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OBČINA SE ČUTI ZAPOSTAVLJENO

JUTRANJKA
bo še večja

Tudi Sevnica protestira

Ni še minilo leto dni, od
kar so v Sevnici odprli nov
obrat Jutranjke, ki je veljal
približno 6 milijonov dinar
jev in v katerem lahko dela
350 ljudi, že je v načrtu no
va gradnja. Minuli teden je
bilo dokončno zagotovljeno
9,60 m ilijona dinarjev za nov
obrat. 3,6 milijona din bo
prispevalo podjetje samo, 3
milijone celjska banka, 3 pa
republiški sldad skupnih rezprv. Nova delovna m esta bo
do pomenila veliko pridobi
tev za bliži.aje Kozjansko.

Zakaj je biia izločena cesta Sevnica-Trebnje, za
kaj tak odnos novomeškega cestnega podjetja?

BnaKo kot občinska skup tudi bo to delo opravljeno,
ščina Trebnje je tudi sevrii- bo sevniška občina po odsto
ška dvignila svoj glas proti tku m oderniziranih cest od
osnutku srednjeročnega pro prvega do tretjega reda da
gram a
razvoja
cestnega leč na zadnjem m estu na
omrežja v Sloveniji, ki ga je Dolenjskem in v Spod. Popripravil upravni odboir re .savju.
publiškega cestnega sklada.
N ajostreje so zato protesti
V program u je zagotovlje rali proti i^očitvi ceste Treb
no asfaltiranje cestnega od nje — Sevnica, ki izpolnjuje
seka med Impoljco in K r kar štiri izmed šestih meril
škim, če bo sklad dobil po za modernizacijo, ki jih je
Razstava o novomeškem
sojilo, pa tudi modernizaci sprejela republiška skupšči
tiskžirstvu in tiskanju
ja ceste Sevnica — Planina. na. Ta cesta je za Sevnico
Prihodnje leto bo minilo 50
To je vse, kar je predvide ter za zaostalo območje sevlet, kar je um rl znani novo
no za naslednjih pet let. Če- niške in trebanjske občine in
meški tiskar Janez Krajec, in
Kozjanskega izrednega pome
71 le^, kar je nehala delovati
na. Nič čudnega ni, če je
njegova tiskarna. Oba jubile
im el njeno modernizacijo v
Posavje se obrača nači*tu
ja nam eravajo v Novem me
že nekdanji novome DANES PRA ZNIK S E V N IŠ K E O BČ IN E. V sp om in n a osvoboditev ak tiv isto v
stu lepo počastiti. Med dru
na izvršni svet
ški okraj.
O svobodilne fro n te iz ta k ra tn ih sev nišk ih zap orov slav i S evnica d an es svo j praznikgim se bo spominu tisldki-ja
Občinske skupščine Sevni
Na seji so izvolili 5-član- P razn o v an je je izpolnjeno z bo g atim sp oredom , k i jie je začel že v n ed eljo . Več
K rajca oddolžila tudi štu d ij
ca, Krško in Brežice so za sko delegacijo, ki bo s pro- o p razn ik u , sev n išk i občini in n je n ih p reb iv alcih pišem o n a č e trti stra n i. N a sliki:
ska knjižnica M irana Jarca.
prosile izvršni svet Slovenije
(Nadaljevanje na 3. strani) m o tiv Iz s ta re Sevnice.
F o to : Legan
Priredila bo razstavo knjig in
za sofinanciranje razvojnega
drugih tiskov, natisnjenih v^
načrta in prostorskega pro
Krajčevi tiskarni v letih 1876'
grama p>okrajine. Po sedanjih
BESEDA O PARTIZANSKIH KRAJIH V SLOVENSKI SKUPŠČINI
do 1900.
ocenah bo treba odšteti za
nju 540.000 din, to pa presega
možnosti posavskih občin. Ra
Hud požar v Senušah
čunajo, da bodo v Posavju
3. novembra je izbruhnil
laMco krili le približno polo
vico stroškov. V pokrajini so
je »naše gospodarstvo že do požar v Senušah pri Leskov
prepričani, da je prošnja ute Kozjansko, Brkini in Bela krajina potrebujejo zasluženo pomoč socialistične
seglo tako ra^en razvojne sto cu. Alojzu Brodniku je pogo
m eljena in da bo naletela na
pnje,
da bi nadaljnje zaosta rel skedenj s hlevoon, s po
razumevanje širše slovenske skupnosti, katero so pomagali soustvarjati s krvjo in življenji svojih najbolj
janje skoraj ene četrtine slo slopjem vred pa je ogenj imiskupnosti pri uresičevanju pr ših sinov in hčera - Pomoč nerazvitim območjem v merilih medobčinskega
venskega gospodarskega pro čil še 7.000 kg sena, precej
vih in odločilnih ukrepov za
sodelovanja
stora začelo zavirati nadalj rezanega in tesanega lesa, ko
hitrejši razvoj Posavja.
n ji razvoj celotnega sloven renja, pese, krom pirja, zgo
rel pa je tudi vprežni voe in
V olivci S p o d n jeg a P o sav ja so p re k sivojih o bčin ustrezno dolgoročno družbe skega gospodarstva.« Osnov- kmečko orodje, škode je za
sk ih sk u p šč in o b v estili p o d p red se d n ik a sk iip ščin e no politiko in z oživitvijo last nio spoznanje, da je pomoč več kot 40.000 din. Kaže, da
povsod po sveSR S lovenije d r. Jo ž e ta B rileja , d a za to o bm očje, k i nih sil omogočimo sprem i mianj razvitim
\.
je ogenj isibruhnil zaradi sa
sdcer k o t c e lo ta p o no benem m e rilu n e m o re b iti njanje njihove gospodarske I n
(Nadaljevanje na 3. strand) movžiga.
p riš te to m ed n e ra z v ita p o d ro č ja v S loveniji, osnu- socialne sestave.
teik zak o n a o p o s ^ š e v a n ju raz v o ja m an j razv itih
Prav o tem je v torek zselo
obm o čij v S lov eniji n i sp reje m ljiv . O te m je, k o t prepričljivo govoril v skup
SINDIKALNI POSVET NA GORJANCIH
sm o že p o ro čali, ra z p ra v lja l tu d i m edo bčin ski svet ščini tudi njen podi>redsedZ5KS za P osavje. D r. Jože B rilej je o ta k ih sta liščih nik, sicer pa posilanec s k r
zelo p re p rič ljiv o o b v estil p o slan ce rep u b lišk eg a zbo škega območja, dr. Jože B ri
r a sk u p ščin e SRS v to re k dopoldne.
f
lej. Opozoril je na izreden
pomen novega zakona, ki ga
Upajmo predvsem, da bo iz razvitih območij v Sloveniji, sprejem a Slovenija v času, ko
Sindikati proti zamrznitvi osebnih dohodkov
vršni svet SRS, ki m ora sam ali pa bo dal skupščini nov,
odločiti, ali bo glede na šte skrbno pripravljen osnutek v
6. novembra so se na skup se bodo občni zbori začeli
vilne in pomembne pripombe ponovno razpravo, tak izpOnem posvetu zbrali predsed decembra. Opozorili so na
Lesjakov kozolec
pripravili za republišiko skup p>olnjen dotoimenit tudi izde
niki in tajniki občinskih sin velik pomen kadrovanja v
v plamenih
ščino nov osnutek zakona o lal. Gre za to, da manj razvi- dikalnih svetov Dolenjske in vodstva sindikalnih organiza
v torek, 10, noveir.bra, je p ri Spodnjega Posavja, rasprav cij. Veliko pozornost bodo
p>ospeševanju razvoja manj tim območjem v Sloveniji z
bližno ob 15,45 začel goreti kozo
lec Ivana Lesjaka iz Gotne vasi ljala pa sta tudi poc^reflsed- posvetili izbiri kadrov, raz
št. 36 pri Novem m estu. Uspeš nik in tajnik slovenskih sin pravam o perspelfcti-n nadalj
nemu posegu delavcev obrata NO- dikatov Ivan Tavčar in Jože njega razvoja gospodarstva,
VOLES T G otai vasi in oklicnlm
obratom., katerih matična
gasilcem iz Novega m esta gre za Marolt.
sluga, da so kozolec pogasili, ven
Pogovarjali so se o pripra I>odjetja imajo svoje sedeže
dar je škoda preoejdnija. Zgorela vah na občne zbore sindikal T d n ^ ih občinah, jsi še po
je koruznioa, voes in Se nekaj
poljedelskega orodja. Požar so nih organizacij in o iisvaja- sebej naporom siiadikatov, da
menda zanetili o tro ^ , kd se več nju
političnega program a bi m oral biti najnižji osetol
krat igrajo pri kozolcu. Lesjako- slovenskih sindikatov. Iz vseh
vih ni bilo doma, biH so na delu
desetih občin so poročali, da
(Nedaljevanoe na 3. strand)
v Poganoih.

Obračamo svoje žepe in ne tujih malh!

Osebni dohodek vsaj 800 din

M odel R im ini so g led alci
n a p etk o v i m o d n i re v iji
L IS C E ' p o zd ra v ili s plo 
sk a n jem . Več o p rire d itv i
in k o p alk ah za p rih o d n jo
sezono n a 12. stra n i!
(F o to : S. D okl)

OD 11. X I. DO 21. X I.
V m u iulem te d n u se je
za<!rževalo v S lov eniji
su ho in raz m ero m a to 
plo vrem e. S p rv a se bo
suho vrem e nad aljev alo ,
ob k oncu te d n a p a p ri
čakujem o p o sla b ša n je s
[ladavinam i. M ožen je
tu d i sncj? do nižin.

,VRATA
. OKNA
POLKNA
"
NA
ri bnica KREDIT

OD 1. XI. DO 10. XI. 70

166 novih!
v PRVIH 10 DNEH naše akcije smo
pridobili že 166 novih naročnikov. Zače
tek je dober, čeprav nobena pošta še ni
mogla pokazati, kako se je in se bo lotila
akcije. Spet velja staro geslo: V VSAKO
HISO DOLENJSKI LIST! — Stanje v torek
opoldne:
B R E Ž IC E :..................................... 2
ČRNOMELJ: .
KOČEVJE: . .
KRi^KO: . . .
[METLIKA: . .
NOVO MESTO:
RIBNICA: . .
SEVNICA: . .
TREBNJE: . .
Razne poste: .
Inozemstvo:

16
9

V ojaki iz g a rn i/ij N ovo m e sto in Č rno m elj so v te h je sen sk ih dn evih vadili n a te 
ren u ; v aje so v po ln em raz m ah u . N a en i zad jijih ta k tič n ih p reiz k u šen j so p re jš n ji
teden n a G o rjan cili sodelovale tu d i a rtile rijs k e en o te m a jo rja MIROSLAVA STAN
KOVIČ \ . P o sebn o se je n a za d n jih v a ja h p ro slav ila d e se tin a m in om etalcev 120 m i
lim etro v d e s e ta rja RASIMA GAZIBEGOVICA (n a slik i).
F o to : S. Dokl

tedenski
mozaik
Na pariški avtomobilski
razstavi so pokazali najdražji avtomobil na svetu. To je
mercedes-600, ki stane nekaj
več kot 54 tisoč dolarjev.
Im a osem cilindrski motor,
k i razvije 300 konjskih sil in
doseže hitrost 205 kilometrov
na uro. Je izredno razkošno
opremljen, izdelujejo pa ga
samo po posebnih naročilih.
Doslej so prodali že 18 takih
avtomobilov. Med dosedanji
m i kupci so kralj Saudove
Arabije, kralj Maroka, tperzijski šah in predsednik ki
tajske partije Mao Ce Tung.
Papežu'Pavlu VI. pa je to
varna en tak avtomobil po
darila . . . Veleposlaniki štirih
velesil se znova pogajajo o
rešitvi berlinskega vprašanja.
Britanski radio je obnovitev
pogajanj takole komentiral:
»Res je, da vsi štirje vlečejo
za isto vrv. Toda če hočejo
berlinsko vprašanje izvleči iz
slepe ulice, bodo morali vle
či vrv v isto sm er« . . . V
Južni Afriki še vedno velja
smrtna kazen z obešanjem.
Doslej so v tej rasistični dr
žavi črne in bele obsojence
obešali na istih vislicah. To
da nedavno je vlada izdala
ukaz, da morajo odslej upo
rabljati posebne vislice za
belce in posebne za črnce. . .
Ugotovili so, da najstarejša
znana ženska živi v Mavre
taniji. Stara je baje 170 let.
V tej severnoafriški puščavsi državi je veliko več kot
sto let starih žensk, medtem
ko moški ne doživijo niti
približno tako visoke starosti.
Pravijo, da je skrivnost tako
dolgega življenja žensk v teh
krajih v tem, da jedo zelo
malo, pijejo !txi samo m leko
in vo d o . . . Neka britanska
založba je napovedala, da bo
21 . januarja izdala spomine
bivšega sovjetskega voditelja
Nikite Hruščova.. Knjiga bo
imela okrog 800 strani, od
tega bo desetina slik, od kOr
terih nekatere niso bile še
nikoli objavljene. Seveda po
vsem svetu vlada velikansko
zanimanje za Hruščovove
spomine in če jih založba res
ima, bo nedvomno napravila
eno najboljših kupčij v zgo
dovini knjigotrštva. . .

S PRVE SEJE KONFERENCE ZKJ

Odkrite in jasne
besede o kmetijstvu
Slabosti v kmetijstvu je treba odločno
odpravljati - Med kmeti ne delati razlik,
podpirati je treba vsem, saj jih potrebu
jemo'.
M nogi k m e tje so spfreraIjald r a ^ r a v e n a p rv i se ji
fconference Zveae ko m u n i
sto v Jugoslaivije o a g ra rn i
— k m e tijsk i — ''p o litik i in
n alog ali k o m u n isto v i »
ra d ijsk ih , telev izijsk ih in
časo p isn ih p o ro čilih . Sicser
n iso v si razu m eli vsega,
k a jti re fe ra t je b il dolg,
izvlečki iz raz 5 >rav d e le g ^
to v p a p re k ra tk i. Vsi p a
so p rav d o b ro razu m eli,
k a r je p ovedal o k m e tijst
vu p red se d n ik T i t o . Ž eli
jo , d a b i n jegove b esed e
č im p rej p o sta le d ejstv a!
■ N a k an fe ra n ci se je
ja sn o pokazalo, k je so sla
b o sti n ašeg a k m e tijstv a .
Poeaiam o jih že dolgo, n i
sm o jih p a odločno od
p ra v lja li. S ta k o oceno
p red se d n ik a T ita se m en
d a sitrin jajo vsi k m eto v al
ci. T oda ^ b o d o od zdaj

n a p re j vsi, ki v o d ijo in
izv ajajo k m e tijsk o p o liti
k o , d elali b o lje, h itre je , od
ločneje? N e le sipodao, n a
v asi in v k m e tijsk ih o rg a
n izacijah , am p ak č isto do
v rh a, do zveznega izv ršn e
g a siveta in sikupščine.
■ K m etovalci so se m o
ra li k a r n a p re j b o je v a ti za
s tv a ri, k i so jim b ile p ri
znan e ob p rič e tk u gospo
d a rsk e re fo rm e: za u stre z 
no ra z m e rje cen n ie d svo
jim i p rid elk i in sre d stv i
te r s tro ji, k i .jih p o tre b u 
je jo v p roizvodnjL Š k a rje
cen p a so se k a r n a p re j
o d p irale v n jih o v o škodo.
N iso želeli nič več k o t le
to , d a se ra z m e rje cen n e
b i sprem ingalo ali vsaj ne
preveč. K ak o r so rasU e ce
n e rep ro d u k cijsk eg a m a te 
ria la , k m e tijsk ih stro je v in
ra z n ih sto ritev , ta k o n a j
b i ra s tle tu d i p ri k m e tij
sk ih p rid e lk ih in žavrnd. Pa
ne v škodo p o rab n ik o v ži\il, tem več p red v sem raz-

PODALJŠANO P R E M IR JE — Še za tr i m esece so p c ^ a ljš a li p re m irje m ed Izrae lci
in A rabci. N a sliki je iz ra elsk i v o ja k v ro v u n a o k u p iran i s tra n i P rek o p a. Zanj> k o t
za one n a d ru g i s tra n i P rek o p a, je v est o p o d a ljša n ju p re m irja o čitn o d o b ro d o šla.
nih prek upčevalcev in fc'govcev, k i vedno d o b ro za
slu žijo , če je b lag a veliko
,ali m alo. že lijo , k o t je
om enil p red se d n ik T ito , da
b i n a trg u bilo zag otov lje
no večje n ad zo rstv o n ad
tistim i, k i n ič e sa r n e tve
gajo, am p ak sam o je m lje 
jo od proizvajalcev.

tedenski zunanjepolitičnipregled

Italija je priznala LR Ki vom za kitajsko vlado pri
tajsko in navezala diplom at znavala .Čang Kaj Šekovo v l^
ske odnose z vlado v Pekin do na Tajvanu, ne pa vlade
gu. Nedavno je isto storila v Pekingu, ki ima oblast nad
tudi Kanada. Priznanje LR vsem kitajskim ozemljem, ra
K itajske s strani dveh vpliv zen nad otokom Tajvanom,
nih in pomembnih zahodnih in nad 750 milijoni prebival
■ K m etje so nav d u šen i držav pomeni, da K itajska cev.
Nepriznavanje resnične
n ad b esed am i p re d se d n ik a v mednarodnem življenju vse Kitajske je seveda nesmisel,
T ita, d a jih n e sm em o de bolj dobiva mesto, ki ji tudi ki postaja vse bolj nevzdr
liti n a b ogate, sre d n je in, gre. Večina zahodnih držav
česar se zavedajo tudi
rev ne in ^ jih je tre b a je doslej pod am eriškim vpli- žen,
am eriški zavezniki. Doslej je
vse p o d p ira ti, k o lik o r je
Kitajsko priznalo že 52 dr
m ogoče. P o tre b n i so n am
žav, med njim i sedem Članic
trd n i k m e tje , k i p rid e lu je 
pakta NATO. Pričakovati je,
jo za trg , k o ristn i p a so
da jo bosta od zahodnih dr
TRIPOLI — Tu s e 'je začela de
tu d i tis ti, ki p rid e lu je jo le
žav v kratkem priznali tudi
veta konferenca azijsko-afriške so
zase,
k
e
r
ne
iščejo
k
m
e
tij
Belgija in Avstrija.
lidarnosti, na kateri sodeluje 70
sk ih p rid elk o v n a trg u . Po
afriških in azijskih držav. Raz
Zahodne države, lu am eri
tre b n ih n am je čim več p ri
pravljajo predvsem o Srednjem
v noči od ponedeljka na ški politiki navkljub prizna
vzhodu, Indokini, boju proti ra 
delkov.
torek je v svoji hiši v Co- vajo Kitajsko, navajajo za to
sizmu in kolonializm u in o gospo
darskih problem ih držav v razvoju.
Eglises dva razloga. Enemu bi lahko
■ T ak a u go tov itev po iombey les Deur
m eni, d a n am je p o tre b n a um rl general Charles de preprosto rekli — zdrava pa
HANCI — 'V lada Severnega Vi
Zamera je toliko
etnam a je sporočila, da bo tudi
ta k a k m e tijsk a p o sp eše Gaulle. Umrl je zaradF'srčne met. Nesmiselno in povsem
letos dovolila ujetim am eriškim
težja stvar, ker zavaln a slu žb a, ki bo za je la kapi. Z njegovo sm rtjo je nekoristno je, zanikati ob
pilotom , da bodo za Božič in
v s e k m e t e , ne le večje Francija in vsa Evropa iz stoj ene največjih držav na
Novo leto dobili pakete od dom a.
merjajo
nekulturni
Lani so dovolili, da so jim poslali
blagovne prodzvajaloe ali gubila enega najvidnejših po.
do tri kilogram e težke pakete,
ljudje.
k o o p era n te. P o m ag ati b i litikov novejše zgodovine. Ge
letos pa bodo lahko poslali pet
m o rala vsem , d a bi n a neral de Gaulle si je prido
kilogramov težke.
Za mnoge nastopi sv o jih p o se stv ih p rid elali, bil velik ugled in avtoriteto
LONDON — V perzijskem zalivu
k o lik o r je n ajv eč m ožno. po vsem svetu kot vodja
so se začeli skupni pom orski m a
jo hudi časi šele ta
nevri Velike B ritanije, ZDA in
proti
P o d p ira ti bo tre b a vse francoskega odpora
Iran a, ki bodo trajali deset dni.
krat, ko se znajdejp
km ete, n e le tiste , p ri k a Nemcem med zadnjo svetov
HAAG — v nizozemskem m estu
te rih je že v n ap re j zago no vojno. Postal je simbol
v obilju.
Haagu zaseda skupščina severno
nepokorjene
to v ljen u stre z e n d oh od ek svobodne in
atlantskega pakta. Na njej sode
HENRIK ZBIL za p osp ešev aln o sltižbo.
Francije, toda kmalu po kon
luje 200 poslancev in držav, ki so
članice NATO. Razpravljajo pred_
Jože P ete k čani vojni se je umaknil z
v.sem o evropskih vprašanjih.
državnišldh položajev. Ko se
je Francija zaradi alžirske svetu. Drugi razlog je prak>
vojne in vzpona delnice zna tične narave. Kitajska je ve
•
šla v nadvse resni krizi, se liko tržišče, ki je vabljivo
je leta 1958 de Gaulle znova tudi za razvite zahodne dr
pojavil na političnem prizo žave. Trgovina med zahodni
d a n je faze u resn ič ev a n ja g o sp o d ar
vse sistem sk e ak te, ukreipe in za- rišču, kot edina osebnost, ki mi državami in Kitajsko na
■
PROGRAM ZA STABILIZA
sk e re fo rm e je, d a dob i g o sp o d ar
C IJO — Zvezni izv ršn i sv e t je p rejšje bila zmožna narediti red rašča iz leta v leto in bi se
■ N E SAMO ČAKATI — S ek re v Franciji in presekati pot lahko še znatno povečala, če
stvo zgodovinskih še st o d sto tk o v v
n i ted en že sp re je l p red lo g stabilita ria t CK ZK S lo ven ije je v raz^jra- skrajni desnici. Končal je al- ne bi bilo političnih zaprek.
d elitv i n a ro d n e g a d o h o d k a v škodo
aaacijskega p ro g ra m a v o k v iru gos
vi o u re sn ič ev a n ju sklepov ko n fe
d o se d an jih d ržav n ih sk lad ćv . T o bo
p o d a rsk e p o l i t i h za leto 1971. Zve
Tako Kanadčani kot Italijani
d alo s p a ib u d o za nov d ru žb en i nar
ren ce ZK J pozval vse član e in vod
zn i izvršn i sv e t m eni, d a je zdaj
računajo, da se jim bodo s
č
rt,
k
i
m
o
ra
b
iti
vse
b
o
lj
n
a
č
rt
stv a ZKS, d a si sk u p a j z delovnim i
p o g lav itn o zag o to v iti k rep itev ak u 
sedanjim diplomatskim pri
o rg an iziran eg a g o sp o d arstv a, sa m o 
lju d m i p riza d ev a jo d o sled n o u re s
m u lativ n e in k o n k u ren čn e sp o so b 
znanjem Kitajske še bolj na
u p rav n eg a p ro g ra m ira n ja , m edtem
n ičev ati sp re je te sklepe. H k ra ti je
n o s ti gos.podarstva in s tem n je 
široko odprla vrata na kitaj
ko je b il zdaj ta n a č rt bo lj re z u lta t
p o u d aril, d a n i m ogoče sam o ča k ati
govo & tre jšo m o d ern izacijo . Zo& ti
ski trg.
p o litičn eg a d o g o v a rja n ja negospo
n a p ro g ra m sta b iliza cije in sistem 
je tre b a m ožno sti, d a bd d ejav n ik i
Vsekakor je tak razvoj ko
d a rsk ih d ejav n ik o v o n ad a ljn je m
sk e rešitv e, za k a te re so n ep o sre
izven g o sp o d a rstv a povečevali n je 
risten tudi s čisto političnih
raz v o ju g o sp o d a rstv a. H k ra ti je Mi
dno odg ovo rn i o rg an i fed eracije,
gove obveznosti. O d p rav iti je tre b a
mednarodnih vidikov. K itaj
tja R ibičič d ejal, d a se v te m trem arv eč se je tre b a v rep u b lik i, p a
v m ešav an je d ru žb en o p o litičn ih de
ska je pomembna politična
tu d i v o b čin ah in delo vn ih o rg an i
ja v n ik o v v proia^vodno in in v e stic ij 'n u tk u b o ji dveh reči, k i b i jih po
sila v svetu in zlasti v Aziji
njeg
ov
em
m
neniju
m
o
rali
prepovezacijah tv o rn o v k lju č iti v isk a n je
sk o p o litik o p o d je tij. E k ono m sk e
in težko si je zam išljati ka
u stre z n ih rešitev . K o m u n isti p a m o
in d ru g e fu n k cije fe d e ra c ije je tre b a
kršnekoli pomembnejše med
r a jo b iti sev eda p rip ra v lje n i, d a se
b istv en o
sp rem e n iti.
F ed e ra c ija
narodne pogovore ali akcije
b o d o p ri te m srečav ali z razn im i
m o ra za d rž a ti sam o tis te ftin kcije,
brez njene, udeležbe. Priteg
o d p o ri, s k a te rim i se bo tre b a sp o 
o k a te rih se bodo sk u p a j dogovorili
nitev Kitajske v normalni tok
k o t o in te re su vseh rep u b lik in po
mednarodnega življenja je
p a sti.
■ PREPOČASNA STANOVANJ.
k ra jin . Do k o n ca fe b ru a rja p rih o d 
lahko samo koristna, saj bi
SKA (IRAD ITEV — P re d sed n ik ju 
n je g a le ta je tre b a d o lo čiti vse os
tako tu d i, to veliko državo
g o slov ansk ih sin d ik ato v D u šan P e
novn e rešitv e o p ere č ih sistem sk ih
prisilili, da bi prevzela pred
tro v ič in p red se d n ik sta ln e k o n fe
v p r ^ a n jih k o t so sistem p o sp eše
svetovno javnostjo svoj delež
ren
c
e
ju
g
<
^
o
v
a
n
sk
ih
m
e
st
Dragcv
v a n ja ra z v o ja n era zv itih rep u b lik
odgovornosti za politični raz
lju b S tav rev s ta p o sla le sk u p n o p i žirsko vojno in se kot pred voj sveta.
in K osova, sistem eko n o m sk ih ^ isednik
republike
z
velikimi
sm o zveznem u izv ršn em u sv etu, v
V Kairu se je .končal tro j
kov s t u i ^ z m ehanizm om zaščite,
k a te re m z a h te v ata u k re p e za p o sp e pooblastili lotil utrjevanja ni arabski sestanek, ki so se
sp rem em b e v ban čn o k red itn em si
d a ti. P rv o je d evalv acija, k i n a s
francoskega
notranjega
in
šitev sta n o v an jsk e g rad itv e. P ism o
ga udeleževali predsedniki
ste m u , davčnem sistem u , izpopolni
s p ra v lja n a n ap ačn o p o t, češ d a
o d k la n ja stališče, d a je Sjtanovanje mednarodnega položaja. Pred ZAR, Sudana in Libije — Sa
te v d elitv e d o h o d k a in d ru g a vpraiž ik o sta b iliziram o n ašo d ru žb o in
p red v sem s k rb zaposlenih.^ T o je sednik francoske republike dat, Nimeirl in Gadafi. Dr
ša n la .
g o sp o d arstv o sam o z a d m in istra tiv 
p o m em bn a obv ezn ost družb^, še je bil vse do leta 1968, ko je žavniki so se na sestanku do
■ SIN D IK A T I POD PIRAJO STAn im o h ra n ja n je m cen in sam o s
z lasti ko gre za delavce z n ižjim i odstopil, ker na referendum u govorili o ustanovitvi nekakš*
B IL IZ A C IJO U SM ER ITEV — P re d 
sp re m in ja n je m fin an čn ih odnosov
do ho dki, ki s sv o jim i sre d stv i ne o notranji politiki ni dobil ne unije med Eg^iptom, Su
se d stv o c e n traln eg a sv e ta zveze sin 
n a še d ržave s tu jin o . T oda 6e bi bil
m o rejo p riti do sta n o v an ja. V išino dovolj velike večine. Kljub danom in Libijo, ki naj bi
d ik a to v Ju g o slav ije je v raz p ra v i
to cilj sta b iliza cije, p o tem bi p ra v 
n a je m n in n a j b i do ločale občine in temu, da so v zadnjih letih bila spočetka bolj narahlo
o p ro g ra m u sta b iliza cije in o p r e 
zap rav rešev ali zvem i p ro ra č u n in
p ri te m uvedle u čin k o v it sistem di naraščale kritike na njegov povezana federacija, pozneje
p ih gosipodasrke ix>Mitike za p rih o d 
dolgove, zvezno državo in n je n o p o 
f e r e n c ir a n ja subvenciO (niranja s ta  račun, so mu vsi priznavali, pa bi sc razvijala v sm eri
n je leto p o d p rlo napo vedan o u sm e
tr o š ijo . Cilj sta b iliza cije p a je k re
n a rin za tis te stan o v alce, k a te rih da je storil za Francijo izred-' enotne države. Cilj tega naj
rite v , k e r u stre z a sta liščem sincUp itev reprodviktivne m oči g o sp o d ar
do ho dki so ta k o nizki, d a n e m o no veliko in vsaj dvakrat v bi bil dokončno storiti odlo
k ato v . V te j raz p ra v i je sodeloval
stv a. D rugo p a je to , da vse te razre jo p re n e sti p o d ražitv e. Zveza sin  zelo kritičnih trenutkih — čilen korak za arabsko enot
tu d i p re d se d n ik zveznega izvršnega
praV e n e b i sm ele p o v zro čiti n e
d ik ato v se ssavzema za ta k sistem med zadnjo svetovno vojno nost, k ajti ta federacija naj
sv e ta M itja R ibičič. M ed d ru g im je
m ira v zveznih o rg an ih , ki jih zdaj
k re d itira n ja , k i b o zagotovia ug od  in med alžirsko krizo — od bi bila srčika, okoli katere
p o u d a ril, d a m o ram o p red v sem d o 
č a k a jo p o m em b ne naloge. Z vezna
n e jše m o žn o sti za n a je tje p o so jil ločilno vplival na usodo Fran bi nastajala vsearabska enot
se č i v ečjo u d eležb o g o sp o d a rstv a v
a d m in istra c ija m o ra b iti spo sob na,
nost.
cije — in to v dobri smeri.
d elitv i. Poglaivitnd s tra te š k i cdlj se
delavcem z m a n jšim i do ho dki.
d a v sed an jem tre n u tk u p rip ra v i
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prebija

tedenski notranjepolitični pregled tedenski notranjepolitični pregled

Nujno: zagotoviti
krepitev
samoupravnega
gospodarstva
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DOLENJSKI UST * TEDNIK * VESTNIK vsak četrtek 60.000 izvodov!
•

