJANA

Carinarnica Ljubljana bo dne 8. in 9. novembra 1!)70 prodajala na javni 
dražbi motorna vozila in ostalo blago:

A v to m o b ile  v nedeljo 8. novembra, v prostorih Šolskega centra za tisk 
in papir, Ljubljana, Pokopališka 33, od 8. ure naprej, a ostalo blago v  pone
deljek 9. novembra 1970, od 8. ure naprej, v prostorih carinarnice Ljubljana, 
soba 13/11.

Ugled vozil in ostalega blaga bo v petek 6. novembra 1970 od 8. do 13. ure 
in v soboto 7. novembra 1970 od 8. do 13. in od 14 do 17. ure.

AVTOMOBILI ZAČETNA CENA
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osebni avtom obil BM\Y, letnik 1963, karam boliran
osebni avtomobil MERCEDES 190 D, letnik 1965, nevozen
osebni avtomobil OPEL REKORD 1700, letnik 1970, karainboliran
osebni avtomobil BMVV 1800, letnik 1965, karainboliran
osebni avtom obil VVV 1500, letnik 1968, karam boliran
osebni avtomobil VVV KOMBI BUS, letnik 1963. karam boliran
osebni avtom obil FORD TAUNUS 20 M, le tn ik " 1970, karam boliran
osebni avtomobil SIMCA 1000 GLS, letnik 1970, karam boliran
osebni avtomobil GLAS 1700, letnik 1966, nevozen
osebni avtom obil OPEL REKORD, letnik 1963, karam boliran
osebni avtom obil VVV KOMBI BUS, letnik 1963, karam boliran
osebni avtomobil FORD CAPRI 2000, letnik 1970, karam boliran
osebni avtomobil FORD TAUNUS 17 M, letnik 1969, karam boliran
osebni avtomobil VVV 1200, letnik 1962, karam boliran
osebni avtom obil ALFA ROMEO 1300, letnik 1968. karam boliran
osebni avtomobil OPEL REKORD, letnik 1964, nevozen
osebni avtom obil FORD TAUNUS 17 M, letnik 1966, karam boliran
osebni avtomobil FORD TAUNUS 17 M, letnik 1965, karam boliran
osebni avtomobil FORD TAUNUS 15 M CARAVAN, letnik 1967, karam boliran
osebni avtom obil VVV’ 1500, letnik 1963, nevozen
osebni avtomobil MERCEDES 190, letnik 1957, nevozen
osebni avtomobil CHEVROLET CAPRICE, letnik 1969, karam boliran
osebni avtomobil FORD TAUNUS 12 M, letnik 1962, nevozen
osebni avtomobil OPEL REKORD, letnik 1966, karam boliran
osebni avtom obil OPEL REKORD KARAVAN, letnik 1966. karam boliran
osebni avtomobil VVV 1200; letnik 1957, nevozen
osebni avtomobil PEUGEOT 404, letnik 1964, karam boliran
osebni avtomobil CITROEN ID  19, letnik 1965, karam boliran
osebni avtomobil VVV 1300, letnik 1966, karam boliran
osebni avtomobil OPEL REKORD COUPE, letnik 1962, nevozen
osebni avtomobil PEUGEOT BREAK 403, letnik 1960, nevozen
osebni avtomobil FIAT 1100, letnik 1963, nevozen
osebni avtomobil AUTOBIANCH1 PRIMULA 65 C, letnik 1968, karam b.
osebni avtomobil FORD TAUNUS 17 M, letnik 1965, karam boliran
osebni avtomobil OPEL KAPITAN, letnik 1960. nevozen
osebni avtomobil OPEI. REKORD, letnik 1964, nevozen
osebni avtomobil FORD TAUNUS 12 M, letnik 1965, karam boliran
osebni avtomobil MERCEDEC 219, letnik 1956, nevozen
osebni avtomobil OPEL REKORD, letnik 1963. karam boliran
osebni avtomobil OPEL KADETT, letnik 1964, karam boliran
osebni avtomobil OPEL RF'KORD, letnik 1964, karam boliran
osebni avtomobil VVV 1200, letnik 1958, nevozen
osebni avtomobil FIAT 850, letnik 1965, karam boliran
osebni avtom obil FORD TAUNUS 17, letnik 1962. karam boliran
osebni avtomobil VVV 1200, letnik 1961, nevozen
osebni avtomobil MERCEDES 180 D, letnik 1956, karam boliran
osebni avtomobil FORD TAUNUS 17 M, letnik 1963, karam boliran
osebni avtomobil OPEL KADETT, letnik 1962, karam boliran
osebni avtom obil NSU PRINZ, letnik 1962, nekompleten
osebni avtom obil BMVV 2000, letnik 1959, nevozen
osebni avtom obil BORGVVARD ISABELLA TS, letnik 1958, nevozen
osebni avtomobil OPEL KADETT COUPE, letnik 1969, karam boliran
osebni avtomobil BMVV 700, letnik 1965, nevozen
osebni avtomobil-OPEL REKORD, letnik 1964. karam boliran
osebni avtomobil VVV, letnik 1962, karam boliran
osebni avtomobil PEUGEOT 104, letnik 1963, karam boliran
osebni avtom obil OPEL REKORD, letnik 1961, nevozen
osebni avtom obil FIAT 600 D, letnik 1966, karam boliran
osebni avtomobil SIMCA 1000. letnik 1963, karam boliran
osebni avtomobil MERCEDES 180 D, letnik 1956, karam boliran
osebni avtomobil VVV 1200, letnik 1954, nevozen
osebni avtomobil VVV 1200, letnik 1958, nevozen
osebni avtom obil RENAULT DAUPHINE. letnik 1965, 'karam boliran
osebni avtom obil OPEL REKORD, letnik 1958. nevozen
osebni avtomobil FORD TAUNUS 17 M, letnik 1963. karam boliran
osebni avtomobil VVV 1200, letnik 1955, nevozen
osebni avtomobil FORD TAUNUS 17 M. letnik 1963, karam boliran
osebni avtomobil FIAT 1500, letnik 1962. karam boliran
osebni avtomobil FIAT 1100, letnik 1959 karam boliran
osebni avtomobil OPEL KARAVAN, letnik 1959, nevozen
osebni avtomobil FORD TAUNUS 17 M, letnik 1962, nevozen
osebni avtomobil OPEL REKORD, letnik 1961, karam boliran
osebni avtomobil MERCEDES 190 D, letnik 1967, registracija  m ot.
osebni avtomobil CITROEN ID 19, letnik 1963. karam boliran
osebni avtomobil STEYER PUCU 500 I). letnik 1963, nevozen
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PONOVNO NA LICITACIJI
76. osebni avtom obil FORD TAUNUS 20 M TS, letnik 1966, karam boliran 7.500,00
77. osebni avtomobil MERCEDES 220 S ,' letnik 1961, nevozen 7.500,00
78. osebni avtomobil FORD CAPRI AUTOMATIC XIX? 2000, letnik 1970, karam boliran