Sadovi sodelovanja
ni del načrtov predvideva
Za čateške Toplice so
jo gradnjo dveh novih ba
še pred nekaj meseci tr
zenov: 50 X 30 metrov in
dili, da ne bodo več zmo
30 X 15 metrov, avtomat
gle novih investicij. Vsem
sko kegljišče in morda še
pa je znano,, da gre v tu
rizmu napredek skokovi kaj.
čateške Toplice, ki so
to: kdor se m u ne pod
zdaj pravzaprav organiza
reja, je obsojen na neus
cija združenega dela ljub
peh. čateške Toplice so
ljanske Emone, bodo po
svojo rešitev videle v zdru
trebovale 60 milijonov di
žitvi z ljubljansko Emo
narjev za uresničitev teh
no.
načrtov. Porok da bo
čeprav so vse do slej
investicija
rentabilna,
izredno veliko gradili, vi
so podatki, da je bilo
dijo prav v sodelovanju
do
začetka
oktobra
z ljubljansko Emono no
44387 nočitev in da se
ve možnosti za razširitev
je število nočitev po
svoje poslovne dejavnosti,
če bo šlo po sreči, bodo večalo za 53 odstotkov. Ce
prihodnje leto dobili 550 lotni dohodek se je v tem
novih ležišč. Dozidali bodo času v primerjavi z ena
zdravstveni hotel, kjer bo kim lanskim obdobjem po
do pridobili 150 ležišč, po večal za 35 odstotkov.
večali terapijo in sezidali
Vse te številke pred
turistični hotel s 400 leži stavljajo skupaj z odlo
šči in dvema pokritima
čitvijo 121-članskega ko
bazenoma. Več kot očitno
lektiva xa pametne dovolj
namreč postaja, da turi zgovoren dokaz, kako nuj
zem in zdraviliški turizem
no je v današnjem času
ne moreta, živeti v istih
poslovno sodelovanje, če
prostorih: tam, kjer hoče niso zmogli sami vsega v
jo eni mir, bi radi drugi čateških Toplicah, kjer
zabavo. Obojim naenkrat
je sorazmerno velik turi
pa ni mogoče ustreči.
stični center — za dolenj
V
čateških Toplicah naj ska merila, seveda — po
bi prihodnje leto gradili tem je toliko bolj jasno,
da bodo morali o podob
tudi prireditveno dvorano
nih poslovnih odnosih raz
s 500 sedeži. Tako kot na
mišljati tudi drugje na
Otočcu namreč tudi v
zdraviliškem kraju manj Dolenjskem.
ka prireditvenega - prosto
J. SPLICHAL
ra. Za kopališko-rekreativ-

Ni kriv samo požar, da opekama v R itaici ne obratuje! Pogorela je le raa sušU*
nica, druga in ostali objekti pa niso poškodovani. Stroje so razpro^li, zidovje je
6rez gospodarja. Na dvorišču razpadajo r a ^ stroji, okvir^ za^ sušenje opeke in
drugi pripomočki. Kljub 160-letn! zalogi gline in dejstvu, da je bila opekama zava
rovana, je ostalo brez dela okoli 60 l}udi. Hkrati primanjkuje še opeke. Zakaj je
mlada generacija Ribničanov tako negospodarna? (Foto: Peter Šobar)

Turistična nagrada Čatežu
V tekmovanju za najbolj urejen turistični i<raj v občini Brežice je sodelo
valo 10 krajev - Zmagal je Čatež s 50,10 točke
Kiomisd(ja občinske turistiične zveze v Brežicah je p rejš
nji teden pregledala in se
štela re<5ultate letošnjega toč
kovanja za najbolj ixrejen
turistični kraj v občini in

Kdo podira delo planincev?
Prihodnje leto nam eravajo
planinci označiti
Novomeško Planinsko društvo je jeseni na novo novomeški
še dve planinski poti: od No
ozr ičilo Trdinovo pot, nepoučeni ljudje pa so vega m esta do Gosp>odične in
začeli planinske znake uničevati
• od Gospodične do Mklavža in
N ovomešiki plaininci so to je se n n a novo označiii
(m a rk ira li, k o t p ra v ijo ) 153 km dolgo T rd in o v o p o t:
z znaki in poa>eikod s k ažip o ti. K om aj so d elo kon
čali — k a j i ^ so g a o p rav ili b rezp lačn o — so opa
zili, d a jim ga nekd o p o d ira. K ažip ot, p o sta v lje n v
b ližin i B eceletove jam e, so n a šli ra z b it. N a T ršk i
g o ri p a se je .la stm ik gotsda. s se k iro znesel iMd d re 
vesom , n a k a te re m je bdi n aa isa n plamiiisiki znak:
rd e č k ro g (s p re m e ro m 10 cm ) z b elo p ik o v sre d i
ni. O oitoo je m islil, d a im a jo p rs te vm es g o zd arji
ali d a m u je k d o p re sta v il me\jo. T ud i n a d ru g ih m e
stih so p la n in ci našU d rev esa, ki so jim nepoučeni
z jezo izsek ali tis te p ik e s k io ž ci.
Pri Planiškem društvu so slopja ali kar na kamen.
prepričani, da jim delajo Smešno ih žalostno hkrati je,
škodo ljudje, ki ne vedo, kaj da se nepoučeni ljudje, veči
pomenijo znaki, narisani na noma na podeželju, znašajo
drevesa, hiše iz dovoljenjem nad nedolžnimi znamenji v
lastnikov)", gospodarska po- prepričanju, da bodo s tem
zavrli razširitev ceste na nji
hovo zemljo ali razlastitev ^ i
preprosto
zmešali interese
gospodarstva. Pa ni
NOVO V ZAD gozdnega
nič takega, kar mislijo.

NJIH DNEH

Na vsej dolgi Trdinovi po
ti, ki se začenja v Novem
mestu, drži na Prato, Sote
V
brežiški občinj priprav- sko, Bazo 20, Komamo vas,
^aijo za zimsko sezono vrsto Mimo goro. Smuk, Semič,
izobraževalnih predavanj in gostilno P. Badovinca, T rdi
semmarjev, O b č in ^ a tu ristič  nov vrh. Gospodično, Po
na zveza in delavska univer lom, Kostanjevico, Pleterje,
za sta jih pripravili za trgov Tolsti vrh, Otočec, Stari
ce, sprevodnike, servisne de grad. Trško goro, Hmeljnik
lavce in miličnike, gostince, in se spet konča v Novem
obrtnike in lastndike zasebnih
mestu, je veliko znakov. Kot
turističnih sob.
smo že povedali, so to rdeči
Se p>osebej bodo priiredill
krožci
z belo piko' po potre
86 predavanj za usm eritev v
bi
pa
je
dodana še velika čr
kmečki turizem. Vzorne kme. tije naj bi nam reč po teh ka T v rdeči barvi, ki ozna
načrtih dobile nekaj denarja čuje Trdinovo pot.
tudi od turizma; vprašanje
»Po tej poti hodijo obisko
je seveda, če se bodo naŠl valci od drugod, ki naših
načrti tako obnesli, kot so krajev in pokrajine ne poiznase na sosednjem Koroškem. jo. Ce ne bo znakov, bo tem
Turistično iz o b ra i^ an je v večja nevarnost, da bodo za
brežišikl občdni bo v ejalo več šli in se izgubili. Ce se bo
kot 10.000 dinarjev, poudariti to qgrodilo v prostranem goz
pa je treba, da so pri tu ri du Roga, bo to kaj neprijet
stični zvezi prepričani, da je no,« Je dejal Anton TrunkelJ,
to nujno potrebna osnova, tajnik novomeških planin
preden se bodo laliko širše cev, ki jih je zdaj že 400. Pri
lotili turističnega napredka. pomnil Je, da bo društvo po
Mimo takih izobraževalnih te- slalo šolam opozorila, naj
čajev vcepljajo smisel za na poučijo učence o pomenu in
predek turizm a tudi s tradi varovanju znakov na Trdino
cionalnim ocenjevanjem naj vi poti.
boljšega turističnega kraja.
Na Trdinovi poti je 12 kon
Bržkone bi kazalo, da bd
brežiške izkušnje uporabili trolnih točk z žigi. Kdor ho
tudi v d n ^ ih dolenjskih ob če po njej, pa Je ne pozna,
činah, saj Je razvojnih tuirl. lahko dobi vodnik z opisom
stičnih načrtov dovolj po poti. Vodnike ima naprodaj
Dolenjska turistična zveza.
vsem Dolenjskem.

na Trdinov vrh. Želijo izboljšati turistično postojanko
Gospodični, kjer so že letos nam estili 10 novih ležišč
z jo 0 vzmetnicami.
I. Z.

Tudi Sevnica
protestira
(Nadaljevanje s 1- stiram)

prišla do ugotovitve, da je
Čatež v ocenjevanju zbral da
leč največ točk in tako osvo
jil prvo mesto.
Komdsija
je
ocenjevala
splošna videz kraja, prom et
no urejenost, urejenost in
vzdrževanje javnih nasadov
in vrtov, urejenost zgradb in
okolice, stanje blokov m nji-'
hovih okolic, obseg in raven
ponudbe v gostinstvu in tr 
govini. Vsak kraj Je imel
možnost zbrati 60 točk, prvoplasjrand Čatež Je nabral
50,10 točke. V rstni red deve
tih drugih krajev v občim:
Velika Dolina 40,80, Dobova
39,30, Brežice 37,40, Bizeljsko
36.50, Pišece 36,10, Artiče
35.50, Cerklje in Kapele po
34,80 in K rška vas' 33,90. Ob
činska zveza bo najboljšim
trem krajem podelila diplo
me, letošnje rezultate pa bo
do upoštevali tudi pri delit
vi denarja turističnim društ
vom za prihodnje leto. Zanimiivo Je, da Je bila med kra
ji — 2 izjemo Čateža — ve
lika izenačenost in da so
pravzaprav le malenkosti odio5aiie o irvrstdtvah.

testo«! seznanila predsedni
ka republiške skupščine in
predsednika UO republiškega
cestnega sklada. Delegacija bo
posredovala še druge pri
pombe: da je v p r o g ra m u ------------------------ —---------- -namenjeno premalo za rekonstruikcijo
makadamskih Danes medobčinski
cest, da Je preveč namenje
svet štirih
no za rezervo, da program
ne upošteva podražitev grad
Danes p>opoldne bo v No
nje hitrih cest in drugo.
vem mestu osma seja med
Ob tej priložnosti so zno občinskega sveta ZK za štiri
va grajaU odTios novomeškega dolenjske občine. Na njej bo
Cestnega podjetja in ga ime do govorili o pokonferenčni
novali, mačehovskega! Pred aktivnosti Zveze komunistov
stavnike podjetja so pozvali, ter o aktivnosti ZK pri ures
naj kdaj. najbolje seveda ničevanju sklepov 14. plenar
kar čimiprej, osebno razložijo, ne seje CK ZKS, na kateri
kje so vzroki, da je. »obrob so razpravljali o vlogi in na
na« Sevnica pri cestah zapo- logah ZKS na področju ka
stavtljena.
M. L. drovske politike.

Pretekli petek je izvršni
odbor temeljne izobraže
valne skupnosti v Novem
m estu razpravljal tudi o
pripravah družbenega do
govora o štipendiranju in
kreditiranju učencev ter
študentov na območju te
meljne izobraževalne skup
nosti.
Kajpak bo potrebno tak
družbeni dogovor sprejeti
tudi drugod na Dolenj
skem. V novomeški obči
ni so s skladom za šti
pendiranje že toliko na
predovali, da bo potrebno
delo sklada samo. še uskladiti z nekaterimi nače
li družbenega dogovora.
Ugotovljeno je, da so
najnujnejši življenjski stro
ški v novomeški občini
640 dinarjev za študente
in 550 dinarjev za dijake,
štipendije in krediti so za
zdaj v večini primerov že
dovolj visoki, pregledati
pa bo treba, kje dajejo
Še prenizke štipendije.
Morda bo več časa in
naporov potrebno za raz
rešitev druge težave: zad
nje čase ostajajo namreč
štipendije
neizkoriščene,
čeprav so sorazmerno do
volj visoke.
Tudi izvršni odbor te
meljne izobraževalne skup
nosti se zavzema za hitrej
ši prodor samoupravlja
nja na tem področju. Ta
ko naj bi v bodoče imeli
pri politiki štipendiranja
in pri odločanju, katerim
dijdkom in študentom je
pomoč najbolj potrebna,
več besede tudi dijaki in
študentje sami. Prav bi
bilo. ko bi tudi v skladu
za štipendiranje imeli svo
je predstavnike.
21-227

Na splošno bi lahko ozna
čili, da je letošnje tekmova
nje pomenilo napredek v pri
zadevanjih krajev za boljšo
turistično urejenost. Pred
vsem Čatež je že ugotovil,
da laliko tudi turizem pri
naša dohodek, kar pa Je ra
zumljivo, saj je v tem kraju
40 odstotkov vseh zasebnih
turističnih postelj v občind.
K takemu skoku Čateža pa
je po splošnem mnenju precej pripomogel tudi turistič
ni bicro na avtomobilski česti.
Prepričljiva zmaga Čateža
im a tudi prepričljive vzroke:
število nočitev se je na Catežu v Toplicah letos pove
čalo kar za 55 odstotkov. Ob
činska turistična zveza žeJi,
•
•v v
prihodnje leto pripraviti po
dobno tekmovanje v sodelovanj^u s krško občino, še bolj
pa bi bili veseli, ko bi tako
Prašički malo dražji
tekmovanje priredili za vso
Na novomeškem sejmišču je
Dolenjsko.
J. S. bik) v ponedeljek, 9. novem
bra, naprodaj kar 825 puj
skov, čeprav je bil isti dan
sejem tudi v Šentjerneju.
Kupci, večinoma iz sosedniih
(Nadaljevanje s !• strani)
občin, so ix>kupili 773 prašič
dohodek 800 din mesečno. kov. Manjše so plačevali p>o
Ob tem pa Je vprašanje, ka 150 do 210 din, večje pa po
ko bodo taka podjetja, ki 220 do 480 din. Cene so bile
minimalnih osebnih dohod tokrat malo višje kot na
kov ne bodo sposobna zago prejšnjem sejmu.
^
toviti, sposobna delati v zaostreaih pogojih gospodarje
Dobra prodaja
nja. Govorili so tudi o pro
v Brežicah
blemih štipendiranja, stano
vanjskih vprašanjih in samo
Na sobotnem sejm u v B re
upravljanju
v integriranih žicah je bila kar dobra ku p
podjetjih. Na posvetu so se čija: prii>eljali so 1235 praši
zavzeli, da z zamrznitvijo čev, m lajših od treh mesecev,
cen ne bi smeli zamrzniti in ^ starejših. 1127 pujskov
tudi osebni dohodki, niso pa so prodali, cena pa Je bila
bili proti začasni zamrznitvi dO' 10 dinarjev za kilogram
delitvenih razmerij med oseb. žive teže, medtem ko so pro
dali 28 starejših prašičev po
nimi dohodki in sMadi.
K. 0EA2EM ceni do 7,50 dinarja.

Sejmišča

Osebni dohodek...

Obračamo svoje žepe in ne tujih malh!
(Nadaljevanje s 1. stram )
tu dandanes hkrati tudi skrb
za svoj lastni nadaljnji raavoj,
m ora veljati pač tudi v na
ših razmerah. Zaostajanje ce
lih območij f>ovzroča take so
cialne razlike, da sd sociali
stična družba ne more dovo-.
liti luksuza, da bi skoraj ena
petina naše družbe živela
&ikrat in petkrat slabšimi
pogoji od slovenskega pov
prečja. Problem neraizvitih
območij Je tu, pred njim si
družba a ia j ne zatiska več
oči.
»Od zbiranja starih čevljev
in ponošenih sukenj smo pri
šli h konkretnemu reševanja
vprašanja razvoja manj raz
vitih območij«, je med dru
gim dejal poslanec dr. Brilej,
ki je hk rati dejal, da obsta
jajo vsi p c ^ J i, da ta nelahak

in družbeno kočljiv problem
rešujem o v mirnem in ust
varjalnem vzdušju,
Ta območja so pripravlje
na predvsem v večji m eri in
sm otrno z lastnim i silam i za
četi skrbeti za svoj gospodar
ski dvig, hkrati pa povsod iz
javljajo, da ne pričakujejo
(in ne potrebujejo!) »politič
nih« tXAram. Seveda pa oprar
vičeno računajo na aktivno
sodelovanje širše družbene
politične skupnosti, da bi ustvarili pogoje za skladnejši
nadaljnji' razvoj. Dr. Brilej
je pri tem opozoril, da so ob
vsem tem »zelo čudna« razna
opozorila o »mdanju gradov
v oblake«, o iluzijah v republišiko malho, iz katere naj ba
zdaj tekle m ilijarde np neraz
vita območja. P ri tem je med
drugim dejal*'
»2elel bi prepričati tiste, ki

tako pristopajo k stvari, da
na teh manj razvitih območ
jih ne živijo nikakršna rokomavhi temveč delovni ljudje,
ki predvsem obračajo svoje
žepe in ne tuje malhe, zato
da bi našli kak dinar za svoj
napredek.
Zedel bi prepričati o tem,
da živijo tam ljudje, ki so ogromno dali, kd ao dali veflik
prispevek za zmago naše re
volucije v krvi in v premože
nju — če smo se seveda pri
pravljeni spomniti slavnih
partizanskih enot Brkinske
čete in Brkinske brigade. Be
lokranjskega odreda. Belo
kranjske brigade. Brežiške če
te, Kozjanske čete, Lackovega
odreda in drugih. Tam živi
jo ljudje, ki so v 25 letih da
li tudi velik prispevek za dx>sego take stopnje razvoja, ka

kršnega danes imamo v Slo
veniji. Zdaj j>o 25 letih grad
nje socializma ,ne želijo in ne
pričakujejo ničesar drugega
kot to, da jim družba omo
goči, da začnejo ustvarjati pogioile, da začnejo tudi sami se
bi graditi socializem, in sicer
tam, k jer so se borild, k jer
delajo in kjer živdjo, ne pa v
Avstriji, Nemčiji in Avstrali
ji ...« •
Dr. Jože Brilej je nato s
prim eri obrazložil, kako si ta
območja, konkretno Kozjan
sko, s so ^ o v an jem področ
nih občan sama želijo poma
gati, kako pa sedanji osnutek
zakona pravzaprav ruši na
čela medobčinskega sodedova*
nja in ga onemogoča. Nihče
ne želi kakdh posebnih ugod
nosti ali izjem, upravičeno pa
pričakuje pošteno pomoč so
cialistične skupnosti.
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Za nas vse velja in bo veljal kodeks etike udeležencev v cestnem prometu,
ki ga je s sodelovanjem številnih strokovnjakov pripravila republiška komi
sija za vzgojo in varnost v cestnem prometu
Voianik motornega voeila, ki sede za vo
NajraaličaMjše in nenehiK) ^rem in jajo če lan, a se. zdravsitveno slabo počuti in je ču
se okoldščiine, v katerih živijo in delajo ljud stveno vznemirjen (zaskrbljen, žalosten, jezen,
raadražljiv, pretirano vzburjen od veselja in
je, pcKTaoaoo m ed njimd vedno znova nove podobno) naj ve, da je njegova pot močno
odnose, ki jih še tako natančni in dobro
oblaiko^rani pravni p(red.pisd ne m orejo ure
ja ti dovolj uspečoo. Tako je danes, še teže
pa bo jiital, saj postaja življenje vse bolj
PmM Of
razgibano, raasvejano, zapLetono.
V
ssakonitih določilih te vrste nastajajo
tedaj vj^jeli, ki jih lahko izpolnjaijejo le
posamezniki sami z zavestnim medsebojndm
m
,
uveljg^ljanjem moirailno etičnih vrednot.
m s !
Bolj kot kjerkoli so takšna nenapisana
zakonodajna določila o humanih in kultur
nih odnosih med ljudm i potrebna v sodobni
cestni m otorizaciji med vozniki m otornih
vozil, med kolesarji, pešci, skratka med vse
mi udeleženci cestnega prom eta.
Medsebojno spoštovanje med ljudmi, de
janska ixMno6 sočloveku in podobno ne sme
biti zgolj zunanja podoba človekove vljud
nosti. Piemnogokrait je to eddno^učinkovito
preventivno sredstvo pred gprozljivo narašča
jočimi prim eri sm rtnih žrtev, invalidnosti
te r gmotne škode posamefianikov in družbene
skupnosti v hruipnem vrvenju sodobnega
prom eta.
Rafisiskave o prometinah nesrečah — tako
piri nas kakor tudi v drugih prom etno raz
vitih diežeOah — se ujem ajo v varokih ne
sreč, ki so skoraj iaključno v človeku sa
mem. Zeto je nujno, da vsak udeleženec
tvegana. Oe sopotniki takiSga voenika spodcestnega prom eta, zlasti še voznik motornega
voeila zavestno in z vso odgovornostjo osva b<j.jajo k vožnji, lahko kaj hitro zapeljejo
ja in uveljavlja v kakršnihkoli prom etnih njega samega in še druge lideležence v pro-'
okoliščinah zahteve KODBICSA E IIK E • — m etu v težko nesrečo.
V DOBRO SOLJUDEM IN SEBI.

FflZlT£

2.

Temeljni dejavnik v sodobnem
cestnem prometu je človek
Za. življenje v prom etu je človek .sprejel
strogo določen red. Bed je tu potreben bolj

kot na katerem koli drugem px>dročju. Od
t»ga, kako ga viveljavlja, sta odvisna nje
gova osebna sreča in sreča drugih, saj je
zdrav in za delo sposoben človek največje
bogastvo vsake družbene skupnosti.
Breepofi^jiK) spoštovanje in Izpolnjeva
nje pox»neitnih predpisov in pravil kakor
tAidd dcsHediM upoštevanje pravic in pred
nosti, Id jih prom etni predpisi nalagajo
drugim udeležencem v prom etu, je tedaj
temeiljnft dolžnost vsakega uporabnika pro
metnih. površin. K dor k r^ osnovno xiačelo
promeitne varnosti, lahkom iselna izziva nearedo.
3.

Oesitne površine, Se taiko idroke in dobre,
bodo vedno pretesen življenjski prostor za
potrebe sodobnega prom eta. Zato naj se
vsak voendk vključuje vonj teHesno in dtiševno sposoiben, zdrav in spočit.

Upravljanje z vozilom: eno najnapornejših opravil
v prom etu se razm ere sprem injajo z bli
skovito naglico. Vesten voznik zato nepre
stano sprem lja vožnjo n a p ro ti prihajajo
čih vozil, je pozoren na okolico cestnega
pasu, po katerem vozi, ter je vedno p ri
pravljen hitro in prav ukrepati v prim eru
kakršnegakoli presenečenja, zlasti še na kri
žiščih, prehodih, ob spojih cest s cesto po
kateri voai, tn podobno.
Vsak trenutek nas lahko preseneti kak
kolesar, voznik motornega vozila ali p e ^
in vsaka prom etna površina lahko sk riv a .
za nas raznovrstne pasti.
4.
Upravljanje z vozilom prištevajo ined
najnapornejša Človekova opravila. Dblgo-,
trajn a neprekinjena -vožnja je še posebno
ubnijajoča, čim daljša je vožnja, tem moč
neje in hitreje telesno in duševno izčrjMiva
vomika.
Zlasti u tru ja vožnja pozimi, v snegu, v
megli, nalivu, na poledeneli cesti, pa t\idi
ponoči.

r o

ZatD se bo voznik, ki mu je vam a vožnja
prva in glavna skrb vselej, kadar bo obču
til utrujenost, pravočasno odločil za počitek
ali celo za krajše spanje. K olikokrat se je
nam reč že zgodilo, da je med vožnjo v boju
z u tru je n o st^ ix>dlegiei \’V>žnik. Zadremal je
samo za hip, navadno pa se ni več prebudil.

Spomnimo se lastnih skromnih
začetkov!
5.
Poleg iBSkiuSendh in discipliniranih vozni
kov se v prom et vključujejo udeleženci, ki
so o prom etnih pravilih slabo pjoučeni. Med
nje ne sodijo le starejši i>ešci ali vozniki
vprežnih vozil, temveč tudi kolesarji in vo
zniki vseh vsrst m otornih vozil — začet
niki, ki si za sodoben cestni prom et še niso
pridobili potrebnih vodniških izkušenj.
Z nenam ernim i napakam i povzročajo v
prom etnem redu zmedo in nevarne polo
žaje.
I s u š e n in uvideven vc>znik, kolesar ali
pešec se zaradi teh nerodnosti ne bo jezil
nanje; spomnil se bo svojih prvih nebog
ljenih korakov v prom etni vrvež, pa jih
bo razumel in jim odpuščal. Še več: neiz
kušenim nerodnežem bo vselej rad tako
ali drugače pomagal iz zadreg in težav:
pešca, na prim er, M je zašel na nevaren
vozni pas, bo zaščitil in ga popeljal na
varno; tovarišu, ki m u je odpovedal m otor
na cesti, bo koristno svetoval ali mu bo
pomagal spraviti vozilo s promelnega toka.

e t u

zdravila skujjaj z alkoholom, četudi oboje
v m ajhnih količinah, lahko povzroče nena
dne in hude m otnje, ki bistveno prizadenejo
voznikovo sposobnost za varno vožnjo.
Alkohol je lažno poždivilo. Vsaika kapljica
alkohola je v prom etu večkrat solza trpljeiXja in žalosti tistih, ki jih im ajo najrajši,
ali kn nam niso nikoli stooriM noč žalega.

Promet poraja nove odnose med
ljudmi

.
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Razen so d o b n eg a/in . s prom etno etiko
osveščenega voznika spada med osnovne
pogoje varne in srečne vožnje tudi telMiično
brezhibno vozilo.

6.

Udeleženci v prom etu, posebej vozniki
mobomih voeaU, naj ne dovolijo, da jih zap>eilje moč m otorja njihovega vozila, trenu
tna slaba volja ali njihova vihravost! Za
voljo tega bi le ogrožali d n ^ e ali jim ka
korkoli brezobzirno otežavali uporabo ce
ste. S svojim vedenjem naj okolici ne dajo
povoda, da bi jih imela 'za ljudi brez srčne
kulture.

Obtožbam žrtve ne uideš nikoli . . .
7.
Posebno pozornost tn obzirnost zaslužijo
v prom etu otroci in stari ljudje. Za sodoben
cestni prom et so nerzeli, nebogljeni.
Igra, neprevidnost in podobno lahko
otroka v trenutku potisne iz prometnega za
tišja v nevaren prom etni vrtinec.
Telesne moči starih ljudi so največki-at
prešibke, da bi mogli slediti hitrim pro
metnim utripom .
Tega se bo zavedal vsak razumen voznik
motornega ali drugega vozila. Na slabo pre
glednih odsekih ceste, na ovinkih — v na
seljih in zunaj njih bo zm anjšal hitrost in
zbral vse svoje sile v pripravljenost, da se
ne sam o izogne nesreči, marveč tudi \’saki
možnosti, da bi nesrečo povzročil.
Kaj naj bi bilo hujšega od zavesti, da si
zaradi malomarnositi poškodoval neboglje'nega človeka ali mu celo ugasnil življenje!
Zakonu še kako al'i kdaj uideš, tx)da
obtožbam žrtve svojega nepremišljenega in
nemorailnega .ravnanja v prom etu nikako
in tkikoli. . .
8.

Prehitevanje ob nepravem času in na ne
varnih cestnih odsekih, vrivanje vozila med
vozila sovofljndkiov, nenapovedano ali prepoecno napovedano iprem injanje smeri vož
nje, izsiiiljevai^e prednosti in ixxiobno ne
odgovorno ra/vnanje v cestnem prom etu zanesljivo privede do težMh nesreč in stra
hotnih posledic.
WMik nevaren poizkus ali tveganje posa
meznika naj se vselej lunakne preudarni
oceni položaja in dejanjem, ki zaVotavljajo
varnost v prom etu.

Nikar z alkoholom, zdravili in ma
mili v promet!
9.
Voanikom, posebej še tistim , ki .uprav
ljajo m otorno vozilo, je včasih v trenutku
trelba uporabiti prav vse svoje sposobnosti.
Zato se bodo zavestno in pravočasno iao.
gnili vsem vplivom, ki bi lahko zmanjšali
njihove voaniSke sposobnosti. Tako vplivajo
alkohol, zdravila, mamila. Ne gle<^(e na ome
jitve, ki jih postavlja zakon, se bodo za
vedni in odgovomd vozniki docela odrekli
takim sredstvom, doikler \xizijo in pred
vožnjo. Zlasti naj se spomnijo, da nekatera
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DOLENJSKI UST * TEDNIK* VESTNIK: vsak četrtek 60.000 izvodov!

Prek zahtev, ki jih postavljajo predpisi,
vozniki tudi m oralno odgovarjajo za to, da
bo vozilo, od katerega je odvisna vam a vož
nja, vselej brezhibno.
Najboljše vozilo lahko ix>stane nevaren
zahrbten sovražnik, kadar mu vozniki niso
kos.
Dobri vozniki ne bodo odpustili, da bi
jim gospodovalo vozilo, pač pa bodo oni
ukazovali stroju.
11.

Vozila in ceste sodijo med najsodobnejše
dosežke znanstvenih in tehničnih stvaritev.
Človek jih je namenil v svoj prid. Promet
se je uvrstil med najpom em bnejša torišča
civilizacije, kjer se porajajo novi odnosi. So
dobno življenje na prom etnih površinah za
hteva tedaj od vsakega posameznika kvali
tetne spremembe osebnostnih vrednot, bolj
šo vzgojo in več znanja o prom etu. Zato si
moramo vsi, ki se .kakorkoli vključujemo
v prom etno življenje, prizadevati, da bomo
vedno in povsod uresničevali v tej listini
omenjena načela etiike in morale: zaradi nas
samih, za srečo in zadovoljstvo soljudi in
vse družbene skupnosti.
KOMISIJA ZA VZGOJO IN VARNOST
V CESTNEM PROMETU SR SLOVENIJE
RAZMISLITE, SODELUJTE!
Ko daje republiška komisija za vzgo
jo in varnost v cestnem prometu gor
nji osnutek predloga kodeksa etike
udeležencev v cestnem prometu v jav
no razpravo, želi dobiti predvsem mne
nja, pripombe, predloge in nasvete
vsob, ki Jih je kodeks namenjen. To
pa smo v s i o b č a n i , za prometno
varnost zainteresirane delovne organi
zacije, inštitucije in drugi. Pošljite, pro
simo, zato svoje predloge in mnenja
h gornjemu kodeksu vsaj do 20. no
vembra 1970 na naslov:
Republiška komisija za vzgojo in
varnost v cestnem prometu, Ljubljana,
Kidričeva 2/IV .
Ta komisija bo nato zagotovila, da
bodo predloge upoštevali in nato na
tisnili kodeks, ki ga bodo lahko dobili
vsi udeleženci cestnega prometa.

DANES PRAZNUJE SEVNIŠKA OBČINA -

DANES PRAZNUJE SEVNIŠKA OBČINA -

DANES PRAZNUJE SEVNIŠKA OBČINA -

O gospodarskih in drugih dosežkih sev niške občine ter o njenih težavah Vrsta načrtov, ki se že uresničujejo - Danes otvoritev lepega, sodobnega vrtca V gradnji zdravstveni dom, dom upokojencev
ri 29.270 heifctaiov aemiljdšč, od
B rez p rv ih j)a rtiz a n sk ih a k c ij, k i so d a ja le n ašim lju d em
tega je 56.2 odistoitka gozdov in
pogum , k i so M ie k o t sv e tiln ik v tis tih h u d ih časih , n e b i
samo 32,1 odstotka obdelovalndh
b ilo v eličastn eg a n aro d n o o sv o b o d iln eg a b o ja . E n a izm ed
površan. Značilna je izredna raz
n jih je b il n a p a d m ale p a rtiz a n sk e sk u p in ice p o d v o d stvo m
drobljenost zemljišč. S km etij
n aro d n e g a h e ro ja , zd aj že p o k o jn e g a D u šan a. K vedra-T om asko zemljo razen km etijskega
ža, k i je n o v em b ra 1941 iz sev n išk ih zap o ro v o svobodil za
kx3mibinaita 21ASAVJE (kj se
p r te ro d o lju b e . V sp o m in n a n jo d an e s slavi se v n išk a o b čin a
ukvarja predvsem s hmeljem, in
sv oj p raz n ik .
"•
odkupom km etijskih iadelkov,
Skoraj troje diesetletij je že liko delovnih mest, đa bo po
vse bolj pa se usm erja tudi v
minilo od takrat. Zdaj se že dol končani rekionstrukciji in moder- proizvodno sodelovanje z zaseb.
go ni treba več bojevati z orož nizaciji podjetje zaposlovalo že nim i
kmetovalci),
gospodari
jem za svobodo in narodov ob 400 ljudi. JUGOTANIN, obrat 3.139 kmečkih gospodarstev. Ta
stoj, zdaj je čas dela, ustvarja Koanuso. iz Slovenskih Konjic,
im ajo v povprečju samo 6 ha
nja, življenja. Sevnica kot sre gradi nciv obrat, v katerem bo zemljišč in 3,27 ha goada. Po
d iš č občine doživlja pravi gio- do izdelovala furfural in neteateare vprečna km etija im a le 2,14 ha
spodarski razcvet. N jeni mešča druge dodatne proizvode iz lesa, obdelovalne zemlje, povprečna
ki ostaja p ri pridobivanju tand- parcela pa je velfilka samo 19
ni, ljudje izpod Lisce, Malkovca
in drugih krajev, imajo svoj 'na. Za Kavinsko podjetje Sev arov, kar jsgovorno kaže, ko
vsakdanji kruh v rastoči indu nica pripravljajo program, po likšna je razdrobljenost.
striji, ki posebno močno spre katerem naj bi čez 5 let to pod
Ob razmeroma zaostalem kme
m inja podobo tega koščika slo jetje imelo že 40 do 50 milijonov
celotnega dohodka m ssapošlov^a- tijstvu je, razumiljdvo, veliko so .
venske zemlje.
lo približno 300 ljudi. Na mo- cialndh probtemov na vasi. K ar
POL ZAPOSLENIH
demizacioo m islijo prav tako v 67,6 odstotka vseh km etij im a
JE ŽENSK
najstarejši sevnišOa tova/md — manj kot 2.000 dinarjev katastr
Sevniška občina šteje trenut KOPITARNI, kaer bodo v več skega dohodka na leto, čez 100
no 18.800 prebivalcev, od tega
jem obs^iu uvedli plastiko na pa jdh im a katastrski dohodek
cedo m anjši od 500 dinarjev. Ob8.390 aktivnih. V prim arni dejav
mesto lesa. Tudi za nekdanje
nosti je zaposlenih 45,7 odsitotka
Komunalno obrtno podjetje, ki čirjisiki proračun namenfi za, so
cialno pomoč vsako leto precejš.
ljudi, v seOomdamih 37,3 odstot je doslej dedalo v odcvdru manika, v d n ^ ih pa. 17 odstotikov borskega podjetja TBHNCX5RAD- njo vsoto denarja, vendar vseh
potreb sam ne more zadovcdjiti.
prebivalcev.
NJE, se obetajo v sod^ovanju ’z
Poudariti je treba, da se polo
Zadnja leta je občina dosegla
gradbenim podjetjem iz Trbožaj zasebnega km etijstva zadnji
\-elik gospodarski napredek. Se velj nove možnosti za napredek^
leta 1966 je znašaj narodni do
Solidno osnovo za nadaljnji raz čas vendarle izboljšuje. Poseb
hodek 8 0 ^ m ilijona novih dii^ voj ima tudd krmeiljsika METAL- nega pomena je uvedba odkupa
mleka. Zdaj prodajajo km etje v
narjev, od t^ ;a četrtino v zase^
NA.
mslekamo že nad 2.000 litrov
nem seOctorju, tri leta kasneje
mleka na dan, to Pa jim pome
TOVARNI - POJEM
p>a se je povečal že na 110 mi
ni precejšen dodaitni Kislužek, ki
lijonov, Od t ^ a v zasebnem s e k 
KONFEKCIJE
ga nekdaj nd biilo. Tudd km etij
torju 15 odstotkx3V. Letna stop
Sevnica je zadnja leta pvostala ska pospeševaOna sdaižba je zad.
n ja rasttt je biHa 10,8 odstotka,
v vsej Slovendji pa je bila v pravo mesto konfekcijske indu n ji čas dosegla nekatere uspe
strije. LISCA giradi ta čas pro he, ki so dobra spodbuda. S po
istem času 8,6 odstotka. Kljub
močjo posojila celjsike banke,
tem u naprecBk« pa občina še ve izvodne prostore, vredne precej
čets 10 md]dQanov dinarjev, ne hranilnih vlog kmetKiv, občinske
dno šteje med manj razvite, če
dosti m anjše investicije priprav.
ga kmetiijski^a sklada in hraravno znaša narodni dohodek na
prebivalca 5.883 ctinarjev. Sev Ijajo tudi v JUTRANJKI. Izre nilno-kreditnega odseka km etij
niška občina d o s ^ a zdaj že 300 dna kakovost izdeOikiov, velika de skega kombinata, so kupili v ^ je
lovna storilnost, ki se lahko me.
število boljših k i ^ , s čimer bomilijonov skupnega družbenega
proizvoda in im a nekaj nad 30 ri z zahodnoevropsko, in domi do izboljšaild osnovo živinoreje
v občind. V rsta km etij je ae izmilijonov sikiupne akumiuilacije selnost modelov, vse to odpira
obema tovarnam a vrata po vsej
boJijšala gospodarjenje z uvedbo
na leto.
naprednejših načinov kmetova
V
gospodarstvu in družbaUh Jugoslaviji, pa tudd v tu}in(i.
V
zadnjdh petih letih so v ob- nja.
službah je trenutno zjaposlendh
3.450 ljudi, od t e ^ je kar 47 čini investiirali nad 55 milijonov
dinarjev, od tega v gospodaj«tvu
NESKLADJE V RAZVOJU
odstotkov žentsk, to pa je precej
38 milijonov, na področju druž
več kot v celotni Sloveniji, ki je
Za sevniško občino je zaiačano
sliužlb p a 17 mdaijonov.
po odstotku zaposlenih žensk benih
d o k a jši^ neskladje v razvoju
2inačilno je, da je kar tretjino
med prvdmd deželami na svy3<tu.
tega denarja zbraJo občinsko go industrije in druge dejavnosti.
Za 1975. leito je predvideno, da
Posebno slabe ceste so že vsa
bo v občini zaposHeniih že 4.768 spodarstvo samo, večino druge leta veOiika oivira za raavoj. To
ga
denarja
pa
so
prispevale
ban
ljudd, kar 57,4 odstotka od tega
občutita turizem in gostinstvo,
števiOa pa bo zaposlenih žensk. ke v obliki poGOjU.
Zadnja leta Je močno napiredo- ki se kljub lepim pridobitvam,
kalnršna je hotel n a Lisci, ne mo
vala trgovina. V Sevndci je bilo
iUE DELO ZA MOŽE
reta razvijati tako, ko* bi se IfihTaka struM ura zaposlenih za odprtih več novih prcxiajaan,
hteva posehoo skrb aa pridbbd- zdaj pa so na 'vnsti ttidi drugi ko.
Sevndška občina je bHa vedno
tev moških delovnih mest. Tega krajd. Pred kratkim je Trgovsiko
se v občini že daOij časa zaveda podjetje Sevnica odprto sodobno nekako odmaktnjena In odrinje
na, zato je modemdzacdja cest
jo in ne drže ro(k Sorižem. P ri trgovinD v Krm elju.
potekala počasi, mnogo prepo.
pravljajo načrte za sevndški
NADE
ZA
KMETIJSTVO
časi, kot je to zahtevalo raiaviSTILLES, nekdanjo Mizaisiko
jajoče se gospodairstvo. Občtn.
Zal je T tem času vddno ^
zadrugo, kjer bodo z naložbo 17
mdUjonov dinarjev pridobili to- ostajalo kmetijstvo. Občina me ska skupščina se tega že dolgo

DANES PRAZNUJE

Danes je naš praznik

Danes je naš praznik. Mi
nilo je 28 let, odkar je bre
žiška četa iz sevniških za
porov osvobodila slovenske
rodoljube. Poskušajmo na
kratko
oceniti
dosedanje
uspehe in probleme, s kate
rimi se srečujemo.
Osnovne značilnosti razvo
ja naše občine so: zelo ugo
den razvoj jndu^trije^ težav
na problematika na vasi, ne
skladje v razvoju, v katerem
zaostaja tako imenovana in
frastruktura, šolstvo in ko
munalna dejavnost, vsakolet
ne težave v proračunski poraibi.
Poudariti pa je treba tudi
uspehe. Sevniška občim do

zaveda, vendar občina sam a ne
zmore toOiko denarja, kot ga
terja asfaltinan^je cest. V zadnjih
letih je prispevala 3,3 miilijcna
dtnarjev; to je sicer za občinski
proračun veSiko, vendair se s tem
denarjem nd dsdo posebno dosti
narediti. V srednjeročnem načr
tu razvoja je predvideno, da bo
dokončno modernizirana cesta
proti Krškemu, še veda:v> pa nd
odgovora, kdaj bo asfaltirana
cesa
M imi, k i je za občdno
posebnega poonena.

LETOŠNJA BERA
ZA DRUŽBENE SLUŽBE
Zaostajal je tudi raavoj družbenih služb, vendar obstajajo
vse možnosti, da bo zaostanek
kmalu
nadloiknaden. Občinska
skupščina je sprejela 10-letni
program gradenj in popravil Sol.
skih stavb, po katerem bodo
s č a ^ n a pilšile na vnsito vse šo
le. Danes bodo v Sevnici po slavrMDstni seiji občinske skupščiive

sega zdaj že 300 milijonov
dinarjev - celotnega dohod
ka, nad 120 milijonov din
d r^benega proizvoda in pri
bližno 30 milijonov dinarjev
skupne akumulacije. V obči
ni je zaposlenih 3500 ljudi,
zaposlovanje
pa
je zad
nji dve leti naraščalo celo
po stopnji nad 6 odstotkov.
Velike težave so predvsem
v km etijstvu. Statistika ka
že, da imamo le še 35,9 odst:
kmečkega prebivalstva. Kme
tijska posest je silno raz
drobljena in malo donosna,
na tjorf je veliko socialnih
problemov, ki jih občina sku
ša reševati na raifdične na
čine.
Kljub težavam sedanjega
časa lahko pogumno gledatno v prihodnost. Smo pred
5-letnim obdobjem, za kate
rega želimo, da se bodo v
njem uresničile naše zdrave
ambicije, načrti delovnih or
ganizacij, Id pripravljajo mo
dernizacijo proizvodnje in po
večanje zmogljivosti. Skoraj
vsa naša podjetja imajo iz
delane razvojne programe. V
prihodnjem obdobju moramo
razmjati predvsem področja,
ki so doslej zaostajala_ Po
sebno skrb
bo treba po
svetiti večanju števila stro
kovnih moči, zakaj od ljudi
je največ odvisno, kakšen
bo Ttaš nadaljnji razvoj.
Vsem občanom iskrene če
stitke za občinski praznik!
MARJAN GABRIČ
predsednik ObS

izročili nam enu novi otroški vr
tec, ki sprejm e čea 150 otrok in
ki je veljal poldrugi mabjon no
vih dinarjev. Precejšen del tega
denarja so zbrale delovne orga
nizacije s svojimi prispevki.
V
Sevnici Je na vrstni že dru^a
zelo potrebna gradnja. V novem
delu masba nastaja zdravstvend
dom, za katerega prebivalci ob
čine že od m aja lanskega leita
plačujejo kraljevni saimoprispevek. Dom bo stal nad 3 milijon^
dinarjev in bo najm odem eje
oprem ljen. Nedolgo tega so 2bčeK graditi tudi dom upokojen
cev. Ta bo imel posebne prostore za društveno dejavnost, kar
je za dobrih 2.000 v^potoojencev,
kolikor jih )e v sevndšihs ob^Hni,
posebnega pomena.
Z enim staivtaom povedano: v
Sevnid se ta čas gradi toliko
bot še nikoli, obeta se vrsta no
vih pridobitev.
Kaj bi hotelld še več za občin,
skl prazn&?

KAHCM pn tUkmi pAt&

CESTE, TRIKRAT CESTE. Skorajda ne m ine zasedanje občinske skupšči
ne, da ne bi vsaj kakšne besede rekli tudi o njUi, Slabe cestne povezave tre
nutno najbolj zavirajo razvoj občine, in nič čudnega ni, če so se tudi na
letošnji maškaradi ponorčevali iz njih, kot vidimo na sliki.

Konfekcija LISCA ostaja slej ko prej daleč najmočnejše podjetje v občini,
saj ustvarja 41 odst. celotnega družbenega proizvoda in kar 71 odst. celotne
akumulacije. Toda tovarna se še širL Nasproti staremu poslopju nastajajo
vcliU proizvodni prostori in skladišče (na sliki).

\
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BELT
V črnomaljskem Beltu se bodo v kratkem dogajale velike stvari - Razvojni načrt je gotov, začenjajo graditi - Tovarna bo imela
10.000 m^ proizvodnih prostorov, livarna bo že v letu 1971 dala na trg še enkrat več ulitkov - Kooperacijski posli s tujino
ca a p r i l a 1971, gotova, z njo pa bo konjskim i močmi, nam enjenih za
Beltu že omogočena proizvodnja sebnim proizvajalcem. Delali jih bo
7.000 ton litine. Tudi nova tehnolo do v kooperaciji z italijansko tovar,
gija bo tedaj že uvedena. Računajo, no SAME. To sodelovanje bo za
da bo v prvi polovici 1971. kon^^n htevalo nov tovarniški obrat z vso
tudi načrt za proizv'odnjo speciain^ opremo. Načrta za idejni projekt
litdne. V livarni je nam reč predvi S o že v izdelavi. N ajbrž ne bo taSco
dena še m ehanska obdelava ulitkov^ dolgo, ko bo tudi ta zamisel izpe
ker hočejo dajali na trg končne iz ljana.
Prvi del rekonstrukcije
Pri vseh velikih načrtih, ki i z 
delke, ne le polproizvod kot do
se začenja
slej. Zavorne bobne bodo na p ri
mer izdelali do take podrobnosti,
Livarno bodo razvijali v dveh da jih bodo tovarne avtomobilov
smereh: v čdsto livarsko proizvod, samo vstavljale v sivoja vozila.
njo in .strojno obdelavo ulitkov. Se
danja livarna zmore 4.500 ton proizvodnije. Je sicer delno mehanizi- Čvrste pogodbe tudi s tujci
rana, vendar im a dotrajano strojno
Cosmos s toliko povečano pro
opremo, tehnološka p>ostopek pa za
radi t^ ;a ne more napredovati in izvodnjo v Beltu ne stopa v nego
izKlelki ndso sposobni konkurirati tovo bodočnost, kajti že zdaj si za
gotavlja z domačimi in tujim i pro
na svetovnem, trgu.
izvajalci čvrste pogodbe, ki zavezu
Z rekonstrukcijo livarne, ki jo v jejo obe strani. Belt Ibo kupcem
Bedtu že začenjajo, bodo v prvi zagotovil dobavo izdelkov tudi za
£azi povečadi zmogljivost na 12.500 razširjeno proizvodnjo posameznih
ton sive libiine za avtomobilsko in tov'amn, med katerim i so m ariborski
dustrijo. Z uvedbo sodobnih proiz TAM, novomeški IMV, zagrebški
vodnih Idnij bo zagotovljena izredna »Rade Končar«, beograjski ZMAJ
isvaliteta, kakršno danes zahtevajo itd. Dolgoročne pogodbe o sodedo.
tovarne voail. Modernizacija bo vanju pa bodo Beltu zagotavljale
omogočila tudi boljše izkoriščanje Od stranii kupcev, da jih na trgu
osnovne surovine, s čdmer se lx> ne bo spodrinila m orebitna konfcuakum ulativnost bistveno popravila. renca.
Razen blokov
m otorje, z»vomili
Velik ded pioizvodnje bo name
bobnov, vztrajnikov, menjalnikov
ibd. b o ^ po novem delaJd še spe njen tudi izvodu, zlasti na zahodni
cialni li(v, imenovan m odularni, ki t(Tg. S tovarnam i DEUTZ, HENpredsitavlja na trgu zelo iskano bla. SCHEL, MAN in še nekaterim i dru
go vifioke krvalitete in katerega so gimi že dobro sodelujejo, prav tako z
kupol pripraivljend tudi dobro pla eno največjih italijanskiih tovarn
traktorjev SAME, medtem ko s
čati.
Volkswagnom in tovarno ALFA RO
MEO 6kilepa(jo prav zdaj dogcovore
Že marca nova proizvodnja
o obsežnem sodelovanju.

nekaj mesecih, ko se je črno
m aljski BELT priključil ljubljan.
skemu podjetju COSMOS, je nego
tovost v kolektivu dokončno prešla.
Izdelan je razvojni program podjet
ja, in kot je bilo anienjeno, ga bo
do takoj začeli uresničevati.

Do lertošnje zime bodo postav
ljeni tem elji za dva nova tovamlšika Traktorji iz Črnomlja
objekta, razen tega bodo sedanje
prostore livarne razširili v dveh
V dolgoročnem razvojnem prosmereh. Delo se bo odvijalo po eta. gramu Belta bodo poleg livarne rap>ah. Prva faza gradnje bo do kom- zvili še prodzvodnjo traktorjev s 30

V s e m d e lo v n im lju d em Bele krajine, sv o jim p o s lo v 
nim s o d e l a v c e m in k u p c e m č e s t i t a m o za bližnji
praznik re p u b lik e - 29. n o v e m b e r!

COSMOS - tovarna BELT ČRNOMELJ

menijo zlasti za Belo krajino pra
vo industrijsko revolucijo, nastaja
vprašanje kadrov. Možnosti sta sa^
mo dve: ali vzgojiti domače stro 
kovnjake ali pa kadre uvažati. Ob
dejstvu, da se iz Bele krajine ljud
je že vrsto let močno izseljujejo in
da je m ladini težko zagotoviti ugo
dna delovna m esta doma, bi bila
vsekakor prva možnost boljša.

H krati z razvojnim programom
tovarne je treba m isliti tudi na šole
v Črnomlju, Vsaj srednjo tehnično
šolo metailuršike in strojne sm eri
bo treba ustanoviti, prav tako p>a
vzgojiti še celo arm ado sposobnih'
obrtnikov. Sedanja poklicna šoda'
kovinarske stroke bo m orala ver
jetno sprem eniti svojo sm er, kajti
v m estu, kjer bo imelo glavno be
sedo Idvarstvo, ne bo veK k^a po
vpraševanja za strojnim i ključavni
čarji, ki jih vzgajajo zdaj.

Kadrom dobre pogoje
In kako zadržati sjjosobne kadre
v Črnomlju, iz katerega so strokovnjaki vsa leta bežali? V Beltu pra.
vtijo, da je izhod samo v višjem
standardu. Tega bodo nudili lju
dem. Močno bodo podpirali zaseb
no gradnjo Mš, kajt^ kdor si bo v
m estu pošta^ril dom, ne bo ušel. Za
vediko m lajših strokovnjakom, na
katere računajo od drugod, za zdaj
ne nam eravajo graditi posebnih
samsikih domov, temveč predlagajo,
m m naj bi g ii^ lte lji sedanjih 230 noviih
hiš oddajali lepo urejene sobe z
vso osOcrbo, kakor delajo drugje po
svetu. Takio bi imeili prišleki takoj
šen stik s prebivalstvom , ne bi se
jim tx)žilo po dam ači hrani, veliko
nezaposlenih črnom aljskih gospo
dinj Pa bi dobilo lep
dohodkov..

Še beseda o denarju
Rekonstirukcdja luvajme bo zahte
vala preiko 45 milijonov dinarjev in.
vesiticij z obratnlimi sredstvu vred.
Podjetije Oosmos-Belt je pripravlje.
no dati 8 mi'Mjonov dinarjev iz lašit.
nih sredstev, ostalo bodo pridobdli
6 sofinanciranijem partnerjev iz tu
jine in z dioonačimfi bančnimi kreditl. 2e lertx)s potrebuje Belt 12 mi
lijonov d iiw j« v, praw toliko do kon
ca leta 1971. KoJeiktiiv tovarne z vsen^i Belokranjci vred trdno upa, da
bodo bančniki pripravljeni podpre,
ti dobro zastavljene razvojne načrte. Le tako bodo vedike zamiisli lah.
ko izpeljane in le tako lahko družba
dokaže, da Je zaostali Beli krajini
pripravljena pomagati do življenj^ke ravni, kakršno si je ta obrobni
del Slovenije nedvomno zasdužil.
RIA BACER

cosmos cosmos cosmos cosmos cosmos cosmos

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

Alkohol - kažipot do pokopališč

p a rtiz a n sk im spom eN a d an m rtv ih je b ila n a p o k o p ališču v L oškem p o to k u
iiik oni žaln a slo v esn o st, k a te re se je udeležilo izred no veliKo lju d i. (F o to : D rago
M o h ar)

Valjar: last
Cestnega podjetja
Prejšnji teden
na 7.
strani objavili sestavek »šel
sem samo na špricer!«, v
katerem je bilo omenjeno,
da je bil cestni valjar pred
gostilno Osolnik last SGP
PIONIR Novo mesto. Pod
jetju PIONIR pa se m ora
mo opravičiti, valjar je bil
last Cestnega podjetja Novo
mesto, pri prepisovanju gra
diva pa je prišlo do neljube
pomote.
UREDNIŠTVO
DOL. LISTA

NOVOTEHNA ^ Novo mesto

nično izo b ra ^o naroda. Toda
kot zakleto — nesreč ni nič
manj! Oblasti bi morale vse
drugače kaznovati vinjene in
pijane voznike; zdi se mi, da
so kazni v domačih krajih
vse premile, neučinkovite in
da se jih nihče ne boji. če
bi vsakemu takemu vozniku
dosledno odvzeli vozniško do
voljenje za krajši ali daljši
čas, nepoboljšljivim pijancem
in slabičem pa kar za vedno,
bi prihranili mnogo gorja in
nesreč! Tudi mandatne kazni
bi morale biti učinkovitejše:
glede tega bi se lahko marsi
česa naučili fpri Italijanih in
Nemcih. Pijan šofer pri njih
ne učaka milosti, zadene ga
stroga kazen. ‘
Ljudje zmajujejo z glavami,
ko iz dneva v dan prebirajo
poročila o prometnih nesre
čah. Smo v mesecu boja pro
ti alkoholizmu. Razmislimo
o resnici, da je alkohol bliž
njica do prezgodnjega poko'nnJiSfin.f
MARTIN KOPRIVŠEK
Nemčija

Umrla je Kramarčkova mama

Francu Krenu v slovo

objavlja

več prostih delovnih mest
TRGOVSKIH POMOČNIKOV

'

za prodajalne v Novem mestu.
P o g o j : KV trgovski pomočnik želesuiinske stroke.
Pismene ponudbe sprejem a splošni sektor podjetja
15 dni po objavi.