7.500,00
79. osebni avtomobil FORD TAUNUS 17 M, letn ik  1965, karam boliran  6.800,00
80. osebni avtomobil VVV KOMBI, letnik 1958, karam boliran ' 6.200,00
81. osebni avtomobil ALPINA SUNBEAN, letnik 1962, karam boliran 6.100,00
82. osebni avtomobil FORD TAUNUS 17 M, letnik 1972, nevozen > u 4.600,00
83. osebni avtomobil OPEL REKORD, letnik 1965; karam boliran 4.200,00
84. osebni avtomobil FORD TAUNUS 17 M, letnik 1962. karam boliran  3.900,00
85. osebni avtomobil PF2GLEOT 404, letnik 1963, karam boliran 3.700,00
86. osebni avtomobil FIAT 1500 SPORT COUPE, letnik 1962, nevozen 3.500,00
87. osebni avtomobil OPEL KAPITAN, letnik 1962, nevozen 3.400,00
88. osebni avtomobil VVV 1200, letnik 1956, nevozen 3.200,00
89. osebni avtomobil (M*EL REKORD, letnik 1969, nevozen 3.200,00
90. osebni avtomobil OPEL KADETT, 'letnik 1963, karam boliran 3.100,00
91. osebni avtomobil CHEVROLET IMPALA, letnik 1963, nevozen 3.100,00
92. osebni avtomobil VVV 1200, letnik 1963, nevozen 2.800,00
93. osebni avtomobil CITROEN ID 19, letnik 1965. karam boliran 2.600,00
94. osebni avtomobil FORD ZEPIIYR, letnik 1960, nevozen 2.400,00
95. osebni avtomobil OPEL REKORD, letnik 1960, karam boliran 2.000,00
96. osebni avtomobil CITROEN AZ 2 CII, letnik 1969, karam boliran  1.800,00
97. osebni avtomobil FORD TAUNUS 12 M, letnik 1951, nevozen 1.500,00
98. osebni avtomobil VVANDERICR. letnik 1939, nevozen 1.000,00
99. kamion OPEL BLITZ, nosilnost 2 t, letnik 1952. nevozen 7.000,00