ODBOR ZA MEDSEBOJNA RAZMERJA

KMETJJSKEGA KOMBINATA
»ZASAVJE«, SEVNICA
razpisuje
v skladu s svojim i notranjinid predpisi dve delovni
mesti:
a) poKlovodjo trgovine z mešanim blagom
v Tržišču na Dolenjskem
b) obratnega knjigovodje v upravi podjetja Sevnica
Pri izbiiri kandidatov upoštevamo:
pod a) tito vsko ali ekonomsko i«>brazb6 in 5 let prakse
v trgovsldh poslovalnicah. Prednost im ajo kandidati, ki so
že delali v U^ovinah s km ebijSko-r^odukcljsikim i m ateriali
ki trgovinah s predm eti dnevne potrodnje;
pod b) kandidat Je lahko brez prakse, £e im a srednjo eko
nom sko izobrazbo, ali da je priučen knjigovodja s 5-letno
prakso pri delu v knjigovodstvu. Prodiv>st im ajo kandidati
I daljšo prakso ali s prakso v km etijskih ali trgovskih de
lovnih organizacijah.
Kandidatom nudimo:
pod a) kom fortno družinsiko ali samsko sta^pvanje, takoj
vseljivo, neposredno v poslovni stavbi podjetja v TržišCu
na Dolenjskem;
pod b ) stanovanje po dogovoru.
Ponudbe z iz&rpnimi podatki o iz o b r o ^ , delu, praksi in
podatki o referencah naslovite do 26. novembra 1970 na
km etijski kom binat »Zasavje«, Sevnioa.

VELIKOIAŠKI DROBIŽ
■ ■ ■ VIX>M1LEC NI M CE.
SAR UKRADEL — Pri zadnjem
obhodu cerkvice sv. Roka pri Retjah oziroma Velikih L a^ a h je bi
lo ugotovljeno, da je bUo vlom
ljeno v zakristijo in cerkev. Vlo
milec je priSel v cerkev tako,
da je razbi vrata. Ko je odšel.
Je pustil za sabo precejšen nered,
vendar ni niCesat ukradel. Do
m nevajo, da Je iskal denar ali
dragoceiiosti, ki pa Jih v cerkvici
ni bilo. Velikolaški župnik je nam 
reč .spravil na varno vse zgodo
vinske in dni^e dragocenosti iz
cerkvic na tem obm očju. To Je
storil, ko Je pred leti prišlo do
prvih tatvin dragocenosti po cer
kvah. Vse shranjene dragocene
predm ete je dal tudi prefotografirali.

ko jih vržejo v domači gostil
ni na cesto, se kot norci zor
podijo po avtomobilski cesti,
da bi »žrli« v drugem kraju
naprej.
Toda kazen je blizu: če jih
ne zaloti prometrui milica,
jih čaka vsek v skalah, be
tonski robnik mostu, jarek
ob njivi vzdolž ceste, samot
no drevo ob poti ali domač,
če ne že kar tuj kamion.
Udarec, krik, vpitje, ruševi
ne, polomljene noge, roke,
vratovi, mrliči in kri, veliko
k r v i. . .
V njej ugašajo mladostne
sanje in življenjski načrti. Za
ponesrečenci ostajajo matere in ženk, otroci, solze in
dolga dolga leta pekoče ža
losti . . . Tisti, ki niso niče
sar krivi, trpijo najbolj: ža
lujoči ostali, škoda gre v mi
lijone in milijarde, še večja
pa je izguba človeških živ
ljenj, ki je sploh ne moremo
oceniti.
Alkohol nam ni v čast; tu
Ko človek podrobneje po
gleda vzroke takih nesreč, di po številu prometnih ne
lahko skoraj vedno znova sreč merimo kulturo in teh
ugotovi: s a m i smo krivi ve
čine nezgod na naših cestah!
Neprevidnost, malomarnost,
brezobzirnost voznikov, ne
sramno vedenje do soljudi,
Neizprosna sm rt je utrga
divjanje, pomanjkanje srčne
kulture, nizka izobrazbena la nit življenja nekdanji par
raven, predvsem pa: a l k o  tizanski aktivistki in parti
h o l . Pijani vozniki in sopot zanski materi Anki Debe
niki divjajo po
cestah, ljak iz Ribnice. Pokojna Deogrožajo sebe in druge ljudi beljakova je maja letos do
v
ometu! Brezumno se po polnila 70 let.
Rodila se je v Ljubljani.
ganjajo od gostinskega lokala
do lokala, pijančujejo in se Posvetila se je poklicu učite
bebavo bahajo s svojim »ju ljice. Njeno prvo službeno
naštvom«. Po 7 se jih zbaše mesto je bilo v Šentrupertu
v majhen osebni avtomobil: na Dolenjskem.
Ko se je poročila, se je
z možem Janezom naselila
v Ribnici. Dolgo vrsto let je
vzgajala mladi ribniški rod
in bila aktivna delavka v te
danjem društvu SOKOL.
Bila
je
marksistično
Družina, v kateri se je ro
dil Franc Kren, je bila na- usmerjena in je v napred
tnedna, taka je bila tudi dru nem duhu vzgajala tudi mla
žina, ki jo je ustvaril pokoj de Sokole. Zato je veliko
nekdanjega
Soko
nik. Sest hčera je bilo tako, članov
kot so jih vzgojili starši, ved la vstopilo v NOV. Bila je
no s srcem in odprtimi ro- med organizatorji oborožene
. kami na stram partizanov. ga upora v Ribnici in par
V hiši so našli pomoč šte tizanska aktivistka. V njeni
vilni predstavniki NOB, med hiši so se stekale vse niti
vojno se je pri Krenu oglasil delovanja prvih partizanskih
tudi znani angleški major Jo aktivistov ribniške doline. Z
nes. Kren je vneto pomagal ustanovitvijo terenskega od
pri popravilu partizanskega bora OF Ribnica je dobila
Debeljak
najodgo
orožja v bližnjem bunkerju, Anka
partizani od njega niso niko vornejšo funkcijo v tem od
boru. Narodnoosvobodilnemu
li odšli praznih rok.
boju je pomagala vsa vojna
Drganja sela so se v nede leta. Zato si je upravičeno
ljo popoldne z žalostjo v sr zaslužila naziv — partizan
cu poslovila od Franca Kre ska mama.
na, starega revolucionarja,
Tudi po vojni je bila ak
člana ZK, ZB, nekdanjega ra tivna družbena delavka, po
jonskega odbora Osvobodilne sebno v TVD Partizan. Po
fronte ter številnih družbeno upokojitvi je vrsto le delala
političnih organizacij. Vse do v društvu upokojencev. Zad
svoje bolezni je pokojnik ne njih nekaj let je bila boleh
sebično delal za stvar, ki H na, zato se ni mogla več to
je posvetil svojo mladoat in liko udejstvovati.
Vsi, ki so jo poznali, in
svoje življenje.
Uredništvu DL!
Kar naprej beremo o vedno
večji »smrtni žetvi, ki vsak
dan bolj dozdri. . ž e tako
m s je malo, majhen narod
smo — dragocena krf pa teče
včasih kar v ^potočkih po ce
stah' in poteh, po mestih, tr
gih in vaseh. Kaže, da še ta- ■
ko zastrašujoča poročila v
film u, televizijskih poročilih,
radiu ter dnevnem in drugem
tisku nič ne zaležejo. Tudi
v domačem časniku berem:
»Krvava petkova noč na
Otočcu; Štiri nova imena v
črni kroniki; Trčila motorist
in osebni avto; Gaj: za sreča
nje preozka cesta; Vprega in
tovornjak trčila v Kočevju;
Grmovlje: verižno trčenje;
Čatež: z avtom na njivo; Hi
nje: pri srečevanju v skale;
Motorist v tovornjak; Otrok
pod avtomobilskimi kolesi.
In tako jiaprej, brez kon
ca in kraja.

■ ■ ■ NIČ M R rV lIl NA DAN
MRTVIH — Velikolaški miliOnUti
so na m inuli dan m rtvih izve/ili
prom etno akcijo, v kateri so i/regledovoli m otom a vozila in preizkušali, če vozniki niso n;orda
vinjeni. Skupno «» ustavili 74 vo
zil. Nekateri vozniki niso imeli
popolnoma v redu vozil, nekateri
so vozili brez izpita, nekateri pa
so bili brez zavojčkov prvo po
moči in varnostnega trikotnika.
Z alkotestom so preižtkusili H
voznikov, vinjen pa je bil Je en
mopedist. Zaradi prekrškov so ka
znovali 8 voznikov, 7 pa so jih
predlagali v kaznovanje sodniku
za prekrške. Kljub izrednemu pro
metu, ki je bil M tem območjli
ta dan, se ni zgodila nobena ne
sreča.
J. P

Kako priljubljen je bil
Franc Kren, je pokazal velik
pogreb na Drganjih selih,
ko so se od 76-letnega prvo
borca, nosilca partizanske
spomenice 1941 in več drugih
vojnih in delovnih odlikovanj
poslovili številni prebivalci
iz teh krajev, aktim sti in
predstavniki' nekdanjih pratizanskih enot, ki šo se voj
skovale na tem območju.

Kamion na pločniku, kadet na zelenici...
Uredništvu Dol. lista!
Vedno znova opazujem
samovoljo nekaterih šofer
jev iz Straže in Kočevja:
največje kamione s pri
kolicami ali pa pokrite to
vornjake parkirajo v po
poldanskih in večernih
urah na pločniku za pešce
pred novomeško Industri
jo obutve! če parkira tak
le »velikan«, naložen it^r.
z lesom ali cevmi in dolg
tudi do 16 .metrov, pešci
ne morejo mimo njega,
ne da bi stopili na cesto
ali v travo Qb pločniku.
Dela se škoda na pločniku
in travi, ljudje pa so v
nevarnosti, ko se morajo
izogibati drvečim vozilom
v prometu po Cesti k o 
mandanta Staneta.

Rdeč k a d e t' z reg. št.
NM 76-06 parkira ponoči
kar n d zelenici v naseljuMestne njive. Golobje sivi
avtomobil Z 1300 z jiovomeško registracijo dirja
po mestnih ulicah in ce
stah kot na dirkah, siva simka, "o kateri ste
pred kratkim pisali, nori
po cestah še kar naprej.
Lastnik zelenega fička 850
menda sanja o rekordih

na dirkalnih stezah; na
cesti je nesramen in do
kraja nevljuden do peš
cev.
Spisek nekulturnih voz
nikov v Novem m estu M
/e seveda še veliko dalj^.
Za prometno milico bo
ostalo še vedno veliko de
la, kaj iiravite?
Z. B.
Novo mesto

meni gor
“■ 'd o l !

A nka D ebeljak — K ra m a r
čk ova m am a
teh ni
ohranili
Zapušča
ve. Naj
zemlja!

bilo malo, jo bodo
v lepem spominu.
moža in štiri sino
ji bo lahko domača

Kom isija ?&
imenovanja

volitve

In

OBČINSKE
SKUPŠČINE
SEVNICA
razpisuje
delovno m esto

občinskega sodnika
za prekrške
Poleg splošndh pogojev z|i^tevajo za to delovno m esto te
naslednje posebne pogoje:
a) dipl. pravnik s pravosod
nim izpitom oziToma izpitom
za sodfiiika za prekrike,
b) oseba, ki Je dokončala I.
stopnjo pravne fakultete, višjo
itpravno tolo, visoko izrav n o
Solo, aK vtidjo pravno šoto z
opravljenim ispitom za sodni
ka za preilcrške,
c) oseba, ki im a irobra^bo i>od
a) in b ), kolikor im a dve le
ti iq>ravne aU sodne prakse
oedroma t i l leta upravne p rak
se, m ora /V enem letu po iz
volitvi napraviti i^ ^ t.
Pismene prijave z dokazili o
izpoilnjevanju razpisnih pogo
jev niij pošljejo kandidati v
15 dneh Kom isiji za volitve
in im enovanja občinske skupščine Sevnica.

Vsak vlag atelj, ki Ima
v DOLENJSKI BANKI
IN HRANILNICI v lože
nih n ajm an j 500 no
vih d in arjev . Je zav a
rovan za p rim e r n e 
zg o d n e sm rti. Razen
visokih
obresti
za
h ra n iln e vloge skrbi
DBH tudi za v a š e n e 
zg o d n o zavarovanje!

Recital, balet, razstava

kultura
in
izobra
ževanje

Osrednje kulturne prireditve za praznik novomeške občine

Kipar Batič
v Murnicah
7. novem bra je obiskal Murnice nad Šentjanžem znani ki
par Stojan Batič. Ogledal si
je kraj, kjer bodo prihodnje
leto, ob 30-letnici sm rti Mila
na Majcna in Janžeta Mevžlja
odkrili doprsna kipa teh dveh
junakov, stavbo, v kateri sta
se borila do sm rti pa bodo
zavarovali. V -Šentjanžu bodo
v sjKMnin 52 žrtvam in bor
cem šentjanškega okoliša po
stavili um etniško skulpturo.
K iparja Batiča so na tem
ogledu sprem ljali član odbo
ra 2a proslavo 30-letnice Franc
Kolar, predstavniki ZB in šo
le iz Šentjanža te r drugi.
B.D.

Dragocen dar
Dr. Oton Berkopec, Slove
nec, ki že desetletja živi in
dela na Cehoslovaškem, je
poslal v dar novomeški Stu
dijski knjižnici večje število
čeških strokovnih knjig in
druge literature. Dr. Berko
pec je s podobnimi darovi že
večkrat prej obogatil knjižno
zakladnico te osrednje knjiž
nične ustanove na Dolenj
skem. Novomeščan dr. Bog
dan Škerlj pa je podaril štu 
dijski knjiižnici M irana Jarca'
večje število starejših sloven
skih knjig.

Kulturni obisk
iz Karlovca
Okoli 30 kulturnih delavcev
iz Karlovca je 6. novem bra
obiskalo Dolenjsko. Pod vod
stvom Adija Grudna, Sloven
ca, ki že desetletja živi in de
la kultiim em področju on
stran Kolpe, so si gostje med
drugim ogledali Posavski m u
zej v Brežicah, Gorjupovo ga
lerijo, Lamutov likovni salon
in galerijo Forme vive v Ko
stanjevici, v Novem m estu pa
Dolenjski muzej, Doleinjsko
galerijo in druge zanimivosti.

Srečanje prosvetnih
delavcev Iz Posavja
v soboto, 21. novem bra, se
bodo v dvorani prosvetnega
doma v Brežicah zbraJi uči
telji in profesorji iz vseh šol
v krški, sevniški in brežiški
občini. Napovedan je kultur
ni program , v katerem bo na
stopil slovenski gledališki
igralec Stane Sever. Sledilo
bo strokovno predavanje, po
poldne pa Se družabno s r e d 
nje v Cateških Toplicah.

P re te k li č e trte k zvečer je ra v n a te lj G o ren jsk eg a m uze
ja C ene A vguštin o d p rl v m e stn i h iši v K ra n ju ra z s ta 
vo s lik a rja V ik to rja M agyara s Č ateža n ad V eliko Lo
ko. S lik a rja in njegovo u m e tn išk o p o t je p re d sta v il
o b čin stv u A n d rej P avlovec, ra v n a te lj šk o fjelo šk eg a
m u zeja. R azstav a je v zb u d ila v K ra n ju p re c e j zan im a
n ja , s lik a rja p a b i ra d i videli tu d i v N ovem m e stu .
Z vedeli sm o , d a b o p rih o d n je le to im el sa m o sto jn o
raz stav o v k rš k i g aleriji. — N a slik i: A n drej P avlovec,
V ik to r M agyar in CSril Z lobec v p o m en k u po o tv o ritv i
raz stav e .
(F o to : T. G o šnik )

Bo zdaj konec kočevskega mrtvila?
Kulturni delavci morajo nemalokrat požreti tudi
grenke in nekulturne očitke (žaljivke)
Prejšnji mesec smo v Do
lenjskem listu brali o skup
nem nastopu in dogovoru šti
rih občanskih ZKPO (Črno
m elj, Metlika, Novo mesto,
Trebnje). Sestavidj so obši
ren, vendar . pa prenatrpan
okvirni načrt, ki bo podlaga
za skupne kulturne akcije.
2^tem smo v domačem te
dniku prebrali krajše obve
stilo ribniških kulturnih delav
cev o podobnem giibanju.
Spoznali so, da je dolgoletno
m rtvilo naredilo veliko ško
do ljudski prosveti. Razum
ljivo je, da bo zamujeno tež
ko nadoknaditi.
2Janimiva je ugotovitev, da
je 400.000 din veliko denar
ja za štiri predstave, saj bi
jih lahko za ta denar imeli
najm anj sto. Ni odveč omem li, da je takšno sipoznanje
malce pozno, ni pa p>ovsem
prepozno. Kakovost, Id jo v
am aterskih predstavah pogre
šamo, je neobhodna, brez posebnega truda lahko to na, doknadimo s televizijo. Ta
vsak teden predvaja p>o eno
ali dve dram ski deli, uprizor
jeni v znanih gledališčih.
Skrajni čas je, da se tudi
v Kočevju iKDStavimo v vrsto
tistih, ki znajo ceniti amate-

Jutri abonmajski
koncert
Ju tri ob 20. u ri bo v novo
meškem Domu kulture v
okviru abonm ajskih' priredi
tev glasbeni koncert. Nastopi
li bodo: ansambel Mihe Dov
žana, vokalni kvintet »Go
renjci« in pevka Ivanka K ra
ševec. Vstopnice so še na
voljo, prodajajo pa jih v Za
vodu za kulturno dejavnost.

Mali kulturni barometer
■ FORMA VIVA v KOLEDAR
JU — Koledar z reprodukcijam i
del kostanj eviSke Form e vive bo
1. decem bra izdalo v 40.000 izvo
dih podjetje SLOVENIJALES iz
Ljubljane. Na koledarskih straneh
bo odtiMvjenih 13 r^ ro d u k c ij For
me vive v barvah, besedilo pa
bo v slovenščini in angleščini. To
je lep prim er, kako popularizirati
likovno ustvarjanje v najbolj mno
žični obliki.
■ IZREDNO ZANIMi\NJE ZA
BALET — Za baletno vzgojo pri
novomeškem Zavodu za kulturno
dejavnost je čedalje večje zani
manje. čeprav tra ja pouk že več
tednov, starši Se vedno prijavlja,
jo svoje otroke za uk prvih ba
letnih korakov. Nedavno smo za
pisali, da je za to vzgojo, U Jo
vodi znana koorepetitorka Milica
Buh, vpisanih nekaj več kot 50
otrok, zdaj pa Jih je že blizu 90.
■ »CVSTAHIJ« NAVDUi«IL —
NovotneSčanl so lepo sprejeli Labiche—Petan—Pritzovo
komedijo
»Go^x>d EvstahiJ iz Šiške«, ki jo
Je v okviru abonm ajskih gledali
ških prireditev 6. novem bra zve
čer uprizorilo na novomeškem
odru Mestno gledališče ljubljan
sko.
■ POGOVOR o AMATERIZMU
— Kulturni d e la fd , predstavniki
kultum o-prosvetnih
društev
in
ustanov v novomeški občini so na

posvetu 6. novem bra ugotovili, da
so za rast am aterske kultiune
detjavnosti potrebni prostori, ka
dri in denar. Ta ugotovitev velja
Se zlasti za podeželje, kjer Je kul
turn a dejavnost v zadnjih letih
močno zam rla.
■ ZAKON 2E TA MESEC? —
Slišati je, naj bi slovenska skup
ščina že v tem mesecu sprejela
zakon o kulturnih skupnostih in
financiranju kulturne dejavnosti.
■ NAGRAJENE SKL.VDBE —
Zveza kultum o-prosvetnih organi
zacij Slovenije Je razpisala nate
čaj za nove skladbe za večglasne
m ladinske, dekliške in mešane
m ladinske pevske zbore. Na na
tečaj Je prišlo 23 skladb. Prvo
nagrado Je dobil M arijan Gabri
jelčič za skladbo »Vse je tiho«,
drugo in tretjo pa sta si razdelila
Pavel Sivic (»Družina«) in Samo
Vremšak (»Čarovna pesem za dež«).
E najst skladb Je ZKPO odkupila.
■ DANES CEUANI V SEVNI
CI — Slovensko ljudsko gledali
šče iz Celja bo gostovalo drevi
ob 19.30 v Sevnici z Jurčič—In 
kretovo ljudsko igro »Deseti brat«.
Gostovanje sodi v okvir prireditev
za sevniški občinski praaaiik.
■ »SOSEDOV SIN« V KRME
LJU — Minulo nedeljo Je v Kr
m elju gostovalo Šentjakobsko gle
dališče iz Ljubljana s Jurttdevim
»Sosedovim sinonv«.

rižem, ki poznaijo smisel in
smotier prostovoljnega dela
na fcultumo-umetniSkem podrčju. Pri nas je veliko lju
di, ki so pripravljeni nese
bično delati na vseh področ
jih am aterskih dejavnosti.
In še tole bi rad omenil:
do zdaj ni še nikom ur p ri
šlo na misel, da bi se zahva
lil Stanetu Jarm u in Janezu
B ruderju za delo p ri orga
nizaciji Likovnega salona v
Kočevju. Ne zato, ker sta de
lo prevzela prostovoljno, m ar
več zato, ker sta m orala po
žreti precej grenkih, ko sta
v imenu kulture prosjačila
od vrat do vrat aa pomoč.
Dovolj dokazov je za to,
da je treba delavoljne ljudi
organizirano usm erjati na
tem ali onem področju, ne
pa jih prepustiti, da jih živ
ljenje nosi zdaj sem, zdaj
tja.
CVETO NOVAK

Z venčkom partizanskih pe
smi, ki ga je odigral orkester
delavskega prosvetnega dru
štva Dušan Jereb pod taJctirko Draga Sproca, se je v no
vomeškem Domu kulture 28.
oktobra zvečer začela slav
nostna akadem ija v počasti
tev ob čin sk ^a praznika. To
krat so nam esto govora pre
b r z i nagrajeni nalogi na te
mo »Moj domači kiraj«, ki so
,jih pisali dijaki in učenci
vseh šol v novomeški občini.
Nagrade za najboljši nalogi
je podelil Franc Beg, pred
sednik občinske konference
SZDL.
Večji del večera so obisko
valci, ki so tokrat napolnili
dvorano, sledili um etniške
mu sporedu. N ajprej se je
Oder m ladih p cre ^ tai^ z re
citalom »Sled naših senc«.
Izvajalci so z občutkom in na
dostojni
ravni predstavili
pretresljive verae iz istoimen
ske knjige pesmi M ateja Bo
ra. K ar groeljivo je z odra
znova izEsvenela pesnitev »Sed
je človek skozi atom ski vek«,
ki izpoveduje nem ir, stisko
in brezup človeka v blodnja
ku atomske dobe; Borove
verze, ki se kar sami ponuja
jo za iavedbo v recitalu, so
m ladi predstavili pod vod
stvom režiserja M arijana Ko
vača.
Za um etniški užitek je za

Škrat zamenjal tekst
Pod rfflslovom »Bralcu do
bro knjigo« je tiskarski škrat
prejšnji teden na tej strani
»objavil« besedilo Krpanovega
kotička, in sicer pod naslo
vom »Medvedje v Mišjem do
lu«, namenjeno za sredino na
šega tednika. Neljuba napa
ka je nastala po krivdi ti
skarne zaradi nepazljivosti pri
m etiranju. Bralce prosimo, da
napako oprostijo. Pod naslo
vom »Bralcu dobro knjigo«
objavljamo danes tudi pravi
tekst.

tem poskrbela Lojzka 2erdinova, profesorica Akademije
za gledališče, film, radio in
televizijo v Ljubljani, s soli
stičnim plesnim nastopom.
Izvedla je plese, ki izpovedu
jejo hude čase naše zgodo
vinske preteklosti. Vsebino
plesnih ritmov so v besedi
dopolnjevale pesmi znanih
slovenskUi pesnikov.
Večer prej je Radko Polič,
ravnatelj Muzeja revolucije iz

Ljubljane, sp r^o v o ril v Do
lenjski galeriji na otvoritvi
razstave »Osvoboditev, obno
va in"' izgradnja«, prirejeni v
sodelovanju Dolenjskega mu
zeja z Muzejem revolucije na
čast občinskemu p ra z n ih in
dnevu
republike. Razstava
obsega vrsto izvirnih (pove
čanih) fotografskih posnetkov
Lz zadnjih dni vojne, osvobo
ditve in obdobja, ki ji je sle
dilo.

Bralcu dobro knjigo
»Dobra knjiga naj pride v roke slehernemu bralcu
vseh slojev nagega prebivalstva.«
Te besede je ob letošnjem mesecu knjige naslovil
javnosti generalni sekretar zveznega odbora Socialistič
ne zveze, pisatelj Beno Zupančič
Misel Bena Zupančiča ni parola, ki bi med občasno
akcijo zbudila pozornost, ampak bi morala postati tr ^
jen načrt vseh, ki sodelujejo p n nastanjen knjige in
posredovanju knjige do bralca. Tako bi morala globoko
obsedeti v pisatelju, založniku, prodajalcu in ne nazad
nje v knjižničarju.
Božidar Borko je zapisal, da je knjiga posoda duha
slehernega naroda, čim boljša je ta posoda in
žlahtnejša je njena vsebina, tem raje jo bodo ljudje
jemali v roke, piii iz nje in se oplemeniteljevali.
Priznati pa je treba, da do zdaj še ni dovolj po
skrbljeno, da bi ljudje dobili v roke res samo dobre
»posode duha«. Kioski, trafike in druga taka mesta
še vedno za malo denarja ponujajo literaturo, ki je
vse kaj drugega kot dobra knjiga. To se dogaja, kljub
temu da so Socialistična zveza. Zveza komunistov in
druge družbenopolitične organizacije v svojih resoluci
jah že neštetokrat zahtevale, da bodo konec tako
novani literarni plaži, kiču in podobnim priveskom, Ici
se tihotapijo na knjižni trg Izgotoviti pa moramo v isti
sapi, da mnogi še vedno raje segajo po tistem, kar je
ceneje, kot po dobri, zares dobri literaturi, za katero je
treba — roko na srce! — marsikdaj odšteti velik del
mesečnega dohodka.
Prav bi bilo, da v mesecu knjige opozorimo tudi na
d.ejstix), da, še niso zadovoljivo obiskane poleg knjigarn
tudi knjižnice. Na Dolenjskem, v Beli krajini in Spod
njem Posavju jih imamo lepo število in se po razšir
jenosti knjižnic in številu knjig lahko merimo z razvi
tejšim i območji. Kako pa to neprecenljivo bogastvo tudi uporabljamo, je drugo vprašanje. Gotovo še ne do
volj in tudi o tem, kako bi te stvari izboljšali, bi ka
zalo premisliti v času, ki swo ga zavestno odmerili raz
širjanju dobre knjige.
J. 52*

Najprej le z ,uma svitlim mečem^
Lado Smrekar, predsednik Dolenjskega kulturnega festivala, o letošnjih kulturnih prireditvah v
Kostanjevici, o Kostanjev ičanih pa še malo o sebi
I K atere prireditve štejete
za najpomem bnejše dogoilke
Dolenjskega kulturnega festi
vala v jubilejnem letu?
»Na prvo m esto postavljam slove
sno otvoritev retrospektivne razstave
del m ojstra Toneta K ralja. S to raz
stavo smo počastili umetnikov dvojni
jubUej — 70-letnioo življentja in 50letnico ustvarjanja — in tako p re
gnali mučno tišino, ki je vladala v
slovenskem prostoru, čeprav je šlo
70. jubilej provovrstnega ustvarjalca,
za čJovoka, ki je s sopotniki France
tom K raljem , Veiiom Pilonom in Jo 
žetom Gorjupom začel v slovenski
irnietnoati novo poglavje po im presi
onizmu.
Dogodek leta je bdla tudi razstava
Naivni kaparji Jugoslavije, ki je prvi
krat dala preree tovrstnega ustvar
janja pri nas. Ctenenitj m oram obse
žen kaitalog, kd je izšel ob obvoriitvd
in ki je že kar prva m onografija na
ivnega kiparstva od nastopa Lavoslar
va T ortija do zadnjih del Petra Jova
noviča, Smajiča in Ziivkoviča.' Pripo
mnim naj, da je bilo povsem napačaio
na hitro »podreti« tako pomembno in
študijsko vsestransko domišljeno raz
stavo, ki je poleg N-sega zahtevala
več kot leto dni tem eljitih priprav
in nemalo stroškxjv.
Med posebnosti julbiiejpega leta
velja šiteM otvoritev kloštrske cerkve.
-V njej sta bila že dva koncerta in
tudi v prihodnje bo to prostor za po
dobne prireditve. K ajpak je to šele
prvi kocrak v urejevanju kostanjevidkega samostanskega območja. S p o
meniškovarstvena služba je svoje delo
vsaj v cerkvi opravila nadvse zado
voljivo, nekateri nujnd posegi pa še
vedno aahitevejo dodatne denarje. Po

mojem je zdaj nujno, da pridego bli23U še drugi (npr. podjetje, ki bi zgra
dilo hotel). Teh ni lahko dobiti.
Sploh je to večji, problem , kot mislijo
tisti, ki od daleč in s prekrižanim i
rokam i m otrijo dela v' sam ostanski
zgradbi. V Kostanjevico pa ni nič

prišlo samo <5d sebe, am pak je bilo
treba dostikrat z ,uma svitlim mečem' trdo, ptredano la odgovc/mo delaitl ItB dneva v noč, iz leta v leto,
iz desetletja v desetletje.«
■ K aj Je Se obsegal jubi
lejni spored?

»Gostovanja vseh slovensidh po
klicnih in polpoklionih gledališč ter
nekaj izvrstnih koncertov. Tako je
imela T atjana K ralj, hči um etnika To
neta K raija, operna prvakinja v Wupertalu, svoj prvi slovensiki' koncert
v našem domu kulture. Prva dama
Ijubljai^kega baleta T atjana Rem*
škarjeva pa je imela pri nas pošloVilni nastop. V gosteh smo imeU tudi
oktet Gallus, Sentjem ejski oktet,
harfistko Pavlo Uršičevo itd.«
l i Zakaj tolik.šen uspeb t
tako majhnem mestu?
»Mislim, da gre pri tem za zmoto:
\fariRr govorlmo O ,kultum i K osta
njevici', so to njene ustanove, kul
turni spomeniki in nič več. Vedeti
m aram o, da je Dolenjski kulturni fe
stival m eje občine in območja že zda
vnaj jHrerasel, da prihaja čedalje več
obiskovalcev iz Zagreba, iz Krškega
kot občinskega središča in tudi Novomeščani niso redki, nekateri z\esto
obdsicujejo naše- prireditve že vseh
petnajst let. Samih Kostanj] evičanov
je na prireditvah še najm anj hi jih
malone že vsaka okoliška vas poseka.
Ne pripovediijem tega zato, da bi
komu odvzel njegov .prav* (naj ga
le im a in za klobuk z n jto !), m ar
več zato, da javnost le ne bi napačno
mislila, kdko da v Kostanjevici vse
kar samo od setoe leti na kup to
kako lahko deJo imamo. Je pa med
Kostanjevičani kljub vsemu še zme
raj nekaj Idealom in stvari predanih
delavcev, ki jim ni žal ne za čas ne
za počitek. Njim gre zahvala za vse,
kar smo dosegli, da ima Kostanjo’^-ica
sploh kak glas v slovenskem kultur
nem prostom .«
(Konec prihodnjič)

PRED VOLILNO KONFERENCO

Vsak bi moral čutiti odgovornost"
Franci Kene, sekretar občinske konference ZM Brežice, o težav9 h in
pomanjkljivostih mladinske organizacije v občini

m

Ali poznate kroje DOT?

Sekretarja občinske konfe
rence ZM v Brežicah je te ^
ko najti v njegovi pisarni,
če pa že je, i>otem se mu
vedno mudi.
»Težko je delati, če je en
človek sam za vse,« je dejal
že n a začetku najinega pogo
vora. »Tu bi m orala biti stal
no zaposlena vsaj dva člo
veka, da bi občinska organi
zacija s svojim delom opra
vičila nam en organizacije in
dosegla zeželene uspehe. Naš
predsednik Franc Haloeer je
zelo zaposlen kot učitelj v
Artičah, zato ne more toliko
pomagati tu, k jer bi ga nuj
no potrebovali.«

težko pričakovati, da bodo
to čutili drugi mladinci. Če
na prim er član predsedstva
ne prihaja na sestanke, kjer
se skupno pogovorimo o de
lu, je jasno, da s e 'b o to
odražalo v n j^ o v em aktivu.

da bi lahko rekli nekakšne
lenobnosti med mladimi?
»Eden izmed najvažnejših
vzrokov je vsekakor pomanj
kljiva izobrazba mladih, še
bolj pa vodstev aktivov, ki
zaradi tega p ri delu ne upo
rabljajo pravih metod. Že
ob p r ^ neuspehih in kritiki
so pripravljeni odstopiti od
dela, nam esto da bi poiskali
vzroke za svoj neuspeh in
se dela lotili na drug način.
Tako pa se vodstva v akti
vih prepogosto m enjajo, s
tem pa- pada celotna dejav
nost. 2e letos smo hoteli
organizirati širšo izobraževal
no akcijo za kadre, vendar
ni uspela. Sedaj zbiramo evi
denco kžidrov in upamo, da
nam bo s tem delo olajšano.
Izobraževanje je ena izmed
glavnih nalog, ki nas čakajo.«

BRZOJAVKE
BREZICE
■ Predsedstvo obCinske konfe
rence ZM Je imelo 29. oktobra se
jo, ki se je Je udeležila le polo
vica čdanov, čeprav bi bilo nujno,
da bi se je udeležili vsi, saj Je
bil to pripravljalni sestanek na
volibio konelrenoo, ki bo okrog
20. novembra.
■ V Velikih Malencah, vasi pod
Gorjamci, so pred kratkim m la.
dinci na lastno pobudo ustanovili
nov aktiv. 20 m ladincev, ki doslej
niso nikjer organizirano delali,-se
bo odslej sestajalo v gasilskem
dom u in se vklJufiMo t redno de
lo m ladinske organizacije.
■ Taborniki partizanskega odre
da M atije Gubca so pred kratkim
spet zaŠ^i z rednim i sestanki in
akcijam i. Ponovno so osnovali'vo
de in m ed tabornike p re je li ne
kaj novih prvošolčkov. Sedaj so
vneto pripravljajo na redni letni
občni zbor, ki bo 22. novembra.
V nedeljo, 8. novem bra, pa so se
udeležili zaključne prireditve za
značko Živka Lov§eta v So&tanju.
— Taborniki so letos organizii^i
več uspelih akcij.
drugim so
sodelovaJi tudi na zletu t i ^ m i ,
kov na Bledu, redni letni tabor pa
so preživeli v Zdihovem ob K o l^ .

vsako leto v sodelovanju z
—
Bliža se vaša redna let
DOT PATTERN REPUBLISHING COMPANY OF. AME na konferenca. K aj lahko po
STOPICE
RIKA približno 100 sodob veš, če se ozreš na delo v
■Š o ls k o športno dniStvo na os
nih modelov s kroji in na letošnjem letu?
novni Soli Je ^ )et začelo p rirejati
vodili za uporabo, iki so iz
šolska te k m o v ^ a in športna
»Če povem po praivici, bo
srečanja z drugim i šolami. Bazen
brani iz kreacij največjih
— K aterih aktivov je v va učencev se tudi m ladi u&itelji na
modnih hiš v svetu in p ri mo letos delovni n ačrt bolj
vdušujejo Za športne panoge. E!nši
občini
največ?
lagojeni jugoslovanskim raz slabo izpolnili. Nikakor se
k rat tedensko im ajo treninge v
odbojki in drugih igrah z žogo.
meram . Vsako leto izda .pod ne moremo pohvaliti glede
»Prevladujejo
vaški
aktivi,
jetje priloge za pom lad — usposabljanja •in političnega
vendar tudi tu ne moremo NOVO MESTO
poletje, jesen — zimo te r ot. dela z mladimi. Ni bilo za
govoriti o kmečki mladini,
■ »Bela krizantem a«, kulturnoroško prilogo. Cena je 30— vzetosti za delo, odziv pri
Podjetje REKLAM GORI 35 dmarjev.
etniško društvo novomeških gi
mladincih ni bil takšen, kot Mislim, da je to tudi eden ker je večina zaposlenih in um
mnazijcev, želi vključiti v svoje
CA iz Nove Gorice pripravi
bi moral biti. Vzrok za to izmed glavnih vsirokov za z vasjo mladi niso več tesno društvo tudi druge m lade ustvar.
Na bl-ošuro se lahko na- je predvsem v nezainteresi
povezani. Najmočnejši aktiv Jalce širom po Dolenjski. Pred
ročiite z navadno dopisnico ranosti vodstev v aktivih in nezainteresiranost, nedelav je vsekakor gimnazijski, ki kratkim so lepo presenetili novo
nost
in
nepovezanost
v
naši
meško' občinstvo z recitalom Mira
na naslov: REKLAM GORI
članov predsedstva. Jas organizaciji, kar ugotavljamo šteje okrog 300 mladih. Im a Gutmana, sedaj pa pripravljajo
Poziv k humanosti CA, Nova Gorica, Partizan celo
jo tudi sposobno vodstvo in nove načrte, ki jih bodo mpnHA
no je, da m orajo vodstva da v zadnjem času.«
ska 104.
p(xnaga jim vodstvo šole. km alu uresničili na odru.
jati vzgled, če se pa že ta
Zaradi prim anjkovanja kr
Predstavljam o vam enega ne zavedajo svoje odgovor
vi ima novomeška bolnišnica
—
K aj je po tvojem mne Takih aktivov bi si v občini
■
Toni Vovko, gimnazijec in
nosti za naložene naloge, je nju vzrok nezanimanja, mor- želeli še več. Posebno mla slikar, je domiselno poslikal steno
pri reševanju življenj ve6krat izmed modelov.
dim v delovnih organizacijah v sejni sobi novega mladinskega
te ^ v e . K ri si m ora i^ o so jakluba. Zaželeno bi bilo, da stena
bi m oral biti za vzgled.«
taka tudi ostane, brez dodatnih
ti tudi pri republiškem krvo
pack nepridipravov, kakršne so se
dajalskem zavodu v Ljublja
— Brežice so pravzaprav pojavil ena njej že pred otvoritvi
jo
kluba.
ni. Krvodajalcev še vedno
predstraža v sosednjo repub
primanj-kuje. Potrebe po krvi
liko. Kakšno je sodelovanje
■ »Orion«, klub novomeStdh ta
s sosednjim i občinami in s bornikov, Je Se vedno ena izmed
so vedno večje. Podatki kaže
najbolj delavnih enot Odreda gor
hrvaško mladino?
jo, da tudi število krvodajanskih tabornikov, čeprav so
Ugotovitve in pregled dela pri vključevanju mladine v novomeški občini na
dajalcev med mladdno ni za
fantje zaposleni all pa ttu d irajo
področju
splošnega
družbenega
odpora
Vloga
mentorjev
»Dobro
se
razumemo
s
so
v L jubljani, organizirajo redne se
dovoljivo. Veliko večji bi bil
sednjim i zagorskimi občina stanke, izlete in nočne akcije. Se
lahko odziv šolske in delav
daj p a zbirajo denar za obnovo
Zvezna skupina na področ
Predsednik
občinske
kon
ske mladine. Geslo, naj bi ju splošnega družbenega od- ference 2JM Novo m esto Ja dejavnost, zbiranje podatkov mi, pa tudi s Krškim. Letos taborniške kladare n a Otočcu, ki
za inform ativni center in po smo imeli že več skupnih je v n jil» v l o ^ i ) l .
vsak zdrav človek vsaj enkrat Ijora je 5. novem bra imela nez Slapnik je povedal: »V dobno.
akcij, vendar m oram priz 2ABJA VAS
v življenju daroval kri, še v Novem m estu razgovor s zadnjih dveh letih smo delo
Ugotovili so, da je mladi nati, da me jezijo velike ak
daleč ni uresničeno. Občinski predstavniki občinske konfe na t«m p>odro6ju posvetili
aktiv, ki flo ga
odbor RK Novo mesto in rence ZM, narodne obrambe, predvsem izobraževanju m la na pripravljena in že tudi cije, ki tudi veliko stanejo, v ■ vasiMladinski
tistanovili V začetku letoš
udeležuje pa se jih le pešči njega poletja.
sposobna
pomagati
p
ri
ob
Je imed kratko ži
bolnišnica pozivata vse zdra vojske in mentorijev posame dih, in sicer poleg obvecsne
ca mladih. Bolje bi bilo, če
dobo. o vedikih načrtih
ve mlade ljudi, naj se pridru znih mladinskih o r^n izacij predvojaške vzgoje v šolali v ram bi dežele, če bi bilo po bi ta denar nam enili kultur vljenjsko
glede ureditve igrSičča za koSarico
trebno.
H
krati
Pa
so
pouda
žijo tej himiani akciji in s o isjvajanju načrta za vklju treh oblikah: sistem atično de
rili, da bo treba poskrbeti ni ali športni dejavnosti, ker ni ne duha ne ^ u h a. Mladince je
svojo udeležbo v krvodajal čevanje m ladih na področju lo v specializiranih mladin za večje število m entorjev, ki bi od tega imelo korist več volja do dela km alu m inila, aktiv
obstaja, kot se zdi, le ie n a pa
stvu pomagajo reševati živ splošnega d ru žb en ^a odpo skih organizacajah, kot so bi organizirano delali z jnla- mladih.«
pirju . Neresnost mladincev pa ne
ra.m
ne krajevnih organizacij, ki
taborniki, TVD' Partizan, setk- dino na tem področju.
ljenja svojih sodržavljanov!
A. VITKOVIC 90otidale
pobudo za ustanovitev ak
cije Ljudske tehnDie, Rdeče
tiva, n iti občinskega mladinskega
ga križa in druge; izobraže
vodstva.
vanje vaške mladine s 15 do
■
Republiška konferenca ZMS
20-umimi jjTedavanji o pro
je za sodelovanje v »Akciji 75« izgramu odpkora; v k lju č e v ^ e
brala tudi naslednje dolenjske,
belokranjske in spodnjeposavske
prostovoljcev v teritorialne
aktive: »B^t« iz Črnom lja, »Itas«
Republiška konferenca ZMS želi pomagati in enote s p lo š n a družbenega
iz Kočevja, »Celuloza« iz Krškega,
odpora. Te oblike so bile
spodbuditi mlade v delovnih organizacijah
»Beti« iz Metlike, »IMV«, »Novo99 bralcev je glasovalo:
les« in »Krko« iz Novega m esta,
zelo uspešne, saj so vsebin
»Lisco« iz Sevnice in »Dano« iz
sko
in
številčno
okrepile
teRepubliška konferenca ZMS 1971. Poudarek bo na izobraMirne na D olenjcem . Prvega po
1. »Marijana«, Dubrovniški trubadurji« nam erava v priljodnje posive- ževarxju vodstev sodelujočih riitoriaJne enote. Razen tega
svetovanja s predsedniki aktivov
43 glasov
v L jubljani, ki Je bilo 24. oktobtiiti vso pozornost tudi vpra aktivov, ki ga bo v obliki se smo nenehno sodelovali tudi
bra, se niso ud^ežili predstavniki
z
enotami
JLA,
kar
je
prim
inarjev
organizirala
RK
2.
»Titanik«, Ansambel Slaki - 21 glasov
šanjem m ladine v delovnih
m l a d i n i haktivoT Belt, IMV,
K ika in Celuloza.
organizacijah. V ta nam en bo ZMS. Poleg Izobraževanja pomog'lo k zibliževanju med
3. »Serenada«, Mišo Kovač - 13 glasov
mladino
m
vojaštvom
te
r
se
vsebuje
načrt
akcije
tudi
do
v prihodnjem delovnem raz
4. »Više nečeš biti moja«, Dragan Antič PONIKVE
dobju organizirala vrsto po polnitev dosedanjiili delovnih znanjanju m ladih z vojaško
7 glasov
■ Mladinski alctiv »Jo& o Primembnih akcij. Najpomemb programov posameznih akti teihnlko in "brožjem.«
jatelJ-Slobodan« bo za mlade, ki
Po ugotovitvah je v novonejša je »Akcija 75«, v kate- vov s področji; razvojni na
Se
niso vključeni v delo aktiva
in so zaposleni v delovnih organL
r t bo posebej sprem ljala in črti delavne organizacije, sa 'meškd občini ’vključenih v
moupravni odnosi v delovnih aktivno delo v posameznih
ZBciJah izven otjčine ali pa Študi
Skoraj
polovica
bralcev,
kil
3.
M
ajda
Janc,
Gorr\je
Vrh
usm erjala delo 75 aktivov organizacijah, kadroivsJĆa porajo T IJublJanl, organiziral v za
ZMS v delovnih organizaci h<bika, stanovaiijska proble- mladinskiCi organiasacijah ok so poslali izpolnjene kupone, polje 65, Šentjernej.
četku p r ih o ^ e g a leta družabne
Tokrat je plošče nagrajen igre in srečanja, ki bodo m ladino
jah. Na ta način Jim bo po niatilai mladih in ce lo tn ^ a rog 1900 srednješolskih m la je spet glasovala za » M ^zniževala, hkrati pe bo to tudi
magala p ri premagovanju nji kolektiva, telesna kultvira in dincev, 7000 osnovnošolskih m Jano«, ki Je tako postala ie cem podarila Mladinska knji piUožnost, da se pogovorijo o
okrog 4000 d ^ v s k ih .
petič zapovrstjo najbolj po ga iz Novega mesta.
sk lo n ih težavah.
hovih vsakodnevnih težav in pomen rekreacije v kolekti
P ri usposabljanju in vikliju- slušana plošča.
p ri načrtovanju dela.
vu, vprašanja m ladih v ZK, čevanju m ladih v delo za poN ekateri izmed vas nam pi
V
akciji naj bi sodelovali ZMS, sindikatu in drugo.
trebe splošnega družbenega šete, da ste se »Marijanet
aktivi ZMS iz ene delovne
■M
Sodelujoči aktivi naj bi na odpora im ajo lepe uspehe tu  nanreličali in da Je že čas, da
organizacije v vsaki občini in vezali stike tudi z drugimi di sekcije LT, posebno radio se na vrh lestvice povsspne
aktivi večjih delovnih orga aktivi v občini, jih spodbu klub, taborniška organizacija kakšna druga gkladba. Mo
nizacij.
jali pri njihćvem delu in jim s svojim posebnim delavnim ram pojasniti, da to ni od
programom ter TVD P arti visno od nas, am pak od vas
Celotna akcija bo trajala pomagali z izkušnjami.
zan, ki zajema množice m la in vaših predlogov, s kateri
predvidom a do 15. tnarca
Med potekom akcije bodo dih in uspešno izvaja masov mi sami ustvarjate lestvico
predstavniki RK ZMS obi ne akcije. Mladinci, ki so se najbolj priljubljenih skladb.
Ta teden sem najraje poslušal (a) melodijo:
skali vse aktive, ki v akciji skupno z vojaki In rezervni
N aše'bralce bo verjetno za
sodelujejo, sodelujoči aktivi mi stareSinamd udeležili te nimalo, da Je pevka Tatjana
pa bodo o izvajanju sprejete renskih vaj, so po ugotovit Gros pred kratkim postala
Ime in priimek
ga načrta redno obveščali pri vah m entorjev pokazali hva srečna mamica. N jena hčer
reditelja.
levredno discipliniranost in kica Urška že krepko napre
N ajboljši aktivi, ki bodo v požrtvovalnost pri Izvajanju duje, Tatjana pa obljublja,
da bo ^ e t knnalu posnela
akciji sodelovali, bodo ob določenih nalog.
koncu dobili posebna priznaPoudarili so, da je treba nekaj novih plošč.
z>ja. Akcija naj bi prispevala mladino ob tem u&pK>sabljati
Današnji žreb Je odločil ta
k hiirejšem u in učinkovitej Se v novih oblikah splošnega ko:
Rok: 16. november 70
šemu strokovnem u, i^litične- družbenega odpora, kot so
1. G abrijela Zidar, Trebeče
m u in samoupravnemu uve bojkot,oviranje okupatorja ob 23.
Kupon š t
ljavljanju m ladine v delovnih m orebitnem vdoru, orientaci.
2. Alojz Malenšek, Maline
organizacijah.
ja na terenu, diverzantska 17, Setnič.

K rojni sistem DOT je dra
gocen pripconoček za prijetiK> porabo prost^;a časa. Je
pnročndik, ki ga bo veselo
vsako deMe, m ati in šdvi'lja,
zaradi originalnih zamiisli in
napK)tkov. Z uporabo krojne
ga sistem a DOT si laliko ve
dno ukrojite obleko po last
nem okusu. V veliM izbin
vzorcev im ate osnovo za kre
iranje lastnega modela.

Mladina in splošni družbeni odpor

Delovni aktivi v „Akciji 75“

Že petič „Marijana^

LOT

OGLE«
DALO
MLA
*DIH

I

SEVNIŠKI ROP STOLETJA PRED NOVOMEŠKIMI SODNIKI

POTA
l i \ S T I{ y

Mož, ki je oropal KOPITARNO,
obžaluje samo druga dejanja
Obtoženi Rihard Černigoj ni priznal dejanja, za katerega je dobii pet let
strogega zapora - Sodišče pa se je prepričalo, da je mogel le pn odpreti
blagajno in vzeti iz nje denar za plače v KOPITARNI - V preiskavi odkrili
še vrsto drugih Černigojevih kaznivih dejanj

DEŽURNI
POROČAJO
■ TAT V DRASKOVCU - 4 . no
veinbra zvečer se je neznanec vti
hotapil T barako za sezonske de
lavce n a km etijskem posestvu v
Draškovcu in ukradel Nevenki Celarović iz Tesliča potovalko x
oblekam i in 500 din.
■ OROPAN KOMBI — Neznani
zlikovci so 5. novem bra pf>polnonia izropali kombi Volksv/agen,
last Jožeta B učarja iz T rstenika pri
M im i. Iz vozila so pobrali, kar
se je dalo: dva sedeža, sprednje
luči, rezervno kolo in več drugih
deiov.
■ TAT ODPEUAL MOPED —
Alojz Novak je 5. novem bra na novcMneški postaji m ilice prijavil,
da m u je ta t odpeljal moped iz
pred h i ^ na Zagrebški cesti št. 9.
■ POŽAR V KEMOOPREMI —
Približno 20.000 din škode je po
vzročil požar, ki je 4. novembra
ob enajstih dzbrubnil v trebanj
skem podjetju KEMOOPREMA.
Med varjenjem cevi je padla iskra
v utekočinjeni lak in ga zažgala.
Ogei^j se je h itro raaširil. Delavci
in gasilci so takoj začeli gasiti
In p r^ re č ili Se večjo škodo.
■ PRIMARIJU UKR.ADLI ČOLN
— Prim ariju d r. Ivu Smrečniku iz
Novega m esta so neznanci ukradli
čoln, ki je bil pripet na levem
bregu Krke na Otočcu.
■ RAZGRAJAL V RESTAVRAU.
JI — NovomeSki m iličniki so 6. no
vem bra p riprli do iztreznitve Adol
fa Borka, delavca SGP Pionir, ker
je v kolodvorski restavraciji raz
grajal.
■ PRETEPAČA SO PRIJELI —
Miličniki iz Dolenjskih Toplic so
7. novem bra zvečer p rip rli do ittreznitve Jožeta Muhiča lzK )brha,
ker je v domači vasi razgrajal in
izzival na pretep. Zaradi tega de
jan ja bo m oral tudi pred aodnika
za prekrške.
■ POŽAR Z MALOMARNOSTI
— Kočevski m iličniki so ugotovili,
da je prišlo do požara 30. okto
bra, ko so zgoirele tri garaže in
avto, zaradi m alom arnosti. Vladi
m ir KraSevec iz Kočevja je namm reč pri garažah popravljal svoj
avto. Ko je nekaj nesel v Smolejevo
garažo, so m u padili na tla klju
či. Posvetil ai je z vžigalico, vžgal
se je papir, prepojen z lahko
vnetljivim i snoymi, m tako je p ri
šlo do požara.

14. jiilija 1969 zijutraj je R ih a rd Č ernigoj, šef ob
rač u n sk eg a o d d elk a v sev n išk i K O PITA R N I, v k rajeivni b a n k i dvignil d e n a r za m esečno izplačilo d o h o d 
kov delavcem in uslu žb en cem v p o d je tju . T isteg a d n e
u r a še xii b ila 14, k o so b ile p la če z vseani o d te g lja ji
raz d eljen e v k u v e rta h in p o abfecednem re d u v stav 
ljen e v b la g ajn o p o d je tja . P o tem so o d šli vsi dom ov.
Č ernigoj p a je še n ialo o sta l v p isa rn i. K o je nar
sle d n je ju tro , 15. .ju lija , k m a lu po p rih o d u v j^iižbo,
n a jo č il en i izm ed u slu žb en k , n a j vzam e k u v e rte s p la 
čam i iz b la g ajn e , je le-ta o su p n ila. B lag a jn a je b ila
sk o ra j p raz n a, v n je j je o sta lo le še 5.273,35 d in in
p d e g 143,60 din, k i so b ili p rip ra v lje n i za ^ r t i j s k o
član a rin o . N a sk riv n o ste n n ač in je p re k noči iz^jinilo
iz b la g a jn e 94.571,80 din.
V
podjetju so dvignili p reta. Sum se je takoj g o s til
plah, da mu ni bido ne kon nad Černigojem, saj je imel
ca ne kraja. Se istega dne se le on ključ od tega teaklada«.
Je po vsej savski dolini raz Sum je bil dovolj utem eljen,
nesel glas o romi stoletja v zato so Černigoja devet dni
KOPITARNI. Da bi onemo po ropu priprli.
Tem eljita preiskava m ' le
gočili širjenje neresničnih ve
sti, so pristojm iz d e lo ^ e potrdila, da Imajo pravega v
organizaoioe takoj poklicali rokali, ampak je odkrila še
delavce uprave javne varno druge Černigojeve pregrehe,
sti in druge izvedence. V p re -. ki jih je počel kot odgovorna
iskavi so zaslišali večje šte oseba v podjetju in še prej
vilo ljudi, predvsem pa us kot sandikatoi funkcionar. Na
lužbence iz Černigojeve pi dan so prišle številne pone
sarne in seveda Černigoja sa verbe, Is^nl dokum enti in Jamega, ki je imel edini ključ m išljene osetoe, s katerim i sl
od blagajne. Ob stirokovnem je Černigoj pomagal, ko si
p r^ le d u blagajne so ugoto Je prilaščal tuj m družbeni
vili, da nd bila nasilno odpr- denar.
TUJI PODPISI
S ČERNIGOJEVO ROKO
Mopedist umrl
V m aju m jim iju 1969 sl
Je na tak naOln prisvojil
pri Hrastju
1994,10 din. V plačilno listo
38-letni Jože Radovan iz Do Je vpisaJ zneske za nadurno
lenje vasi pri Cerknici je 6. delo, ki naj bi ga bili opra
novembra zvečer p ri H rastju vili Jože Beršnak, Drago De
z levega parkirišča zai>eljal z želak, Franc Polanec in Niko
mopedom na avtomobilsko
Železnik, prejem nike pa sam
cesto. Od Ljubljane je v ti podpisal in spravil denar v
stem trenuUm pridrvela maz svoj žep. Na drug način sl
da 1500, ki jo je vozil za je od julija 1966 do jupija
grebški voznik Zvonko Mesa
rič. Osebni avtomobil je stra 1969 prisvojil 5.398,30 din.
hovito zadel mopedista, tako Upokotjencem, prakjtikantom
da je obležal m rtev. V oseb m zunanjim sodelavcem je
nem avtomobilu sta bila ra v plačilnih listah prikazal
njena Marko Markedevič in večje vsote, kot so Jih dobi
j njegova žena Ksenija. Mesa li, razliko pa kajpak obdržal
rič je hotel nesrečo prepre zase. Tako si Je prilastil: na
čiti in se je m opedistu lunak- Ime Franca Vrstovška 600 di
niti, venda se mu nam era ni narjev, na ime Antona Ur
banca 649 dm, na ime Maksa
posrečila.
Mačka 254,85, Jožeta Plazarja
261,60, Silva Jurkoviča 153,60,
Ivana Močnika 100, Franca
Sterka 1576, M arije Im perl
456, Jožefa Lisca 228, Alojza
Lisca 228, Nika Kneza —
In hotel je odpeljati.
328,30, Ivana Pfeiferja 216,
Mima pa, ne bodi lena, je
Miše Petriča 120, Filipa B aj
zlezla na havbo avtomo
de 96, Franca M arondinija
bila, takole zajahala jo
30,50 m na ime K arla Mila
je, pomahala in zaklicala:
niča 100 din.
»Vozi, prijatelj! Gremo!«
BREMENIL SINDIKAT,
Martin je vozil počasi,
SPRAVLJAL V 2EP
Mimi je sedela spredaj in
V m aju 1969 je Černigoj
se veselo hihitala. Saj je
spravil v svojo listnico 40
dokaj zabavno, sedeti ta
din, kd mu Jih je dal Anton
kole na kljunu avtomobila
Tomc, da bi mu vpisal ftve
in z nogama bingljati na
obveznici za ljudsko poso.
obe stra n i. . .
jMo. Na dan Je pniSlo, da ni
Pa se je zgodilo, da se
odvedel sindikalne članarine
je od nekod znašel čuvar
— 1967,80 din — za čas od
zakona. Saj veste: ko ga
1967 do m arca 1969. Kot bla
človek najmanj pričakuje,
gajnik občinskega sindikalne
se ti prikaže sredi bele
ga sveta pa sl Je Černigoj že
ceste.
prej — od 1963 do oktobra
»Oho, kaj pa to?«
1965 — prilastil 2.453,55 din:
Martinu je bilo nerodno,
210,60 din 8i Je zaračunal
Mimi pa niti ne.
za izmišljene potne stroške,
spravil v. žep 191,80 din, ki
»Voznik, tole
pa ni
jih je knjižil na račun i>obnih
prav.«
stroškov - nekega Miloša Bur*
Martinu je bilo še bolj
nevskega, nato sl spet odštel
nerodno.
167,85 din za namišljene, sej.
Malo besedi, zapisnik,
nine m 40,30 din za nadom e
prijava in Martin se je
stilo osebnega dohodka; na
znašel pred sodnikom.
dalje je spravil 540 din, češ
Priznal je vse od kraja.
da je izplačal pomoč- enaj
Vse je bilo jasno, a
stim sezonskim delavcem;
kljub temu zapleteno. Po
208,30 din je vzel za »pre
zakonu je namreč kazniv
mog«, ob katerem naj bi se
voznik, ki na vozilu
bili greli sindikalni možje;
tovor nepravilno naloži.
464,70 din je zapravil na ra
Vprašanje pa je, če je bi
čun »čiščenja tn vzdrževanja
lo Mimo lahko šteti za
prostorov ObSS«, za nadaljtovor.
njih ukradenih 600 din pa si
Je izmislil podpore izmišlje
Kdo ve?
nim delavcem.