100. osebni avtomobil MERCEDES 190 D, letnik 1960, karam boliran 3,500,00
101. osebni avtomobil VOLVO 444, letnik 1956, nevozen 1.000.00
102. diferencial s štirim i kolesi za kamion 2.000,00
103. stanovanjska prikolica znamke Sprite  LTD Newm arket 2.000,00
104. m otor za tovorni avto DEUTZ ll).OOO.(H)
105.'m otorno kolo Puch 175 ccm. letnik 1963, nevozen 1.200,00
106. m otorno kolo Panonia. letnik 1966,t  karam bolirano 1.200.00
in ostalo blago (avtom obilski deli in ostalo)

Pravico udeležbe na licitaciji imajo vse pravne in fizične osebe.
Udeleženci licitacije morajo v dneh odrejenih za ogled blaga vplačati kav

cijo v višini 10 odst. od začetne cene pri carinarnici Ljubljana, predstavniki 
podjetij pa morajo imeti tudi pooblastilo. V nedeljo, 8. 11. 1970 ne bomo 
sprejemali kavcij, ampak samo v petek in soboto, tj. 6. in 7. 1L 1970.

Blago pod zap, štev. 4 se lahko ogleda v carinarnici Gornja Radgona.
Vse informacije o licitaciji dobite po telefonu štev. 316-588 od dne 2 11. 1970- 

dalje. —
Spisek ostalega blaga, ki ni objavljen v tem oglasu bo izobešen na oglasni 

deski carinarnice Ljubljana.



V TEM TEDNU VAS ZANIMA
Petek , 30. oktobra — Sonja 
so b o ta ,  31. ok tobra  — Alf on* 
Nedelja, 1. nov. — I»an m rtvih 
Ponedeljek, 2. nov. — Dušiuika 
Torek, 3. novem bra — Silva 
Sreda, 4. novem bra — Karel 
Cetrt«k, 5. novem bra — Savina

Brežice: 30. in  31. 10. am eriš
ki barvni film  »Las Vegas«.

 ̂Črnom elj: Od 30. 10. do 1. 11. 
am eriški barvni film  »Po sledi 
zločina«. 3. 11. ita lijansk i barvni 
film  »Požar Rima«.

Kočevje — »Jadran«: 30. 10. in
1. 11. nem ški barvni film  »Pekel 
v M onitobi«. 2. 1. am eriški barvni 
film  »Afera m etropolitanske po li
cije«. 3. 11. am eriški barvni film 
»Noč je  prim erna za tatvino. 4.
11 i francoski barvni film  »Srečni 
dobitnik«. 5. 11. ameri&ki barvni 
fi.Un »Pižama aa dva«.

K o s t a n je v i c a :  1. M . g a n s k i
barvni film  »Junaški maščevalec«.

Krško: 3. in  4. 11. nem ški b a r
vni film »Navihanci iz prve k ’.o- 
pi«.

Metlika: 30. 10. in 1. 11. am e
riški barvni film  »Zadnji vlak iz 
Katange«. Od 30. 10. do 1. 11. za- 
hodnonem ški barvni film  *He-;fa«. 
Od 30. 10. do 1. 11. am eriški b a r
vni film  »Camelot«.

M etlika: 4. in 5. 11. angleški 
barvni film  »Črna komanda«.

Mirna: 31. 10. in 1. 11. a?.'eriš- 
ki barvni film  »Vera Cruz«.

M okronog: 31. 10. in 1. 11. 6eS- 
ki barvni film  »M uhasto eto«.

Novo mesto: Od 30. 10. “io  1. 
11. francoski barvni film  »Orožnik 
se ženi«. — POTUJOČI KINO NO
VO MESTO: Od 34. do 30. 10. do
mači • barvni film »Bitka na Ne
retvi«.
, Novo mesto: 1. in 11. francoski 
barvni film »Orožnik se ženi«. 2. 
in 3. 11. am eriški film »Bedford 
stre lja  brez opozorila«. 4. in 5.
11. am eriški film  »Poljub smrti«.
— POTUJOČI KINO NOVO ME
STO: Od 30. 10 do 3. 11. fran- 
cosko-italijanski barvni film »Buf- 
falo BiH — junak  Divjega zahoda«.

SLUŽBO DOBI
DVE KUHARICI zaposlim o takoj 

ali po dogovoru. Sam sko stano- 
vanje rva razpolago. Plača po 
sporazum u. Pism ene ponudbe z 
dosedanjo zaposlitvijo  n a  naslov: 
Dvoršak, K oper, poStnl preda) 
št. 22.

IŠČEM pošteno in čisto dekle, ki 
bi gospodinjila 4-članski druži, 
ni. Nudim stanovanje, hrano in 
dobro  plačilo. Družina M usar, 
L jubljana, Na Jamd I, telefon 
št. 57-256.

FANTA 7.A PRIUCITEV sprejm e 
p ekam a Omerzel, Krško. Osem
letka ni potrebna. K andidat do
bi hrano, s tanovanje, socialno 
zavarovanje in plačo.

DEKI.K ZA POMOČ v gospodinj
stvu "prejm e Milka Omerzel, 
K rško, CK2 81. Začetna plača 
je  300 din in socialno zavarova
nce.

IŠČEM NATAKARICO, lahko je 
začetnica. Stanovanje in hrana 
v hiši Ostalo po dogovoru. Ani
ca Cerar, gostilna Ivančna go
rica.

ZAPOSLITEV dobi vajenec in KV 
elektrom ehanik za previjanje 
e lektrom otorjev, Drole, 310-119, 
LjubUana.

SLU2BO ISCE
PRIDNO DEKLE s končano osem

letko išče službo v kakršnikoli 
tovarni, razen šivalnici. Za p re 
sk rb ljeno  službo in stanovanje 
pom agam  v gospodinjstvu in pa- 
aim na otroke. Ponudbe pod 
»November«.

IŠČEMO pošteno dekle za varstvo 
18 mesecev s tarega o troka. H ra 
na in stanovanje zagotovljena. 
Janez Benčina, Prešernova 19, 
K ranj.

FRIZERSKO VAJENKO sprejm em . 
Naslov v upravi lis ta  (2208-70).