Nepravilno zložen tovor
Njega dni, točen datum
niti ni vaHen, je bilo _ v
Špehkovi gostilni od sile
veselo. Litri so romali na
mizo, da je bilo veselje,
in dobro razpoložena dru
ščina fantov in deklet jih
je urno zlivala vase. Kdo
bi se razburjal, saj so bili
vsi polnoletni. . .
Naj ne bo zamere, če
se pove, da je bilo to do
poldne, pri belem dnevu,
ko sicer delovni ljudje sluSijo svoj delovni kruh, za
se in družine (če jih ima
jo).
Menda je bilo ravno ta
krat, ko se je sonce pre
vesilo za zvonik stare cer
kve, ko se je druščina usula skozi vrata in se jela
tlačiti r avtomobile. Bog
ne daj, da bi kdo zahteval
preizkus z balončkom!
Fifkova mati je bila kar
dobro razpoložena, GuneIjev Martin pa ne. Zato je
Martin sedel za volan,
vžgal m otor in povabil
Mimi naj prisede.
»Jok, bratec,« je zagostolela vrla Mimi, »v tej
škatli se pa že ne bom
vozila!«
Martin je od jeze poti
homa zaklel, na glas pa
je rekel:
»škatla gor, škatla dol.
Drugega ni. če hočeš, poj
di pa p e š . ..«

PREKLICANA POGOJNA
KAZEN ZA STARE GREHE
Černigoj je bil obtožen.gra
beža, zlorabe u ra d n ^ a polo
žaja, poneverjanja listin in
uničevanja uradnih listin.
Ves čas med preiskavo je
trdovratno trdil, da se ni do
taknil KOPITARNINE bla
gajne in da ga pK) krivem
dolžijo za rop tolikšne vsote
denarja.
Zagovora pa ta 58-letnd
mož (poročen, i^6e dveh pol
noletnih otrok) ni spremenil
niti na glavni obravnavi, ki
je bila na novomeškem okro
žnem sodišču 4. oktobra od
osmih zjutraj do pol sedmih
zvečer. Pri2jnal je vsa druga
dejanja, le s tem, najhujšim
ni hotel im eti nobene zveze.
Karkoli je drugega storil, je
obžaloval. Nekaj poneverjene
ga denarja je m edtem vrnil
sindikatu KOPITARNE, z ob
činskim sindikalnim svetom
pa se je dogovoril, kako in do
kdaj bo vrnil vsoto, ki si jo
je na njegov račun prilastil.
To je senat peterice p ri raz
sodbi štel Černigoju v olaj
ševalno okoliščino.
Obtežilnih okolnosti pa je
bilo neprim erno več. Sodi
šče je p ri tem zlasti upošte
valo, da je trajala Cemigojeva protizakonita dejavnost
nepretrgom a vse od leta 1963,
da je ni končal kljub pogoj
ni obsodbi n a občinskem so
dišču v Sevnici. P ri tem se
njegova sla po prisvajanju tuj ^ a denarja ni u sta ^ la niti
pri skrom nih prejem kih upo
kojencev, nekdanjih delavcev
KOPITARNE. Ne nazadnje je
sodišče Černigoju štelo za
zlo, da je zlorabil družbeno
zaupanje.
Rihard Černigoj je bil ob
sojen po obtožbi na 6 let in
3 mesece strogega zapora, od
tega mu je 's a m o blagajna
»prinesla« 5' let strogega za
pora. H krati je okrožno so
dišče preklicalo pogojno sod
bo občinskega sodišča v Sev
nici iz leta 1967, ko je dobil
Černigoj zaradi podobilih de
janj 7 mesecev zapora, po
gojno za dobo treh let. Nek
danji šef obračunskega od
delka v KOPITARNI bo mo
ral razen tega svojemu nek
danjem u podjetju vrniti —
103.322 din, občinskemu sin
dikalnem u svetu pa 4.003 din.i
V razsodbi sodišča tudi stoji,
da Černigoj še pet let po pre
stani kazni ne bo sm el oprav
ljati poklica, v katerem bi
imel opraviti z denarjem .
Po posebid odredbi okrož
nega sodiščfi v Novem mestu
bo CemigoJ pravnomočnost
sodbe počakal v priiporu.

Živim v opomin
Trdo so padale kepe pr
sti na krste, v katerih so
odhajale k zadnjemu po
čitku žrtve prometne ne
sreče, ki je je zgodila 30.
oktobra na Otočcu: voznik
volksvjagna Ivan Levstek
iz Podgore in sopotnika
Franc Hrovat iz Jurke va
si in Vinko Plantan iz
Prapreč. Vsi so bili mla
di, saj je bilo najstarejše
m u komaj 37 let.
ZAKAJ?« se sprašujemo
zdaj z žalujočimi ob bo
lečem spoznanju, da ne se
da prav'“nič več popraviti,
nič več spremeniti.
Mrtvih gotovo ne bo ni
hče priklical nazaj. Zato
pa bo njihov tragični ko
nec ostal v zavesti živih
kot žgoč opomin, kako ma
lo j e ' pravzapiav potreb
no, da človek v trenutku
zmote, nerazsddnosti ali
prezira izgubi življenje, po
stavljeno na kocko.

■ DOBRAVA: TRČENJE NA MOSTU — Na m ostu čez Krko v Do
bravi sta 8. novembra med sre
čanjem trčila osebna avtom obila,
ki sta ju vozila Rudolf K uhar iz
Mokronoga in dr. Jože K ram ar
iz Šentjerneja. V Kuharjevem av
tom obilu sta bili ranjeni sopotnici
Pepca Golob in 72-letna Ivica Frfkin. Odpeljali so ju v novomeško
bolnišnico. Škode je bilo za p ri
bližno 7.000 din.
■ TRNOVEC: TOVORNJAK IZRUL JABLANO — Z mokrega
klanca pri Trnovcu je 8. novem
bra zaneslo tovornjak, ki ga je od
Metlike proti Suhorju vozil Jože
Simonič iz Lokvice. Vozilo se je
znašlo v jarku, izrulo jablano in
se prevrnilo na njivi na streho.
Med prevračanjem je iz tovornja
ka padel Jože Dragovan. Škodo so
ocenili na 40.000 din.
■ MARTINJA VAS: VRGLO GA
JE NA STARO CESTO — Pavle
N artnik iz Bevk je 8. novembra
z osebnim avtomobilom italijanske
registracije pri M artinji vasi zape
ljal s ceste na nasip in se znašel
rua stari oesti. Na avtom obilu je
za okoli 4.000 din^ škode.
■ SLATNIK: TRČENJE FIC
KOV — 7. novranbra sta se v
Malem Slatniku zaletela s ličkom
Franc Šime iz Dolnje Težke vode
in Edvard Engel iz Brusnic. H uj.
še poškodbe je dobil šim čev so
potnik Franc Hrovat. Škode je za
10.000 din.
■ Z ZASTAVO 1300 V JAREK
— Novomeščan Anton Starič je
7. novembra v Gornjem Gradišču
z zastavo 1300 prehitel vprežni
voz, nato pa ga je zaneslo v ja 
rek, kjer se Je prevrnil. Laže je
bil ranjen sopotnik Franc šu rba
iz Regerče vasi. škode je bilo za
okoli 10.000 din.
■ GRM; MOPEDIST JE OBLE
ŽAL — Jože H udelja iz Geršičev
se je peljal 7. novem bra z mo-

Ogenj uničil čebele
6. novembra približno ob
20.30 je začel v Drnovem pri
Krškem goreti čebelnjak Vi
ljema Grozina. Požar ni bil
prizanesljiv in je razen po
slo p ja' uničil 64 panjev s če
belami. škode je za približno
15.000 din. Vzroka še niso
raziskali.

Ptička sta v „kletki“
Sevniški miličniki so prijeli drzna tatova, ki
sta kradla, kar jima je prišlo v roke
Sevničani in prebivalci oko
liških vasi, predvsem pa la
stniki koles, se lahko oddah
nejo. V soboto so sevniški
miličniki prijeli 18-letnega
Stanka Zakška, doma iz
Šm arja pri Slivnici, ki je
priznal, da je delno sam, del
no pa v sodelovanju z m la
doletnikom J. P. iz Stržišča
zagrešil celo vrsto tatvin. V
nedeljo so miličniki po dalj
šem iskanju prijeli tudi m la
doletnika.
Stanko Zakšek je priznal,
da je 27. oktobra ukradel ko
lo Anici K ranjc iz Podgorice.

Naslednji dan ga je ukradel
pred železniško postajo v
Sevnici Jožetu Coletu iz Sev
nice. Obe kolesi je prodal. Na
vesti ima še druge tatvine:
krajo garniture ključev, pony
kolesa, denarja, zajca. Pri
teh dejanjih je sodeloval tudi
m ladoletnik J. P.
Zakšek je priznal, da sta
zadnjega oktobra skupaj z J.
P. na cesti, ki pelje iz Do
brin proti Žetalam, dohitela
50 let starega moškega, ga
vrgla v grapo in mu pobrala
denar.

Na kocko pa so Lev
stek, Plantan in drugi so
potniki postavili svoje živ
ljenje že s tem, da se jih
je sedem stlačilo v vozilo,
v katerem je bilo prostora
le za pet ljudi, še bolj pa
s tem, da so sprejeli med
se najnevarnejšega sopot
nika — ALKOHOL.
Kar se je potem zgodilo,
je bilo skorajda neizbež
no. Kratek zasuk krmila
na levo je zadostoval, da
je volksioagen zapeljal čez
neprekinjeno črto in se
raztreščil nd tovornjaku,
ki je vozil nasproti.
Trdo, v opomin vsem
živim, predvsem tistim
številnim voznikom motor
nih vozil, ki imajo radi
alkohol za sopotnika, so
padale kepe p n ti na krste
otoških žrtev.
Ali pa je bil ta opomin
res dovolj glasen, pretres
ljiv?
IVAN ZORAN

pedom proti domu. Okoli 100 m
pred vasjo je padel in obležal ne
zavesten. Našel ga je avtom obilist
Ivica Dehlič iz Velike Pake in
ga odpeljal v novomeško bolniš
nico.
■ RUMANJA VAS: PRIKOLICO
ZANESLO v HIŠO -r- Med vožnjo
skozi Rum anjo vas je 7. novem
bra zaneslo tovornjak s prikolico,
ki ga je voeil Franc Vidrih-z Otoč
ca. Prikolica je zadela hišo Jože
ta Vovka in naredila za 1.000 din
škode, škodo na vozilu pa so
ocenili na 1.500 din.
■ TRSTENIK: TREŠČILA V AV
TO IN PADLA — Branko Turk z
Mirne je 6. novem bra na mopedu
peljal Bada Cerva proti Mokro
nogu. v Trsteniku sta se zaletela
v osebni avtom obil, ki so ga na
proti rinili lastnik Peter Pavlin
iz l ^ o k in
njegovi
prijatelji. T
in Červ ste padla in so ju odpe
ljali v novomeško bolnišnico. Ško
do so ocenili na 5.000 din.
■ JEDINŠCICA: AVTOBUS SE
JE NAGNIL — 6. novembra dopol
dne sta se na m okri cesti pri Jedinščici .srečala avtobus podjetja
GORJANCI, ki ga je vozil M artin
Škof iz Loke pri Črnom lju, in
kombi s preizkusno tablico, ki ga
je vcail Slavko Pavšelj, delavec
IMV. Avtobus je zaneslo v jarek,
k jer se je
nagnil
in zadelska
Škode
je bilo za
4.500 din.
■ MEDVEDJEK: NESREČA MiI.ANCANKE — Alenka Beroš iz
Milana je 3. novembra s fiatom
850 italijanske registracije pri Me
dvedjeku prehitevala dvoje avto
mobilov, ko je naproti pripeljal
tovornjak. Beroševa se je um ak
nila na desno, vendar je njen av
tom obil zaneslo na parkirišče, kjer
je zadel tovornjak Franca Ber.
tonclja iz Godešiča, nato pa se
dvakrat prevrnil in obstal v go
zdu. Beroševa je dobila hujše
poškodbe, gmotno škodo pa so
ocenili na 8.500 din.
■
SENOVO: MOTORIŠT PO
DRL TRI PEisCE — Ivan Planinc
iz Gorjane je 6. novembra zjutraj
podrl Pavla in Ireno Peternel ter
Gorazda K olarja, .'d so šli vštric
proti avtobusni posiaji po desni
strani ceste. H uje je bil ranjen
Pavel Peternel, da >o ga odpeljali
v novomeško bolnišnico. M otorist
je vozil z zasenčenimi lučmi.
■ SEVNICA: TRČENJE PRI VI
ADUKTU — 7. novem bra dopol
dne sta se na tretjerazredni cesti
v Sevnici p ri viaduktu med sre
čanjem zaletela osebna avtom obila,
ki sta ju vozila domadin Janez
Stegenšek in Stanko Janc iz Rav
ni. škode ej bdlo za 2.500 din.
■ CRNEC: Z MOPEDOM GA
JE ZADELA — V Cmcu pri Bre
žicah je K ristina Glogovšek iz
Artdč z mopedom 5. novem bra za
dela Antona Butkoviča iz B resta
nice, ki je Sed peš po oesU* kak
šen m eter od desnega roba. Pešec
je bil laže ranjen, odpeljali pa so
ga v brežiško bolnišnico.
■ PREKOPA: Z AVTOM V JA
REK — 2. novembra ponoči Je
Albin Turk z Broda, začasno na
delu v Nemčiji, z osebnim avto
mobilom v Doljni Prekopi pri Ko
stanjevici zapeljal s ceste in se
prevrnil. Bazen voznika je bil pri
nesreči ranjen tudi sopotnik Ignac
Kolarič iz Malega Mraševega. Ško
do so ocenili na 9.000 din.
■
KOČEVJE: CZZA AVTOBU
SA PRED AVTO — 5 novembra
ob 31.30 se je zgodila na cesti
pri Srednjih Ložinah huda pro
m etna nesreča. Slobodan Lukič se
je peljal z osebnim avtomobilom
proti domu, ko mu je v Srednijh
Ložinah izza stoječega avtobusa
stekel pred avto 27-letni Janez Mo
dic iz Srednjih LoŽin. Lukič Je
zaviral, a zaradi slabih zavor ne
sreče ni mogel preprečiti. Pešec
Je bil hudo poSkodovan in prepe
ljan v ljubljansko bolnišnico, na
avtu pa Je bilo za olo li 1000 din
škode.

Drugo
mesto za brežiške nogometaše
3^Q j30/»V E i:

KEGLJANJE

m.

PIONIR
še vedno vodi

Do konca letošnje pogometne sezone je ostalo samo eno kolo. V
nem je že znana uvrstitev naših ekip. V drugi republiški ligi boao
Odigrali so nepopolno 14. kolo
B elokranjci p ristali v zlati sredini. Zasavski derbi med B re ra c ^ i m
Rudarjem s Senovega je odločil v icešam p ie^ . N o v o m ^ a m m imren- v dolenjski k ^ l j a ^ ligi. Vodilna
čanl, ki igrajo s sprem enjenim i postavam i, bodo ostali^ v spoonjem ^ p a PIONIRJA je pretrpela poraz
delu lestvice, vendar ne v nevarni coni. Celulozar, ki se je močno po* v srečanju z 2eležničarjem . Re
zultati zadnoih kol: Partizan —
pravil, se je rešil pred izpadom.
Rudar 340:313, Pionir .— Vseh de
tekm e. Strelci: Maršič 2, Stefa vet 351:323, K rka — Krgko 296:332,
Mirna : Kamnik 1:0
novič in Z. Lapuh.
Iskra — Luknja 289:319, Železni
V. P<MXSORSEK čar — Pionir 412:323, Vseh devet
Zadnje prveiistveno srečanje v
letoSnJi sezoni n a dcanačem i«ri— Partizan 384:291 m S tari devet
Elan - Rakek 5:1
šču je pristaše nogometne igre
— R udar 220:2dl.
Nogometaši novamešk^^a E la
na M im i razveselilo. Zmaga nad
dobro elcipo Kam nika je več kot na so v nedel jo dobro zaigrala in
Lestvica po 14. kolu:
zaslužMia. Strelec zmagovitega gola prem agali ig r ic e Rakeka s 5:1.
13 11 2 3901:3606
je bil Smuc, z dobro igro pa se Ig ra je b ila zanim iva, tako da Pionir
je ponovno izikazal v ratar Logar. so malodtev&lni gledalci jirišli na KiSko
14 10 4 5014:46rr6
A. TRATAR račim . Kaže, da so Novomeščani
2elezničar
14 10 4 4093:3866
ob koncu sezone prišli v form o.
Kfcra
13 7 6 3611:3464
Brežice : Olimpija 0:6
Celulozar - Ljubno 2:1 K rka
13 7 6 3788:3869
v prijateljskem nogometnem sreC^ulozarjevo m oštvo je nasto
čaix}u. posvečenem občinskem u
Luknja
13 6 7 3968:396
palo
s
pom
lajeno
postavo
in
pre
prragmiirai BiTežic, SO domačiiii kij-ub
14 5 9 3616:4796
visokemu porazu pokazali lepo ig m agalo solidne nogometaše z Ljub- Vseh devet
na.
Zadetke
sta
c.osegla
Batinič
13 4 8 3166:3360
Partizan
ro. Pom lajena ekipa Olimpije je
zaigfala resno, saj je bila to p ri In Božič, m edtem ko je Germek R udar
12 3 9 4102:4086
ložnost za m lade ig i^ c e , da si p ri zastreljal enajstm etrovko..
14 3 11 3098:4484
L. HARTMAN S tari devet
b orijo vstop T prvo moštivo. Za
detke so dosegli: Goleč 3, Ceh, Sevnica - Rod (Radeče)
Rožič in Glišič po 1.
V. PODGORŠEK
5:3
v zadnjem kolu drugega razre
Brežice : Senovo 4:0 da celjske nogometne podzvesiie
v drugi republiški nogomet
Več kot sto ljubiteljev nogome Idge so seivnišiki nogom etaši p re
n i Ugi bodo Belokranjci go
ta , m ed nJimi precej navijačerv m agali Rod s 5:3. S to z m ^ o so
stovali
p ri U snjarju na Vrh
s Senovega, se je v nedeljo po  pristali na drugem m estu, jesenski
niki. V celjski neprometni podpoldne z b r^ o n a Tanimdvem sre prvak pa so Zreče.
J. BLAS
zvezni Mgi bodo srečanja zad
čanju, ki je odločalo o jesen
njega kola: Rudar (Senovo)
Kočevje - Ihan 0:1
skem vicešampionu celjske nogo
— Celulozar in Boč (Rogatec)
Drugo inrrščena ekipa v ligi
m etne podzvecse. Brežičand so do
—
Brežiee. V ljubljanski conbro zaigrali, dosegiM so že v prvi Kočevje je v nedeljo doživefla ne
sfci podzvezni ligi p a bodo
m inuti zadetek ter povsem nadigra pričakovan poraz v srečanju z go
srečanja Sava — M i ^ , Do'b
li boiiiene goste. Žal je ob koncu sti iz Ihana. Kočevaijem se Je
— E3an in Odred — Oement
polčasa neodgovoren navijač go poznalo, da v m oštvu m anjka ne
(Trbovlje).
stujoče ^ p e udaril sodnika Ble- kaj standardnih 4 ;ralcev.
A. ARKD
ka& , ki je nato odpiskal konec

Od tu in tam

Kje, kdaj, kdo?

ALOJZ MIHEV NAJBOLJŠI STRELEC
Boštanjska lovska družina im a v svojih vrstah precej odličnih
strelcev, ki že vrsto let uspešno tekm ujejo v streljanju na glinaste
golobe. E U pa, ki jo sestavljajo Franc Pavlovič, d r. Ju rij Pesjak in
Alojz Mihev, je m ed najboljšim i v Sloveniji. Med prvim i je tudi ve
terinar Alojz Mihev, ki im a dom a že vrsto lepih priznanj x domačih
in tujih tekm ovanj. Nabral je že toliko odličij, da jih verjetno vsi
ostali sevniški skupaj nim ajo. Lovec Mihev je skrom en, vendar zdio
priljubljen. Svoje športno udejstvovanje povezuje s težldm terenskim
delom . Na sliki od leve: Franc Pavlovič, d r. Ju rij Pesjak in Alojz Mi
hev s priznanjem , Id so ca dobili za prvo m esto na tekm ovanju v
Dobrni.
J . BLAS

ROKOM ET
Črnomaljci
so postali jesenski prvaki
Kolo pred koncem zasavske rokm netne Uge je že znan jesenski prvak.
Zasluženo so ga osvojili rokom etaši iz Črnom lja, ki so do ž a b je g a
kola še neporažena ^ p a . Za drugo m esto se poteguje ,več ekip, v a id ar je gotovo, da bo na tem m estu U snjar. Črnom aljci, ki im ajo v
svoji sre b n i dva odlična strelca, LOZARJA in <K>RSKA, verjetno tudi
spom ladi ne bodo izpustili prvega m esta.

Partizan (Krško) - BELT
12:22

Bela krajina - poraz doma
Po dnreh letih Je Bela k raji
na doživela prvi poraz na svo
jem igrišču. Vodilna ekii>a v
ZCNL je zasluženo zmagala
nad bort>enimi dom ačini. V
prvem polčasu so im eli dom a.
čini več priložnosti, vendar ni
so dosegli zadetka. Gostje so
se bolje zna6U pred vrati in
po saaslugi domače obram be
povedM z 2:0. V drugem delu
Igre so napadali dom ačini.
Rezultat jim Je iispelo znižati
T 75. m inuti z lepim a»de*kom Petroviča I I. Toda m
žakist jim to n i iispelo: pred
koncem td o n e so prejeli še en
sadetek In vsi upi so p la v a li
po vodd.
E najsterica Bele kirajine (2unlc. Grahek, E nglaro, Karin,
V. IVeisB, R . Petrovič, Grgum i, T. Weiss, D. Petrovič,

Medić in L. Weiss) je prese
neUla z visoloo uivrstitvijo y
jesenskem delu prvenstva (sli
ka zgoraj). Branilec Vinke
¥ftiaB (d ik a desno) je kriv k
drugi zadetek, veadar se ](
vso tekm o tnidU in zadrževat
h itre in spretne napadalce Ko.
prCanov. V ratar Stane 2unii
(slika qpodaJ) je večkm t zia
nesljivo posredoval. Za preje
te zadetke ne nosi krivde. Ta
kole je vio tar BelokaBnjoev i
pom očjo K arina in Grahka
zaustavil enega najoevam ejšib
koprskih napadalcev Krkoča.
Podobnih prizocov Je bilo tudi
pred nasprotnim i vrati, vendar
je bila obram ba gostujoče
enajsteiioe i^ re O vedno na

mestu.