ZA I.l VARJA alum inija, potrebujem  
‘anta , ki bi se priučil, ali vajen 
ca s končano osem letko. Edvard 
Selan, livarstvo, L jubljana, Sav
lje 74.

POŠTENO DEKLE, ki želi na jti 
svoj drugi dom  ko t gospodinj
ska pom očnica p ri 4-članski d ru 
žini v L jubljani, naj piše na n a 
slov: C ajhen, L jubljana, Jerano 
va 7. Plača je  dobra , ostali po 
goji odlični.

STANOVANJA
ISCEM oprem ljeno sobo ▼  Novem 

m estu. Aleksander Trajkovič, 
Paderšičeva 13, Novo mesto.

NA STANOVANJE sprejm em  km eč
ko dekle. Naslov v upravi lista  
(2201/70).

IŠČEM enosobno stanovanje ali 
večjo sobo z m ožnostjo  kuhanja. 
Plačam  za eno leto vnaprej. N a  
slov v upravi lis ta  (2206/70).

OTORNA VOZILA

UGODNO PRODAM fička, 1. 91. 
Spl iohal, Dolenjski list, Novo
mesto.

PRODAM MOPED trobrainec v 
zelo dobrem  stan ju , z originalno 
usnjeno obleko in čelado, Alojz 
Florjančič, Laze, Uršna sela. 

PRODAM .IAWO 90 special. Naslov 
v upravi lista  (2189/70).- 

UGODNO PRODAM moped T  12 — 
trobrainec. Pirkovič, Kolodvorska 
St.. 2. Novo mesto.

PRODAM »ZASTAVO 730«. letnik 
19<>9. Jože Š travs, H ladnikova 1, 
Novo m esto.

PRODAM
ZARADI SELIT V E-poceni prodam  

peč na olje K ontak t 7500. Po 
povič, B rš 'in  37, Novo mesto.

PRODAM PSICO, resasto istiijan- 
ko. .stil"} 14 tednov, z zelo do 
b rim  rodovnikom . Alojz Flor- 
jančič, Laze, U ršna sela.

PRODAM STROJ za žaganje drv 
(c irku larko). Ogled vsak dan 
p ri Alojzu M edveščku, Zameško, 
Šentjernej.

PRODAM m otorno gnoj nično 6r- 
palko. Darovic, Ločna 16, Novo 
mesto.

PRODAM novo m otorno žago 
»Contra Stihi 0,70« pod garanci
jo. Jože Markovič, Zagrad 22, 
Škocjan

4 MESECE s tare  jark ice, bele, 
rjave in črne, razprodaja  zara 
di p reu re jan ja  vzrejališča z 20 
odst. popustom  valilnica v Na
klem  p ri K ranju.

PRODAJAMO hlevski gnoj. Zgla
s ite  se 31. ok tobra  1970 ob 9. 
ure  dalje  na posestvu Poganci 
pri Novem m estu.

UGODNO PRODAM spalnico z 
žimnicami in vložki te r  kuhin j
sko pohištvo. Pohar, Naselje he
ro ja  M aroka 16, Sevnica.

PRODAM kom pletno spalnioo, ra 
dio Savica, o troško kolo in ku 
halnik po ugodni ceni. Žnidar, 
šič, T rebnje 107.

PRODAM zaradi selitve zelo poce
ni sobno pohištvo, žlčnata po 
steljna  vložka in K ontaktovo peč 
na olje. A ntonija Ivanež, Vrhov- 
čeva 1, Novo m esto.

PRODAM leseno garažo. Rajko 
Bevc, Sela 7, Dolenjske Toplice.

ZARADI SELITVE prodam  spaln i
co, zam enjam  tud i za gradbeni 
les, deske ali plohe. R ajko Bevc, 
Sela 7. Dolenjske Toplice.

PRODAM zidano garažo. Ivan Gor
še, Ragovska 21, Novo mesto.

UGODNO PRODAM nerabljeno tri 
mesece s taro  dnevno sobo, zara 
di selitve. B rum at, N ad m lini 19,

' Novo mesto.
UGODNO PRODAM kom pletno 

spalnico (jesenpv fu rn ir) . Ogled 
ob sobotah pri F ranca  Povhu, 
Trebnje 69.

PROIX\M kom biniran  plinsko-elek- 
tričn i šted iln ik  in pom ivalno m i
zo Rostfrei z vgrajenim i om ari
cam i. Naslov v upravi lista 
2218’70).

Ribnica: 31. 10. in 1. 11. am eriš
ki barvni film  »Ognjevita karava
n a «

Sevnica; 31. 10. in 1. 11. fran 
coski film  »Veselo letovanje«. 4. 
do 5. 11. jugoslovanski film »Kek
čeve ukane«.

Š entjernej: 31. 10. in 1. 11. am e
riški barvni film »Pregon brez 
milosti«.

Trebnje: 31. 10. in 1. l l .  an 
gleški barvni vojni film »Zlomlje
na krila«. i

LUNINE MENE 
30. 10. ®  ob 07.28 
6. 11. )  ob 13.47 

13. 11. 's) ob 08.28

Ob nepričakovani, boleči izgubi 
našega ljubljenega moža in dobre 

ga ter skrbnega očeta

ALOJZA LUZARJA
upokojenca s Pristave pri Novem 

m estu
se iskreno zahvaljujem o sosedom, 
prija te ljem  in sovaščanom za po
darjeno cvetje, sočustvovanje, to 
lažilne besede te r vsem. ki so 
nam  pomagali na kakršenkoli n a 
čin v najtežjem  trenutku. Prav 
iskreno se zahvaljujem o Zvezi zdru
ženj borcev NOV Novo m esto, no- 
vomeški godbi in pevcem, pod
je tju  OPREMALES Novo mesto, 
GG Novo m esto, M ladinski knjigi 
Novo m esto, ZGP MK Ljubljana, 
osnovni šoli Stopiče, ZB Podgrad, 
RK Podgrad te r vsem, ki so ga 
sprem ili v tako lepem številu do 
njegovega p reranega groba. Zelo 
lepo se  zahvaljujem o govorniko
ma za tolažilne besede. Se enkrat 

prisrčna hvala!
Žalujoči: žena Frančiška, sinovi:
Tone, Ludvik. Milan, Jože. Franci, 
hčerka Slavka z družino, sestre 

ter drugo sorodstvo

gospodu župniku, pevskemu d ru 
štvu te r vsem, ki so nam  kakor
koli pom agali v težkih trenutk ih . 
Žalujoči: žena Tončka, hčerka Ma
rička, sinček Janezek in drugo 

sorodstvo.

Vdan v voljo vsemogočnega nas 
je  po dolgi in m učni bolezni za 

vedno zapustil naš

ANTON ZUPANČIČ
Njegovo izmučeno telo smo po. 
ložili k  večnemu počitku k  sv. 
R oku p ri Semiču dne 11. 10. 1970. 

Žalujoči: ostali

Zahvaljujem o se vsem, ki so ka
korkoli počastili njegov spom in, 
nam  izrekli sožalje, prinesli cvet
je, vsem dobrim  sosedom , p risrč 
na hvala tudi čatitem u gospodu 
duhovniku za sprem stvo in lep 

obred

Žalujoči: ostali
Semič, Vransko, T rebnje, L jub 

ljana.

Zahvaljujem  se tovarišu  Janezu 
Vegi ju . Obrežje 30 pri Jesenicah 
na Dolenjskem, za vrnjeno d enar
nico, k i sem jo  bil izgubil. Ivan 
Mikuiec, Zagreb, Crnom erec 30.

tJ R E ffle S ®
Urška Š tam car iz Zalo.vč 36. 

Šm arjeta , preklicujem , k a r sem 
govorila 16. avgusta v 'H m eljčiou  o 
Fani H rastar. Zahvaljujem  se ji, 
da je  odstopila od tožbe.