_______

T . LATEBNER
SLAVKO DOKL

i

v predzadnji tekm i zasavske ro 
kom etne lige je domače m lado
niioštvo doživelo Se en poraz. V
prvem polčasu so se resno upirali
gostom iz Črnomlja, v drugem
pa so gostje bili boljši in so za
služeno zmagali.
KrSko: ^ o b e rn e , šeler, LibenSek, Jankovič, Kovačič 1, Golob,
AndrejaS 1, Mikolič 2, Tomažič,
Kranjc, Zorič in Arh 8.
Omomelj: Englaro, Goršek 6,
Lozar 10, Avguštin 3, Slmec I,
1, Novak, Svetič 1, Slmec n,
G rabrijan 1 m Tur^c.
L. HARTMAM
\

Leskovec : Novo mesto
18:10
Ob zaldJuSku rokom etne sezo
ne v Lesdcovcu so slaiviU leskovški
rokom etaši pomembno zmago nad
NovomeSčani. Tekma Je bila za
nim iva, m otil i>a jo Je rahel dež.
L e^ovec: Plut, HruSevar, N.
M lakar 11, Kovač 3, Žnidaršič,
Vakselj, M. M lakar, L. Sribar 1,
R. Sribar 1 in Pire 2.
Novo mesto; Perko, Gantar 2,
M am , MoiUna 2, Kaplan 3, Seti-

Brežičani v Avstriji
člani in članice rokom etne sek
cije brežškega Partissana so p re
teklo soboto in nedeljo gostovaU
p ri svojih Športnih ^ j a t e l j i h v
Gradcu. Brežičani so bili gostje
pri 2aiani elclpl POST, ki je letos
bila n a treningu v Brežicah in so
delovala tudi na turnirju.
Ob zadnjem obisku so Brežičanke prem agale Akademski šport
n i klub s 16:5, fantije pa so igrali
s POSTOM in prav tako zmagali
22:16. Srečanje v Avstriji je bilo
.mednaiXNlni k rst tudi za neltatere
ndajše Igralce. T rener Šetinc Je
naniireč izmei>jal k ar dve postairi.
V. PODGORŠEK

na 3, Seničar, Pelko, Dc in Pungeršič.
L. SRIBAR

Sevnica B - Cerklje
10:0 b.b.
Gostje ndso p r i i^ l i v Sevnico,
zato so srečanje izgubili % 10:0
brez boriae.
J. BLAS

Lestvica zasavske lige
po VI. kolu
Črnomelj
Usi^jar
Novo mesto
Leskovac
Dobova
Semič
Cerklje
Krško

6
6
6
6
6

6 0
5 0
4 0
3 1
2 0

0 137:88 12
1 93:74 10
a 110:97 8
2 102:96 7
4 9(2:104 4

6 1 1 4 116:141 3
6 1 0 5 »4:112 2
6 1 0 5 88:120 2

Končna lestvica
ljubljanske
rokometne lige
M rtvi tek se bo nadaljeval ^>om ladi; največ možnosti za prvo
m esto im ajo Sevničani. saj bodo
gostili doma vse vodilne ^ p e
v ligi (K ranj, H rastnik, Zagorje
in Duplje).
Kranij
Sevnica
H rastnik
Olim pija
Zagorje
D i^ je
Križe
Kam nik
Mokerc
Krmelj
M edveš

10
10
10
10
10
9
9
9
9
10
10

7
6
6
6
6
5
4
3
3
2
D

0
2
2
1
1
2
0
1
0
1
0

3 204:145 14

i 217:167 U

2
3
3
2
5
5
6
7
10

188:144
185:156
182:162
148:120
142:158
165:189
147:161
156:199
149:281

14
13
13
12
8
7
6
6
0

■ KOČEVJE — Preteklo soboto
sta imela delovna kolektiva Vo
zila — Croiica in ITAS Kočevje
povratno športno srečanje. V stre
ljanju z zračno puško so strelci
ITA&A nastreljali 693 krogov, g o ^
je p a 591. Med posamezniki sta
bial najboljša Franc Novak in Mi
lan Kos, ki sta zadela 147 oziroma
142 kredov. V odbojki so bdiM rav
no tako boljši športniki ITASA,
zmagali so s 3:0. Šahovsko sreča
nje se je končalo s 3,5:1,5 za do
mačine.
‘
(A. A.)
■ LESKOVEC — V p rijatelj
skem rokom etnem srečanju so m la
dinci Leskovca prem agali Novo
m esto z 8:3. N ajboljši strelec pri
dom ačinih je bil Janc (5), pri
Novomeščanih pa Cotič (2).
<L. S.)
■
ŠMIHEL — Aktiv M esnovzgojnih delavcev novomeške ob
čine je organiziral zanimiv roko
m etni tumdr za pionirke. Prehod
ni pokal so osvojile učenke iz
S t o |^ . Končni vastni red: 1. Sto
piče, 2. Šmihel, 3. Mirna peč, 4.
Otočec, 5. Novo m esto in 6. Šent
jernej.
(B. V-)
■ KRMELJ — Srečanje keglja
čev METALNE in prosvetnih de
lavcev iz Sevnice se je končalo
z rezultatom 361:283 za Krmeljdane.
(B. D.)
■ MIRNA — V prvenstvenem
nogometnem srečan.'u m ladinskih
e n a j s t i č sta se ekipi M ime in
Kam nika razšli z neodločenim re
zultatom 4:4.
(A. T.)
■ KRSKO — Osnovni šoli K r
ško sta imeU pretekli teden šol
sko tekm ovanje. Učenci 'so tek
m ovali v krosu, rokom etu in m a
lem nogometu. Rezultati: kros —
učence 5. in 6. razred: 1. Dular,
2. Lupšina, 3. Žf^ran, 4. Hočevar,
7. in 8 . 'razred — 1. 2ičkar, 2.
Dular, 3. Kozole, 4. Marič; u ^ ^ ke — 5. in 6. razred: 1. Bizjak,
2. Gorjup, 3. Sterk, 4. Remih.
7. in 8. r ^ r e d — 1. Zupančič, 2.
Planinc, 3. Kozele, 4. Pleterski.
Rokomet — učenci; 1. 8. č, 2. 7. a
itd. Rezultati: 8. č — 7. a 4:1,
6. č — 6. a 2:0, 8. č — 8. a 3:2
in 7. a — 8. b 4:3. Učenke — 1.
8. č — 2. 8. c itd. Rezultati: 8.
č — 8. c 2:1, 8. C — 7. b 1:0 in
8. c — 7. c 1:0. Mali nogomet —
rezultati: 7. ab — 7. ač 1:0 in 8.
ab — 8. oč 0:1.
(L. H.)
■ SEVNICA — V okviru sin
dikalnih športnih iger sta bila v
malem nogometu dosežena nasledtxja rezultata: Elektro — Kovi
narska 5:1 in Lisca — Prosveta
3:3.
(J. B.)
■ KRMELl — V 11. kolu ša
hovskega fcumdrja za prvaka Krmeflja Je m ed petim i udeleženci
zmagal Sribar, sledi Debelak, Sibilja, Prosenlk in Markovič. V
končnem seštevku točk je ▼ vod
stvu S ribar.
(B. JJ.)
m NOVO MESTO — V počasti
tev o b čin ^ eg a praznika Je bil tra
dicionalni balinarski tu rn ir m est
nih reprezentanc I^jubljane, Z a ^ ba in Novega m esta. Zasluženo
je zmagala reprezentanca N o v ^
m esta in osvojila prehodni pokal.
V vrstah Novomeščanov sta poleg
starejših Bratoža in M ra u igrala
mladinca Drenik in Stefančič.
(R. M.)
■ KRSKO — Pričelo se je tek
movanje za prvenstvo D o lej^ e v
k u lja n ju (8 X 200 lučajev). Prvi
dve sreten ji sta se končali tako
le: Krško — Pionir 6609:6620
(najboljši: Vanič 368, Rumovec
866, Romih m l. 871 in 2idanek
856), in R adar (Kanižarica) — Kr
ka 5OT6:5807 (najboljši
M tiljak
797, Klepec 77, Jarc 765 in KarpIjuk 750).
(J. M.)
■ KOČEVJE — SolSko športno
društvo na gimna:dji pridno 'vaA
košarico. Pripravljajo
se na
srednješolsko tekm oranje v tej
zanimivi ^x>rtni igii. V pripravah
so imeli tudi m edrazredno prven
stvo. a n a g a la Je ekipa 4. raz
reda, sledijo: 3. b, 1. b itd . NaJb o ^ strelec je b k Ci|:lič 113 ko
šev, sledijo aP pei 108, Sobar 100,
Čahuk 96 itd.

SAH

Prehud poraz
Novomeščanov
V prvem kobi prvenstvenega
srečanja re p u b lik e šahovske lige
— zahod Je v Novem m estu go
stovala odlična ekipa Zm aja iz
L jubljana in prem agala NovomeSčane 7,5 : 0,5. Tako hudega
poraza Novomeščani niso zaslužili,
sa>i so pokazali dosti boljšo igro
in b i T^služili vsaj eno zmago.
Najbolje sta se d r^^ s Jože Udir
in Tone Škerlj. Povedati m oram o,
da so I^ b ljo n č a n i n a to p ili v
najm očnejši postavi s Planincem na
čelu.
Rezultati: Penko — Planinc 0:1,
Škerlj — Jelen 0:1, Udir — B rat
ko lem i, Šporar — R. Kržišnik
0:1, Bjelanovič — H allk 0:1, Iste
nič — Kosanovič 0:1, Komelj —
Stalner 0:1, Anica Istenič — Pavla
Košir 0:1.

+ <£' v

m

Prejši^o sredo so ustanovili karate klub Novo mesto.
Ustanovnega občnega zbora se je udeležilo okoli IM
ljubiteljev tega športa. Po končanem občnem zboru je
karateist STANE ISKRA iz Krškega demonstriral ka
rate udarce (na slUd).
(Foto: C. Čargo)

....

Portret tega tedna

Prvih 10 knjižnih nagrad!

Sodnik odgovarja
pred zakonom in vestjo
Sodnik Miloš Medved je
bdi do nedavnega sodnik
občinskega sodišča v K r
škem, pred kratkim pa je
bil imenovan za sodnika
okrožnega sodiSča v No
vem mestu.
— Kako ste se počutili,
ko. ste ob prevzemu nove
dolžnosti prisegli pred
podpredsednikom sloven*
ske skupščine dr. B rile
jem, s čimer st^ prevzeli
novo odgovorno delo?
»Bilo je zelo slavnostno.
Mogoče se človek prav ob
takd priiložnostd najbolj za
veda kočljivosti pok licala
vseh načed, ki sprem ljajo
vsakodnevno sodniško de
lo, ob tem p a tudi velalke
odgovornosti.«
— V čem se vaše seda
nje delo razlikuje od prej
šnjega?
»Prav gotovo je pcristop

k delu na obeh sodiščih
enak. Pristojnosti sodišč
pa so urejene z zakonom.
Okrožno sodišče je pritož
beno in rešuje tiste, za
deve, ki jih odreja zakon.
Prav tako kakor na ob
činskem sodišču tudi tu
človek odgovarja pred za
konom in vestjo. V tem nd
nobenih razilik.«
— Vendar vam gotovo
tudi pri vašem delu veliko
koristijo izkušnje?
»Izkušnje so prav gobo
vo važne kakor v vsakem
drugem poklicu. Navadno
jih je vedno premaJo.«
— Kakšna je vaša oce
na Novega m esta sedaj^ ko
postajate njegov meščan?
»Vojno sem večinoma
preživel v okolici Nov^fa
m esta in se spK>minjam,
kakšno je bilo takrat. Na
predka, ki ga je doživelo
m esto posebno v zadnjem
času, ni nihče pričakoval.
V zadnjih nekaj letih je
napredovallo bolj kot v
vseh dvajsetih letih po
vojnd«.
— V Krškem ste znani
ljubitelj um etnosti in or
ganizator številnih razstav.
Ali boste na tem področ^ju sodelovali tudi naprej?
»Kar človek vzljubi, te
m u se težko odpove kljub
stiski s časom. V fcrški
gaJeriji delam že od nje
ne ustanovitve naprej.
Prihodnje leto bo peta ol^
letnica prve razstave. P ri
pravljen je že tudi pro
gram razstav za prihod
nje leto. Vsekakor bom so
deloval še napreii«
A. VITKOVIC

U činkovit vzorec v lila č rn i b a rv n i k o m b in aciji n e po
tre b u je za h tev n ejšeg a k ro ja . K opalk e so en ostav ne,
p a v en d a r elegantne. (F o to : S. D old)

■ (UTONILA) — je dne 25. okt. osem
letna deklica Aivžin iz Ragovega, onkraj
g. Hočevarjevega poda. Z enajstletnim
bratom je šla na K rko po vodo, na bregu
ji. je adrsnilo, in padla je v vodo. Na
bratovo vpitje so sicer ljudje prihiteli,
toda prepozno je bilo, (revica je bila že
m rtva.
■ (ZLOČINSTVO) — V nedeljo zvečeir
čuli so ljudje za hišo Rajcove gostilne v
K andiji nekega človeka v Krki broditi, a
ko so blizu prišli, ni ga bilo več videti.
Bil je hlapec g. KoSička iz Novega mesta.
Našli so ga v torek zjutraj. Govori se,
da so ga zlobni tovariši v vodo ixihnili;
visled t^ ;a so tudi neikatere zaprli.
■ (KAKO SLOVANE PONEMČUJEJO)
— Na Poznanjskem podučevale so neka
tere mlade Poljakinje ubožne poljske
otroke m aterin jezik, to raj rojene Polja
ke so m aterin jezik podučevale. Kaznova
ne so bile po 100 m ark. Pritožile so se
na učno m inistrstvo, toda zaman. Jedna
teh gospodičin, Janiina Omankovska, ni
hotela plačati. K er ji niso imeli kaj za
rubiti, so Jo zaprli v Ječo. Taka je p ro 
stost v blaženi, olikani Nemčiji.
■ (DEŽEIX> MORILCEV) — bi skoro
« neli imeno(vati Italijo, tako lepo Italijo.
Izmed 32 milijonov prebivalcev Je na leto
4.000 umorov, od teh {e polovica kazno
vanih. V Nemčiji s 55 m ilijoni prebivaici
agodi se 550 in na Franooskem z 38 m ili

Na zadnji seji medobčinske
ga sveta ZKS, ki je bila v
Krškem, je v razpravi o ne
razvitih območjih Viktor Auer iz Sevnice med drugim de
jal: »Mi ,peš’ računamo, ka
ko bi od družbe več dobili za
razvoj nerazvitih krajev, v
Ljubljani pa strokovnjaki z
elektronskimi
pripomočki
zbirajo podatke, kako bi mi
čim m anj prejeli. Kako naj
jih pa ujamemo, ko računa
mo še s svinčniki?«

V piTostoirih re sta v ra c ije n a O točcu je v p etek
LISCA p rire d ila m o d n o rev ijo , n am en je n o p re d sta v 
n ik o m ju g o slo v an sk e trg o v sk e m reža in sv o jim po
slovnim sodelavcem .
V prvem delu revije so v
organizaciji Centra za sodob
no oblačenje iz Ljubljane po
kazali damsko perilo: nedi<ke, steczarike, pasove in lilač.
ke, med katerim i je bilo ne
kaj standardnih modelov, pa
tudi novitet. Nedrčki in stez
niki se v novi kolekciji p rila
gajajo zahtevam mode. Pas
je spet poudarjen, do polnega
iizraaa prihaja m ehka linija
žene. Razen v beli barvi je
letos precej perila v ekri to
nih, v roaa, m om arsko mod
ri barvi, seveda pa so vsi
modeli naprodaj tudi v črnem. Nedrčeik z vdelano kombinežo smo videM že lani,
novost pa je nedrček s hlač-

kamd iz enega kosa, pri k ate
rem pos za nogavice nd po
treben.
Ženske kopalne obleke, s
katerim i LISCA krepko p r a
dira na evropski trg, bodo
zadovoljile tudi okus doma
čega nežnega spola. Polovica
proizvodnje gre v izvoz, osta
nek bo na prodaj v naših tr 
govinah, in kot zagotavljajo,
ne šele zadnji trenutek, p re
dčoi se bodo začeli dopusti.
Za novo kolekcdjo enodel
nih kopalk lahko rečemo, da

SPLICA/

jom 609 umorov Koliko v Avstriji nam
ni znano. — Prav im a poslanec Rudini,
ki je v italijanskem državnem zboru re
kel: »Potok nedolžno prelite krvi, ki se
vedno pretaka po našej deželi, nam je v
večjo sram oto kakor zgubljena vojska.
■ (POMAGAJTE UBOGIM!) — Pred
dobrim letom šel je v Ameriko Lor«ac
Roštan, po domače Bernardove, iz Sv. Šte
fana občine Velike Loke, in sicer za to,
da se Je odtegnil 15 mesečni kazni. Po
pustil Je doma 38 let staro ženo in pet
otrok, katerih najstarejši Je 10 let, naj
m lajši pa 8 mesecev star. O veliki noči
poslal je ženi 12 gold. Od kresa pa sploh
ni več pisal. Zena Je vsled pom anjkanja
jetična postala ter do skrajne m ere osla
bela. Tudi nim a soroiistva, ki bi mogli
količkaj za-njo ali za otroke skrbeti. K dor
u trp i ubogim kaj darovati, ne bo lahko
večje sirom ake našel. Blagoivoljni darovi
pošljejo naj se !d. žup>anstvu Velike .Loke,
pošta Velika Loka. Tudi uredništvo Dol.
Novic bo rado darove sprejelo in v listu
sprejem potrdilo.
■
(KATOL. DRUjSTVO ROKODEL.
SKIH POMOČNIKOV) — napravi, kakor
čujemo, v nedeljo 21. t. m. v svojem (to
m u predstavo. z gledali*^ko igro in komič
nim prizorom.
■ (NOVI ŠOLSKI NADZORNIK) za
srednje šole na K ranjskem Je g. Končaiik,
bivSi giimnazijsikd ravnatelj v Celju. V po
koj stopivši Solskd nadzornik g. Siunan pa
je imetnovan dvom im sivetnikom.
■ (V CESTNI ODBOR ZA TREBANJ
SKI OIOIAJ) — so izvoljeni naslednji go
spodje: Jud. Treo, grajščak v Mald vasi,
načelnikom; Janee Bukove, posest. In žu
pan v Mrzli luži; Alojs Paulin, pos. 7
Trebnjem ; Janas Zupančič, posestnik in
župen v Dobmičah; Josip K otar pos. t
Dol. vasi pri Čatežu; Ludovik Koračin,
posestnik in župan na M imi.
<IZ DOLENJSKIH NOVIC
1. novem bra 1900)

# . . . Maks Toplišek, bre
žiški turistični bog, spet išče
po okolici, kje bo kakšno
podjetje, ki bo šlo v stečaj.
Rad bi namreč obogatil svo
je izkušnje prisilnega upra
vitelja: zdaj ima 11 skalpov.
% . . Dokazujejo mi^ da
ne pišem o »malih ljudeh«.
Protidokaz: Jože Zibert (v
Novem m estu) je zadnje te
dne obogatel s prodajo par
cel, na katerih lastniki brž
kone nikoli ne bodo mogli
zidati. Zibert je mali človek
— kmet.
0 . . . Novomeščani se za
nimajo, kam bo šla zdajš
nja občinska garnitura, ko
ji »poteče oblast«. Lahko bi
razpisali nagradni natečaj; za
pomoč pri reševanju pa po
datek, da 80 Thorževskij,
Grča in Zirkelbach v »Krki«.
# . . . Rudi Pinter, direk
tor hotela Metropol, je »od
mrznil« odločitev zveznega iz
vršnega sveta — ekspres ka
vo je podražil za 20 par.
% . . . Janko GoleS, pod
predsednik Tiovomeškega sin
dikata, bi imel rad dve de
sni roki: ko je delil p/lakete za športne igre, je za od
bojko ni mogeH podeliti sam
sebi.
# . . . Odbornikov ne sm e
mo v vsem posnemati: Jože
Fabjan si je v Novem m estu
na črno zgradil hišo in v
njej že stanuje — nihče pa
ne ukrepa.

m

MODROSTNI ZOB
K o sem o d p rl v ra ta čak aln ice zob ne am b u lan te, sem
p o m islil, d a m i je žena B a rb k a m o rd a to k ra t p o več k o t
50 le tih le sp e t p ra v sv eto vala, ko m i je rek la , n a j ne ho
dim k zob ozdravn iku . P re d 50 le ti sem zad n jič p o slu šal
n jen n asv et, ko sva se p o ro čila, o d tlej p a nik o li več, če
p ra v je v časih im ela tu d i p rav .
N a 14 sto lih , k o lik o r jih Je bilo v čak alnici, so sedeli
šo la rji. CKirasli so se g n etli p re d v ra ti in čak ali, k d aj se
bodo o d p rla. G ovorili so tih o in sp o štljiv o k o t p ri m rliču.
»K do je še p riše l z a ra d i p u lje n ja zob?« se Je n a p rag u
o rd in a c ije og lasila žen sk a v belem . N ekaj Jih je dvignilo
rok e, d ru g i p a so se sk u šali p re rin iti do o d p rtih v ra t.
»Kdo še n i d ob il injek cije?« je b ilo d ru g o vpirašamje'.
Z daj sem se o ju n a čil in Viio p rizn a l: »Jaz! š e iiik o li,
sestra!«
M alo m e je sk rb elo , k e r n isem n iti tr i u re čakal, p a
sem b il že n a v rsti. K aj bodo rek li drugi?
Z obozdravnica, nežno b itje , m e je sp re je la z začude
n je m in zelo ljubeznivo.
»K ateri?« se je oglasila.
»Ta « P okazal sem s p rsto m n a n a jm a n jši zob izm ed
vseh š tirih v z g o rn ji če lju sti, k o lik o r Jih še im am .
»Zakaj p rih a ja te sem p u lit zobe, sa j v am bodo sam i
km alu izpadli!«
č u til sem , k ako m i po raz o ra n em o b razu polzi ix)t.
Ali b o začela?
» šk o d a časa, sa j m očnik še vedno lah ko je ste . D ru
gega p a k o t sta ro u p o k o jen e c n im a te ...«
N am ig nila m i je , n a j sedem n a sto l, o k ate re m so p rej
v čak aln ici pripo vedo vali, d a je m učdlnik.
*
»Ali s te si k d aj čistili zobe?« je b ila rad oved na.
»Seveda sem si jih , v en d a r b o lj p o red k o , k e r v m enzi,
k je r sem se h ra n il, n ism o d o s tik ra t je d li m esa.«
»R ada b i vedela, ali s te si Jih um ivali?«
»D okler sem jih im el n ek a j več, sem si jih red n o u m i
val. V sako leto vsaj e n k ra t, zd aj, no, zdaj si jih p a res
nisem , le to s in lan sk o leto , p re j p a . . . «
K er im am do z a tiln ik a p o d aljša n o čelo, se m i lo b a n ja
sv eti k o t g asilsk a čelada. To lo b a n jo je zd aj nežn a ro k a
u ra v n a v ala v ležaj n a sto lu , k i Je izdelan ta k o , d a se p rile 
ga vsem zobobolnim glavam , k a k ršn ih k o li v elik o sti in k a
kovosti. N e d a bi m e kdo op ozoril, sem n a stežaj o d p rl
u sta, d a se je lah k o videlo do m o jeg a »pretvornika« in še
n ap re j.
»Boli?« m e je v p raša lo m ilo b itje . P om islil sem , d a bo
p u ljen je p ovzročilo še h u jše bolečine, k o t so b ile tre n u t
ne, in sem p rizn al: »še ne!«
V m o ji u stn i v o tlin i je začelo h re šč a ti k a k o r p ri ko
vaču B laži;, ko b ru si s ta re sek ire, če m u r p rav i »šm irglanje«. Z ap rl sem oči. B al sem se, d a bodo iz moje* u stn e
vo tline letele isk re in se zapikovale v nežno belo roko.
U gibal sem , k aj dela. P o tem sem m o ral iz p lju n iti slino,
pom ešano z-n e k ak šn o o stro m ivko. P ro seče sem pogledal
zobozdravnico.
P rijaz n o , n asm ejan o b itje m i Je p o jasn ilo ;
»K je pa! B ilo b i škoda. To je m o d ro stn i zob. P opravili
vam ga bom o.«
Z ro k av o m sem si o b risa l solze, ki so m i od v eselja
sto p ile v oči. V endar m i n ekdo v ta k o dolgem živ ljen ju
z a trju je , d a im am — čep rav sam o "za zob — »m odrost« in
to ix)m eni v n ašem Jeziku p am et. Do teg a dne n isem nik oli
s li ^ l , d a b i m i kdo rek el, d a sem »m oder« ali p o km ečko
pam eten. Z daj b o m v sak o m u r povedal, d a sem vsaj m alo
m o d er, sa j je to u ra d n o u go tov ljeno.
P o m očn ica v belem je še p o g led ala m o jo zd rav stv en o
izkaznico, p o te m p a m ene in n ek aj z a p isa la v veliko k n ji
go. N a jb rž je b ilo to , k a r p iše n a p rv i s tra n i m o je zd rav 
stv en e izpaznice:

»Honorarnp
komandiranje«
Prof. Jože Dular, priljub
ljeni, ravnatelj Belokranjske
ga 'muzeja v Metliki, se je
pred dnevi pošalil pred čistil
ko muzeja, da bodo v veliki
novi pisarni v gradu res ure
dili sobo »za novega direktor
ja muzeja«. Vsa v strahu, da
prof. Dular ne bi prihajal
več v muzej, m u je čistilka
dejala: »Nič zato, če greste v
penzion, saj boste lahko po
tem še vedno honorano ko
mandirali, kot včasih v hote
lu gospod K., ne bp vam tre
ba delati...«

S e v n i š k a LISCA je že 6. n o v e m b r a p r e d s ta v ila kolekcijo za le to 1971 - Zna
č iln o st: e l e g a n c a in u p o r a b n o s t si p o d a j a t a 'r o k i

Dolenjske Ilovice.
■ (KAPITELJSKA CERKEV) — Da
nam erava v novomeški kapiteljski cerkvi
mil. gosp. prošt več stivari napraviti in
prenoviti, smo že povedali. Za danes po.
ročam o, da so jeli sedaj slikane okzva
vzidovati. Iz načrtov na kartc«iih se vidi,
da je um etnik kc»npozicijo prav dobro
pogodil; že sedaj se vidi na poc^anieznih
delih oken prav um etne slike. Nedvomno
bodo okna v svoji celoti pri tako velikih
dim enzijah mogočen utis naredile.

»Peš računanje«

S kopalkami na pohod po Evropi

KAJ S O PRED 70 LETI PISALE

Preurejanje Kapitlja

Med nove naročnike, ki so jih za naš tednik začeli
1. novembra pridobivati pismooioše v vseh občinah na
šega območja, bomo vsak teden razdelili nekaj lepih
knjižnih nagrad. S tem jih pozdravljamo v krogu naših
bralcev in novih naročnikov, likrati pa jim želimo, da
bi bili z domačim listom kar najbolj zadovoljni. Veseli
bomo, če bo»'Jo vsi stari in novi naročniki podprli našo
akcijo s tem, da bodo priporočili domači tednik tudi
prijateljem , sosedom, znancem in sorodnikom doma in
v tujini, ki Dolenjskega lista še ne dobivajo na svoj
naslov. Več ko nas bo naročnikov, cenejš.i bo lahko do-mači časnik, njegova vsebina pa bo bogatejša in za
vsakogar zanimiva.
10 knjižnih daril dobijo ta teden po pošti;
Anica Pristavec, Novo mesto, Gubčeva 30; K atarina
Vovk, Sevnica, Drožanje 8; Jože Kodrič, Podbočje.
Brezje 2; Frančiška Nagelj, Novo mesto. Vel Cikava 5;
Fani Vencelj, Šentjernej, Dol. Vrhpolje 11; Stanislav
Kos, u rar Krško; Pavle Butala, Črnomelj, Lokve 22;
M arija Turk, Kočevje, Kolodvorska 18; M arija Kos,
Dolenja vas 38 p ri Ribnici; Franc škrabec, Koprivnica
23 pri Brestanici.
Vsem starim in novim riaročnikom lep pozdTav!
UPRAVA DOLENJSKEGA LISTA

barve in vzord dokaj dobro
sledijo diktatorjem mode la
Pariza in Rima. P ri barvah
ni manjkalo trenutno popu.
lam e kostanjeve, odtenkov
lila barve, prelivajočiCi se t
zamolklo temno Meče tone.
Letos je manj kovinskih
okraskov, kroji so večinoma
elegantni in uporabni, posa
mezni pa tudi i^'emno drzni,
če upoštevamo kopalke iz helance, tkane v vaorcu kačje
kože in ob straneh globoko
izrezane. V sploSnem nove
LISCINE kopalke niso kriče
če. Več je um irjeno elegant
nih, brez kičastih olkraskov.
K rojene so pogumneje za
m lajše, strožja m erila pa
veljajo za tiste, ki se ne m o
rejo več šteti k rosno m la
dim. Presenečenje Je bil kom
plet Rimini: dolge Mače in
kratek bolero, ^prim eren za
oddih in sprehode ob obali,
uporaiben pa tudi za sprejem
gostov doma.
Pevca Irena Kohont in Raf
ko Irgolič sta program lepo
popestrila. N a p ^ a , ki Jo r e
viji lahko očitamo, je, da se
Je nastop na manekenski pi
sti malce vlekel. Razumljivo,
bilo je premalo manekenk.
Da so se lahko preoblačile, Je
m orala vsaka dvakrat če«
oder, medtem pa sta se
^ re m n i besedili zvrstili v
slovenskem in lirvaSkem Jejiku.
. RIA BACER

Dobro žganje

N eznani voznik si je v p o n e d e lj^ .9. n o vem b ra, m ed
20. in 21. u ro »sposodil« p re d
K rk a Sim co
NM 49-51 (la stn ik N ovom eščan
R u s ija ) in se po
n e k a j sto m e trih v ožn je z vso s il 'z a le te l v ark a d n i
s te b e r B ergm anove hiše. Avto je
šk o d a je oce
n je n a n a 11.000 d in a rjev . Z m ikavtu je iz raz b ite g a av
to m o b ila u spelo p o b eg n iti in z a ^ ^ iu t u iti kazni. N a
slik i — za d n ja p o s ta ja S im ce
presenečen i Janez
R u sija , k i je p o n e k a j m in u ta h »tkanja vozilo n ašel
n a G lavnem trg u (F o to : S. D okl)

Iv an K ra je c in Jože P e rp a r s ta se po 52 le tih sreč ala
v N ovem m estu . <Foto: S. D okl)

POL STOLETJA NISTA VEDELA DRUG ZA
DRUGEGA

Spet srečanje po 52 letih

v

Dva s l o v e n s k a fa n ta , vo jak a Iz p rv e s v e to v n e
v o jn e , s t a s e s r e č a l a p o v e č k o t 50 letih Združil ju je o g l a s v n a š e m č a s n ik u

Peter šneler, Belokranjec
iščem vojaka Jožeta
s Sinjega vrha, je pred krat
kim povedal na polharjenju Perparja iz V elik^a Lipovca
tole
resnično partizansko št. 10 pri Ajdovcu nad Žu
žemberkom. Ta naslov imam
zgodbo:
iz leta 1918 in 'b i mu rad
— Dva partizanska kurirja vrnil njegovo vojaško sliko,
sta se med potjo ustavila pri ki mi jo je podaril za spo
neki ženici v Lokvtcah. Ze- min v Ennsu pred odhodom
ju je prijazno postregla in z m aršbataljonom na talijan
jima, preden sta odšla, po sko bojišče . . .
nudila še žganja. Napravila
IVAN KRAJEC
sta ponirek, se odkašljala,
ker je bila pijača močna, in
Oglas takšne vsebine smo
odšla.
prebrali v 41 številki našega
Komaj sta kurirja zginila, časnika dne 8 oktobra 1970.
S toliko večjim zanima
že je ženica začela tarnati:
»Joj, jaz nesrečna ženska, njem smo se udeležili nedav
»vojakov —
kaj sem storila! Sem dala nega srečanja
pomotoma kurirjema hudiče letnik 1900«, ker je bilo malo
vo olje (solno kislino) »liti verjetno, da se bosta dva
in tako umorila dva kurirja!« sobojevnika na tem shodu
srečala po 52-letih ter še en
čez teden dni ali nekaj krat zamenjala vojaški sliki.
več pa je na vrata ženice
Nemalo smo bili presene
s p e t, potrkalo in vstopil je čeni, ko sta se stara vojaka
en izmed tistih dveh kurir res srečala. V hotelu Kandija
jev ter vprašal ženico: »Ma sta se po 52 letih, ko sta že
mica, ali imate še kaj. tistega skoraj pozabila dm g na dru
šnopsa? Takrat me je prav gega, objela. Snidenje je bilo
prisrčno. K repak stisk rok.
do Karlovca grel!«

nenavaden pogled, če je res,
in končno prve besede . . .
Izkoristili smo priložnost in
stara znanca povprašali, kako
to da je njimo poznanstvo
trajalo več kot pol stoletja.
Povedala sta nam: »V tis.tih
letih, ko smo kot zelenci mo
rali na silo obleči vojaško
suknjo, je bilo vsako p rija
telj stivo še toliko bolj vredno.
Ker sva vedela,'da gremo tja
odkoder večkrat ni povratka,
sva si zamenjala sliki, da bi
jo potem živeči lahko oddali
doma. Vojna vihra naju je
po vsem tem razgnala na vse
vetrove. Videla se nisva več,
vendar pa sva slišala, da sva
um rla. Končno sva se srečala
in po tolikem času stisnila
roki. N jina srečanja bodo od
zdaj pogostejša.« Ivan K ra
jec živi sedaj v Ljubljani,
Jože Perpar pa v Velikem
Mlačevem pri Grosupljem.
Torej bo priložnosti za pogo
stejša srečanja in za klepet
o nepozabnih dogodkih na
pretek.
S. DOKL

na črnem kominentu
s:

»PODGURC, začasno v G abrju«
▼

\

Smrt v snežnem metežu

1
3. N ism o š e p o v edali, d a je bil n a š P a ra 
dižnik - kot p a č vsi u g led ni p reb iv alci K o š a te
lipe - n a v d u š e n lovec! In d a d o s le j š e ni počil
n e krokodila, n e tig ra , n e s l o n a in n e kralja
živali, leva! Ne b o m o s e čudili to r e j, da m u
j e p rišlo n a m ise l, d a bi na svoji poti ok ro g
s v e t a zavila s Klaro n ekoliko na jug, na črni
ko n tin e n t! Afrika, s a n j e v s e h lovcev s v e ta !