Podpisana M arija Bevc, Bela 
cerkev 1, šm arješke  Toplice, izjav
ljam , da nim am  nobene osnove za 
trd itev , da mi je Alojz Novak s 
Pristavice 6 ukradel kolo. Im eno
vanem u se opravičujem  in zahva
ljujem , da je  odstopil od  tožbe.

Ob boleči izgubi naše ljubljene 
hčerke, m am ice, sestre ln tete

MARIJE TOMC
Iz Slakove 2, Novo rie s to  

se iskreno zahvaljujem o vsem so. 
rodnikom , prijate ljem , znancem in 
sosedom, ki so jo  v tako veli
kem številu sprem ili do p rerane
ga groba. N ajlepša hvala vsem, ki 
so darovali vence in šopke ter 
nam  izrazili sožalje. Zahvaljujem o 
se tudi podjetju  NOVOTEICS Novo 
m esto za darovane vence in ostalo 
pomoč. Posebna zahvala p rim ari
ju  dr. B ajcu, p rim ariju  dr. Sav- 
lju  in  vsemu zdravstvenem u oseb
ju , ki ji je pom agalo in lajšalo 
bolečine. Lepa hvala tudi čestiti 

duhovščini 
Žalujoči: m am a, otroci: Srečko,
Jožica in Irene*, b ra tje , sestre in 

drugo sorodstvo.
Novo m esto, 23. 10. 1970.

Î OBVESTIIA I
Cenjene stranke  obveščam, da 

sem začel redno obratovati. Valj
čni m lin Jože Košak, Družinska 
vas, šm arješke  Toplice. Se p ripo 
ročam!

*

KOTLE ZA ŽGANJEKUHO v
vseh izvedbah in velikostih izde
lu je naj kvalitetne je že preko 40 
let V. Kapelj, bakrokotlarstvo, 
L jubljana, Aljaževa c. 4 — šiška . 

*
OBLAČILA OČISTI ekspresno 

družbeni servis Pralnica in kem ič
na čistilnica, Novo m esto, Germo- 
va 5, odprto  od 6. do 18. ure.

•
OBVEŠČAM vse cenjene stranke, 

da bom  s 3. novem brom  1970 za
čel redno obratovati. Anton Oberč, 
Kemična čistilnica, Novo m esto.

Ob nepričakovani izgubi mojega 
moža in očka

JANEZA PEPELA
iz šm arješk ih  Toplic 

se iskreno zahvaljujem o vsem, ki 
so m u darovali vence in cvetje 
te r  ga sprem ili na  zadnji poti. Po
sebno ’ se zahvaljujem o tovarni 
zdravil KRKA iz Novega m esta,

Danes: 2 din
Zaradi dvojnega obsega 

stane današnja številka 
Dolenjskega lista v drobni 
prodaji 2 dinarja.

UPRAVA U ST A

POSEST

PRODAM HIŠO z vpeljano obrtjo  
ob cestd v Bell k ra jin i. Naslov 
v upravi lis ta  (2192/70).

PRODAM HIŠO x gospodarskim  
poslopjem . Poleg hiše Je 16 arov 
zem lje (v rt in n jiva). Dražba 
4. novem bra 1970. Karel Novak, 
S ta ra  cerkev 37 p ri Kočevju.

RAZNO

PRED TREMI TEDNI se je  izRU- 
bil pes b rak  jazbečar rjave bar. 
ve. SliAi na  ime Bobi. Javite: 
Alojz Pavlič, Dol. Toplice 11.

BOLEHATE NA ZEIX>DCU, Jetrih, 
žolču, črevesju, prebavi? Posku
site  z rogaško DONAT vodo! 
Hvaležni boste tem u naravnem u 
zdravilu! V Novem m estu ga 
dobite pri STANDARDU (M ER
CATORJU), HMELJNTKU k) 
DOLENJKI. .

CE ŽELITE osrečiti in razveseliti 
svoje dekle, Seno ali nevesto, 
ji kupite lep prstan! Dobite ga 
p ri O tm arju  Zidariču, z la tarju  v 
L jubljani, Gosposka 5 (poleg 
univerze). — Z izrezkom tega 
oglasa dobite 10 odst. popusta!

INTIMNO PRIJATELJICO, inteli
gentno, vitalno , brez predsod
kov, za občasna, večkratna sre 
čanja  želi spoznati inženir, 39 
let, z avtom , ki pogosto potu je  
po Dolenjski. Ponudbe sam o s 
sliko, katero  d iskretno  vrnem  — 
te r  telef. š t. iz vljudnosti: N. 
K unej, L jubljana, Tolstojeva 8.

50.000 Sdin nagrade dobi tis ti, kdor 
izsledi osebo, ki je  vzela izpred 
delavnice Antona Baškovca, T o 
mosov servis. K rško, dne 13. ok 
tob ra  pony-express zelene barve 
z belo kom binacijo , št. m otorja  
9697674, St. okvirja 018371; na 
desni gonilki jo m anjkal pedal.

VELETRGOVINA

J i
Ljubljana

poslovna enota

»STANDARD«, Novo mesto
GLAVNI TRG 3
o b j a v l j a
naslednja p rosta  delovna mesit-a:

1. vodje oddelka živilske in 
galanterijske stroke
v en gros oddelku v Novem mestu

2. komisionar (prodajalec'
v en gros oddelku v Novean mestu

3. ekonomski tehnik
t a  delo na upravi v Novem mestu

Pogoji za sprejem:
ad 1 ̂ .visokokvalificiran trgo/skii delavec ali 
kvalificirani trgovski delavec 
ad 2) kvalificirani trgovski delavec 
ad 3) ekonom ski tehnik

Kandidati s prakso irvujo prednost..
Ni.stop dela takoj ali po dogovoru.
Pism ene ponudbe z opisom  zahtevanih pogojev 
pošljite na gornji naslov v 3 dneh po dnevu objave  
oglasu.

DOLENJSKI LIST

H" k .iSr

DA
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 tra fik i, 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 lajiko tudi pri pismonoši!

i

G logont —
PODJ E T J E  Z A  I Z O E - A V O  O B L A Č I L  
CELJE, Stanetova 17

ZA JESEN IN ZIMO

vam iz svoje kolekcije 
priporočamo

MOŠKE, DAMSKE IN OTROŠKE 
KONFEKCIJSKE ARTIKLE
po ugodnih cenah in zadnji modi

O G LA Š U JTE V  DL!

DOLENJSKI LIST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinske konference SZDL 

Brežice, Črnom elj, Kočevje, Krško, M etlika, Novo m esto, 
Ribnica, Sevnica (n Trebnje

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone GoSnlk (glavni ln 
odgovorni u redn ik), Ria Bačer, Slavko Dokl, M arjan Legan, 
Jože Prim c, Jo te  Splichal, Jožica Toppey, Ana Vitković ln 
Ivan Zoran. Tehnični urednik: M arjan Moftkon

IZHAJA VSAK CE7TRTEK — Posamezna Številka 1 d inar
— letna naročn ina  48 d inarjev , polletna naročnina 34,50 d i
narjev , plačljiva vnaprej — Za Inozemstvo 100 dinarjev oz. 
8 am eriških dolarjev (a li ustrezna druga valuta r  te.1 vred
nosti) — Tekoči račun pri podružnici SDK v Novam mestu: 

521 8 9 — NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRAVE: Novo mesto, 
G lasni trg  3 — PoStnl predal 33 — Telefon: (068) 31-227 — 
Nenaročenih rokopisov ln fotografij ne vračam o — Tiska 
CGP »Delo« v L jubljani

J