Lovski paradiž! Kdo drug, č e ne Paradižnik,
sodi tja!
Kjara ni n a s p r o to v a la m oževi zam isli. Nđ
bi bilo n a p a k imeti p re d k a v č e m levovo kožo
z odprtim g o b c e m , si je d e ja la . In ta k o ni bilo
praV n o b e n e o v ire v e č na v e l ič a s t n i poti okrog
globusa!

&

Z aškripal je p e s e k po d v o r iš č u in zapNa s o
s e za lep č a s v rtn a v r a ta pri Paradižnikovih.
Z a v istn e ž i iz K o ša te lipe s o imeli t o k r a t kaj
v id e ti: v is o k o o to v o rje n a v to in na s p re d n jih
s e d e ž ih Paradižnika in P arad ižn ico - s tr o p s k i 
m a č e l a d a m a na glavah! N iso p r e d o lg o trp eli
zele n i obrazi na oknih; o b lak p ra h u je d o b ro 
h o tn o prekril razburljivi prizor.

▼

\:
♦
t

B ila je zim a. L ju d je so se stisk a li k pečem , o tro c i n i
so m ogli v šolo. V asica Je b ila visoko v h rib ih in zarad i
snega o d rezan a od doline.
K m et K arel je sklenil, d a bo p o k lical d ru g e v ^ č a n e ,
d a b i sk u p a j sp lu žili p o t. V endar so oklevali. Z ato je v le
sen plug zapregel k o n ja, si p o tisn il k lo b u k n a čelo in
gnaL Sneg Je b il m o ker, p o t p a do lga in n ap o rn a . Snežni
m etež je K arla slepil, d a ni videl, ko d vodi p o t. K o Je plug
zadel ob n ek aj trd eg a , je sprevidel, d a je zašel. P lug je
zadel ob š to r in tre b a ga je bilo p riv zd ig n iti. K arel se je
sk lon il, ta k ra t p a je kon j p o teg nil z vso m o čjo in plug je
K arla p o k o p al pod sebo j.
K o so ga p ro ti večeru n ašli, v n je m n i bilo več življe
n ja . N edaleč s tra n je še vedno sta l k o n j, zaprežen v plug.
Ko so K a rla p rin e sli v vas. Je novo zap ad li sneg že sk o ra j
po p o ln o m a zam etel p o t. K arlove želje in tru d so b ili za
m an.
OSMOŠOLKA

KRAMLJANJB S PISMONOŠEM IZ SROMELJ

Vsak trinajsti
bolnik - kronični
alkoliollk
v vseh časnikih smo ta
mesec brali zaskrbljujoče
podatke o družbami in go
spodarski š^codi, la jo
povzroča
alkoholizem.
Ljudje, ki so se zapisali
alkoholu, ne vidijo ne dru
žine ne slvižbe in so sJepi
za lastno žalostno usodo.
V brežiški bolnišnici so
letos zdravila 1.600 bolni
kov, med njm i
JetOničnih aU::iiolifcov. AlkoLolno zmedenost ald deJirij so zabeležili v 80 p ri
m erih. To jKjmeni, da s«
je vsak dvajseti bolnik
zdravil zaradi delirija,
kronični alkoholik pa je
vsak trinajsti bolnik, U
pride v bobiišnioo.

TV pretvornik
na Bizeljskem
Na Bizeljskem zatrdno pri
čakujejo, da bodo v kratkem
že lahko gledali prenos televi
zijskega program a iz Ljublja
ne. Vsa leta doslej so bili ve.
zani le na Zagreb, k ajti ljuJ>
Ijanske oddaje so sprem ljale
hude m otnje. Po zagotovilu
RTV Ljubljana bo pretvornik
km alu začel delati.

Artičani gredo
v Veliko Piano
v soboto bodo člani Pro
svetnega društva Oton Zu
pančič odpotovali v Slabijo.
Obiskali bodo bratsko občino
Veliko Piano, kjer bodo pri
kazali Gorenjsko in Bek) kra
jino v pesmi, plesu, sliki in
besedi, S folklorno skupiiK)
bodo potovali člani pevskega
zbora, tam buraši, in recita
torji.

Spodbujanje
domače obrti
T uristična zveza v Brežicah
pripravlja letos strokovne se
m inarje za trgovce, sprevod,
nike, servisne delavce PE
TROLA in miličnike za go
stince, obrtnike in zasebnike,
ki oddajajo sobe. Občanom
bodo
nam enjena poljiidna
predavanja o g o sp o d arjem
pomenu turizm a, o gosi>odarjenju z gozdovi, živinoreji, o
gospodarjenju na km etiji ter
o zgodovinskih, kulturnih in
drugih posebnostih Posavja.
S temi predavanji bodo turi
stični delavci gostovali v raz
nih krajih občine. Dajali bo
do tudi nasvete za urejanje
hiš, dvorišč in naselij ter
^ o d b u ja li ljudi za oživitev
domače obrti ter izdelovanje
spominkov.

DOLENJCA
pa nikar ne
podražujte!
s poštarsko torbo
vsak dan čez hrib in
dol - Kolo in moped
ne prideta v poštev tudi pismonoša bi
imel rad kdaj prosto
soboto

Gradbeno podjetje Pionir gradi na dvorišču bolnišnice v Brežicah novo posteljno
hišo. Kolektiv bolnišnice je prispeval zanjo precejšen del sredstev, manjkajočo vso
to pa bo posodila celjska banka.
(Foto: J. Teppey)

SREČANJE Z VODJEM GRADBIŠČA

Novi most čez Savo do aprila 1972
Obrazi Brežičanov so se razjasnili, ko so videli, da so se napovedi uresni
čile - Most čez Savo gradi mariborsko podjetje Gradis

K adar se pdsinonoša
Ivan Voljčanjšek iz Sro
m elj ustavi pri hiša, ga
ljudje radi povprašajo za
novice. »Prinašam vam
jih v torbi, reče«, ko jim
izroča časnike in pdsma.
»Zdaj jih nagovarjam ,
da bi naročih vaš list.
T ja do n o v ^ a leta se bom
potrudil, da bom prido
bil kaj več naročnikov.
Samo podražiti ne smete
Dolenjca. Ko ste zadnji
k rat poskočili z naročni
no, je bilo precej odpove
di. Ljudje tod okoli skrom 
no žive, zato jih vsaka
podražitev prizadene. No,
pa kljub temu je moja
torba vsak teden dobro
založena z Dolenjskim li
stom«.
»Kolikokrat na teden obiščete vsako vas?*
»Dvakrat v tednu se oglasim, vsak dan pa prehodmi
hodim po 19 kilometrov
in pol. Pa ne po ravnem,
am pak po hribih. Poleti
mi pot hitreje mine, če
nd prevroče, pozimi je te
že. Kot vidite, kolo ne
pride v poštev.
»Ste že dolgo v tej služ
bi?«
»Dvanajst let. Dve leti
in pol sem bil v Ljublja
ni. pK>tem pa ves čas tu 
kaj.«

V B režicah so d o b ili novo, veliko g rad b išče. Sku- delom na levem savskem brep in a delavcev p o d je tja G rad is iz M a rib o ra je 26. ok- gu. Tam se bo priključU ceto b ra p risp e la v B režice in za sta v ila p rip ra v lja ln a sti, ki pelje na Bizeljsko.«
»Koliko ljudi bo zaposle
d ela za no vi m o st čez Savo.
nih pri gradnji?«
»OkoU 60, ker bomo beton,
»Kaj vse nam eravate na.
Most bo dolg 359,8 m in ši
ske nosilce m ontirali tukaj.
rok 10,3 m. Nofiilo ga bo 13 rediti čez zimo?«
»Postaviti pilote na svihem Pomagati si bomo m orali v
podpornikov. Šef gradbišča
Stefan Ratej je povedal, da iai v strugi reke. P riti m ora glavnem s svojimi ljudm i.
jih čaka letos še obsežno de mo tako daleč, da bodo pod 2e zdaj smo iskali delavce
lo. V četrtek, 6. novembra, pore segale m eter nad vodo. pri zavodu za zaposlovanje,
so dobili vrtattd stroj za vr Upam, da ne bo poplav, ki vendar jih v Brežicah nismo
mog’h dobiti. Morda bo na
tine, v katere bodo vgradaM ba nas ovirale p ri delu.«
»Koliko časa bo preteklo, ixxtnlad bolje. Zime se vsd
pilote. Od tega dneva dalije
bojijo. Delo nad vodo je ne
vrtajo v zemljo noč in dan. da bo m ost končan?«
»Rok je 1. april 1972. če varno in naporno. Trenutno
Vse drugo delo se odvija v
ne bo velikih voda aU kak& imamo tu same izkušene de
treh izanenah.
drugih nepredvidenih ovir, lavce, ki im ajo za seboj n aj
bomo svoje delo pravočasno manj Sest do osem vodiniH
objektov.«
opravili.«
J. TEPPEY
»Bodo pod mostom lahko
plule rečne ladje?«
»Na to računamo, čeravno
Začel se je izvoz
sem prepričan, da bo do te
gline
daj preteklo še veliko vode.
v nedeljo, 8. novembra,
Piioti bodo visoki 17 metrov,
Do 15. novem bra m orajo v sta letošnji oktobrski nagra
iz vode pa bodo segali p ri Globokem nakopati 2500 ton jenec Franc Vadnal in žena
bližno 4 m etre. Most bo spe. gline. Slovenijales jo bo za Ana iz Dobove v krogu najIjan čez Budičev lilev in bo rudnik prodal italijanskim Wižjih slavila 60-letnico skup
podaljšan nad poplavnim pre- kupcem. Prihodnje leto bo nega življenja. N ista želela
do issvažali v Italijo že 3.000 hrupa, slavje je bilo tiho in
ton gline na mesec. GloboS- prisrčno, tako, kot je bilo
ko glino uporabljajo za izde tudi njuno življenje. Z zaRADIO BREŽICE lovanje
kakovostnih keramič dovoljstvcKn v očeh sta te
■
PETEK, IS.
NOVEMBRA:
dneve obujala spomine na
16—16.45 — Napoved program a in nih ploSčic za talne in dru
poročUa. 16.15—16.35 — Nove plo- ge obloge.
prehojeno pot. Kljub mno
»če RTE. 16.35-16.45 — Nevar
gim razočaranjem sta gledanosti Jesenske megle in m okrih ceIZ BREŽIŠKE
dala v prihodnost z vedrost
M š i — napotki udeležencem v
jo
in bila dru« drugemu v
prom etu. 16.45—17 00 — Obvestila
PORODNIŠNICE trdno
in rrftlam e. 17.00—18.00 — Glasbe
oporo. 82-letna jubina oddaja; Izbrali sto sami.
P r e t i l i teden so v brežiSkl po lan tka Ana je dejala, da ji
■ NEDELJA. 15. NOVEMBRA: rodnišnici rodile; Milica H ribar iz
10.30 — Domače zanimivosti — Sevnioe — MateJ'ko; M arija Zorko je 60 let minilo kakor Sest
Stefan Ratej se je za pol Poročilo s seje občinske AupMd- iz Čerine — deklico; Vida Prank ur.
ne
KrSko — Razvojni projekt po iz Vel. Obreža — dekljco; Jožefa
drugo leto preselil v Bre
Vadnalova im ata hčerko
savske regije — razgovor s pred Franko iz Podgračnega — dečka;
žice.
(Foto: J. Teppey) sednikom
medobčinske
komisij« Irena Golob iz Sovn.ce — dečka; in sfena, tri vnuke in dva
Ivanom žlvičem — Za naše kme- M arija Ogorevc — Iz Denje vasi pravnuka. H čerka je proieprofetovEdce: Jože Vovk — O paSno- — Nika; Sabina Abram iz KrSkega sorica v Ljubljani, sin je doko6nem načinu gospodarJeixja pri — dečka; Bariča D J u rd j^ iz Sa
m živi že
nekaterih kmetovalcih v Zakotu — m obora — Tadijano; Terezija Ster- študiral pravo
Pozabljeni pevci — Ivo Robič — lek Iz Trebč — Vinka; M arija Ob dvajset let v Parizu. V mali
Do kod raategnltl odejo m anjraa- lak iz Sevnice — Mimico; Anica prikupni hišici v bližini dom nenjt predstavnikov KleSčič iz Sam obora — dečka; Da
M INUU ČETRTEK je občinski vltosti
Obvestila, re nica Flajs iz Hinj — Bojana; Te bovske šole živita zdaj sama,
svet Ziveae kulttim o-proa\etnih o r p o sav sk ih občin
klam
e
In
spored
kinem atografov. rezija Jovanovič iz Brežic — Mi družbo pa jim delajo spo
ganizacij sprejel pravila o točko
vanju in nagrajevanju prosvetnih 12.15 —15.00 — Občani čestitajo in rana; Sonja Gramc iz CateSkih
Catedkih To- mini v zajetni kroniki
kroniki DoDo-

MI.AMNA IZ BRE2ISKR OBCINK se bo v drugd tretjin i no
vem bra srečala na rodni letni konferenci. Ne n jej bodo posvetUi
precej poaom ostl načrtom za delo
v pribodnjom letu, med katerim i
je tudi pom emben sprem enjeni osn u t ^ doaiedanjih delovnih oblik.
BrežilSkl m ladinci nam reč ugotav
ljajo , da Je bilo delo doslej p re
več splo&no, da so se vsi u kvarja
li s vsem, nihče pc ni bil prav
odgovoren sa i:yx)lnj©vanje spreje.
tih nalog.

»Potemtakem pismonoSa
Iz doline ne bi zamenja«
z vami?«
»Kje pa, saj še ^ ^
pust komaj koga downi»
da me nadomešča.«
»Ali k a j p o g r e š a te v po*

sem odkrit, p r ( ^ .
sobote. Toda ker sem
sam, nimam veliko u p ^ J »
da se bo to lahko kdaj
uresničilo.«
»Delate v kaki organizam
»v turističnem d n ^ t '^
»Zdaj ga u s ta n a v lja j
pa zbiram Mane. L j u ^
se radi prijavijo. To ^
mend, da žeMjo še
kaj iziboljšati in p n ^ ^
v naše kraje
M anjka nam le dobra
J0 2 IC A T E P P E ^

Biserna obletnica Vadnalovih

N O V O V B R EŽIC A H
FOTO-KINO KLUB je m inulo
soboto pcriredil družabni vo6ar za
10-letnioo obstoja kluba. Ob t«J
priložiM»ti 8 0 podelili najbolj deioviiim filanom 7 priznanj. Prbsna1^1 sta med drugim prejela tudi
predsednik kluba Oskiax Gerjevi6
In predsednik izrr&iega odbora
X<iucLske tehnike Jure Pestotnik. Ta
Teder 9 0 predveJaU 61ani lastne
(IHafibne In film e ter odlom ke is
o zk o tračn e^ fthna, ki ga snema
jo v Br«^Uoah. Z njim se bodo
predstavili prihodnje leto na festi.
Talu am aterskih liim ov.

Ivan Volčanšek
na noge turističn«D**
društvu.
.
(Foto: J. Teppey)

društev t bredUAkti občini. D ruitva
bodo poslej prejem ala denar po
tem , koUkor napravijo. Dodatno
bodo pripravili Se pravilnik, kJ bo
za«otovdl kakovost opravljenega
dela.
ASFALTIRANJE
LEVSTIKOVE
ULICE — de letos bodo prelili z
asfaltom ulico od poSte do trgo
vine brežiške AGRAKIE. DenaJ za
modeonizacijo so prispervali: AGRARIA (10.000 <Un)„ trg. podj.
KRKA (6.000 d in ), trg. podJ.
LJUDSKA P0TR06NJA (2.000 din)
in Avtomehanika R udano^č i>rav
tako 2.000 din. StroUce za polaga
nje telefonskega kabla bo porav*
nalo podjetje PTT i* Novega m e
sta.
UPRAVNI ODBOR občinskega
cestnega sklada se Je na sestanku
6. novem bra izrekel za nakup no
vega tovornega avtonK>bila znam
ke PAP. Uporabljali ga bodo za
naivužanje gramoza, pozimi pa bo
oiajdal delo pri pluženju cest.

BRE2I1i KE vesti

__ _ .
poBsdravliJaJo.
■
TOREK, 17.
NOVEMBRA:
16.00—16.15 — Napoved program a
in m inute z ansam blom Zadovolj
ni Kranjol — 16.15—17.15 —
ročila
Jugoton vam predstavlja
— Novo v knjižnici — Iz nnSe
glasbeno 5o<le — Kaj prlnnSa nova
Številka Dolenjskega lista — Te
denski Športni kom entar — ObvesUla, reklam e In pregled ftlmOT.
17.15—18.00 — Iz zbMc naSlh dlSkofUov — glasbena oddaja.

sseli
ča
- ■
ga — Bojana.
— Čestitamo!

znanja na stenah ter klavir,

.

b r e ž iš k a
k r o n ik a

ne^
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Povezava vodovoda
Brežice-Šentvid
Vrednost novega vodovoda,
ki ga je začelo graditi v Bre
žicah Stanovanjsko in komu
nalno podjetje, cenijo na 730
tisoč din v prvi fazi. Dva re
zervoarja, ki ju bodo zgradili
pozneje, bosta veljala 950 ti
sočakov, N ajprej bodo spe
ljali vod od vodovodnega stol
pa čez Savo In Krko na Šent
vid. Med obema rekama se
bo odcepil ?e vod do Krške
vasi in Skopic.

h katerem u se to
^
ni ljudski u č i t e l j S e v
rad usede in napoje.
vir ju je v dveh
^eio
no njegovo
„esiol'
— petsto n a r o d n ih
med katerim i je 150
vih. Pesmi je za^el
leta 1903. N a to delo J«
pravici ponosen.
Jubilantom a
^
ke in veliko
njunem življenjskem
ku:
Ji T*

pr»tanlc.

^

spodinjo iz v e r ^

mil desno roko m

UMRLI SO
režl^.,
Pretekli t^ < « .®MJrij’»
ni&nicl um rli —
nlk, u p o k o j e n
upo’^®^ ivl»'
88 let; T en^iJa Zup
gg
Zg,_ M la
l addeou U
iz Zg.
c ^e*^^„- j ^ »1« . . V

Franc in Ana Vadnal iz Dobove imata za seboj 60 let
medsebojnega razumevanja.
(Foto: J. Teppey)

apodinla la Oerkonj
77 let.

ra

Zveza prijateljev
mladine
zbira prispevke
za novo leto

NA SENOVEM IZOBRAŽUJEJO JAMSKE DELAVCE ZA NOVO STROKO

Rudarja, ki $ta zamenjala poklic

I

Predsedstvo občinske Zveze
prijateljev mladine v Krškem
je na zadnji seji spregovorilo
o pripravah na praznovanje
dneva republike ter o prire.
ditvah za novoletno jelko. Da
tum ustanovitve nove Jugo
slavje bodo nočastill šolarji
v krški občini s šolskimi
proslavami. Društva prijate
ljev mladine bodo že zdaj
začela zbdraM priskevke za
obdaritev otrok pred novim
letom, hkrati pa pripravljati
program obhoda dedka Mra
za.

Rudnik bo po dograditvi obrata Metalne zmanjšal odkop premoga na polovico - Trenutno zaposluje okoli 850 ljudi - Metalna jih bo sprejela 400
- Od pomladi do jeseni so prekvalificirali 90 delavcev
Moti se. kdor misli, da Je
Vsak rudar srečen, če se mu
ponudi priložnost za drugačzaposlitev. Mladi se dan
danes težko odločijo za delo
v jami, zato jo tem raje zaW^6ajo. Drugače pa *je s ti
stimi, ki desetletja služijo
pod zemljo. O tem me
j® prepričal pK>govor z Marti•’om Lipc^lav&kom in Fer.
BožičniHom s Senovega.
Oba sta konec septem bra na
pravila tečaj za kvalificirana
*«>nstrukcijska ključavničarje.
Stia-idesetletni Lipoglavšek
J® prebil v jam i 17 let. »Ko
prišel v tečaj, sem imel
o^utek, da sem najslabši,
*iajmanj sposoben človek na
®vetu,« je pripovedoval. »Snov
®®ni s težavo dojemal. Zlasti
^^latematika mi je delala preElavice. Pred vozno sem na* ^ 1 4 razrede oisnovne šole,
Potetn sem bil s starši Izv Nemčijo. Obiskoval
Solo naprej, toda naučil

sem se le nekaj nemščine.
Sin, ki je zdaj pri vojakih,
bi mi lahko veliko pomagal.
Končal je kovinarsko šolo.«
»Najhujša preizkušnja je
torej za vami. Kako se po
čutite na novem delovnem
m estu med kovmarji?«
»Zdaj se privajam in je že
bolje. Odpira se mi nov p)oklicni svet in počutim se bolj
domače. Le zaslužek je m aj
hen, precej m anjši od tiste
ga v jami. Tam sem dosegel
povprečje 1.220 din, bu pa ko.
m aj 800. Za štiričlansko dru
žino je to močan udarec.
Nekaj več bom že sčasoma
spravil skupaj, toda toliko
kot v jam i ne bom dobil.
Prehodni meseci so zelo tež
ki. Ko odštejem 19 starih ti
sočakov za stanovanje in po
ravnam račune za elektriko
in drugo, sem skoraj suh,
a mesec je tako dolg.«
Podobne težave je naštel
tudi dve leti m lajši Božičnik.
Za seboj ima 16 let dela v

rudniku. Tudi on je moral
sprem eniti p>oklic, ko so upu
stili nekaj odkopov. Na vpra
šanje, kako se vedejo do
novopečenih kovinarjev sode
lavci, je odgovoril, da so
obzirni in tovariški. Tudi
v tečaju so bili deležni ra
zumevanja in pokazali so
jim , kolikor so največ mogli.
Seveda pa se ni mc^oče vse
ga naučiti čez noč. Za vsak
poklic je treba dolgoletnili
izkušenj. Najteže je to, da
se je pri novem delu zmanj
šal dohodek kar za 500 din
na mesec.
J. TEPPEY

Sušica je nevarna
v Podbočju pričakujejo, da
se bo ELBKTRO Celje kma
lu odzvalo njihovi želji po
popravilu
cestoe
razsvet
ljave. Prepričani so, da bo
to lahko preprečilo m orebit
no nesrečo, kajti ograjo ob
potoku Sušica je zelo slaba,
in kdor ne pozna ceste, se
ponoči lahko kaj hitro znaj
de v strugi.
J. š.

Pozimi z avtobusom
Občinski sindikalni svet
Krško bo to zimo skušal
urediti prevoz delavcev na
delo in domov za taste ko
lektive, kjer doslej tega niso
Wli deležni. Dvanajstim de
lovnim organizacijam je za
radi t ^ a poslal vprašalnike,
da bi v odgovorili zvedel za
število delavcev, ki sd želi
jo zimske prevoze. Po dose
danjih podatkih bi bile p o
trebne tri dodatne avtobus
ne proge, m sicer: med B re
žicami in Krškim, med Rako
in Krškim ter Kostanjevico
in Krškim.

Nesrečni padec
pri Križaju

N alag an je c iste rn e v K o vin arsk i. T o v arn a izdeluje za
vso d ržav o pod nice za c iste rn e od 500 do 4.000 m ili
m e tro v p rem e ra .
(F o to : J. T eppey)

160.000 din
zd geodetska dela

Občinska
skupščina
v
Krškem bo za uresničevanje
program a geodetskih del -v
obdobju 1971—1975 zagotovila
denar iz proračim ske blagaj
Krajevne skupnosti bodo potrebovale denar za ne. Za to obdobje je pred
160.000 din. Nadzor
učinkovitejšo pomoč bolehnim, onemoglim obča videnih
nad
izpolnjevanjem načrta
nom
ima svet za družbeni plan
in finance. Izvajalci morajo
N a p ob u d o Š o cialističn e zveze so se 6. noveTnbra sklepati
pogodbe iz pro
se sta li v K ršk em p re d sta v n ik i o rg an izacij, d ru šte v gramskega okvira za vsako
in so cialn o v arstv en e službe. D oločili so 15-članski ko leto posebej.
o rd in a c ijsk i o d b o r za p om oč lju d em , ki so n a s ta ra
le ta o sta li sam i in zapuščeni.

Skrb za ostarele v soseski

7. novembra so pokopali
65-letnega Andreja Colariča,
kmetovalca iz Žabjeka pri
Podbočju. 2. novembra se je
Franciju v slovo
Največ takih ljudi je na skupnostih ne bodo smeli
s pony-ekspresom peljal iz
Mračilo
se je, ko so 13-letPodbočja proti Malemu Mra- podeželju, na km etijah, ki ostati več neobčutljivi za te nega Francija Uduča poloti
ševemu. Ker ni bil vešč vož počasi um irajo. Prave slike žave sovaščanov. Od njih li k ■poslednjemu počitku na
nje — vozilo si je kupil ko o številu pomoči potrebnih pričakujejo, da bodo sprejeli pokopališču v Koprivnici. 2.
m aj teden prej — ga je na razpoložljivi podatki še ne načrt za pomoč sosedom, ki novembra je zatisnil svoje
križišču pri Križaju zaneslo prikazujejo, zato bosta ob bodisi zaradi bolezni, bodisi trudne
oči. Sto prižganih*
s ceste. >Žaletel se je v oreh činski odbor Rdečega križa zaradi pom anjkanja virov za svečk je razsvetljevalo Fran
in obležal nezavesten. Odpe in skrbstveni organ pri skup preživljanje na stara leta sa cijev zadnji dom. »Se pred
Božičnik in Mariin U poglavšek sta odslej kovi- ljali so ga v novomeško bol ščini popisala vse prim ere mo še životarijo. Marsikdo
nekaj meseci si z veseljem
(F oto;,
o to : Jožica T eppey)
eppev)
nišnico, kjer je čez dva dni v občini. Seanam ostarelih, ima sorodnike, ti pa se ne hodil v šolo,« je spregovorila
za hudimi poškodbami um rl. bolehnih in osamljenih ljudi zmenijo kaj prida za težave
ali stricev. Jeseni ob preranem grobu sošolka.
poslala
krajevnim staršev
V mladosti je bil Colarič bosta
»Tako pridno si poslušal uči
dalj časa na Nizozemskem. skupnostim in osnovnim šo pridejo, ko lahko še kaj od telje! čeprav je v tebi že
Delal je v rudniku in se tam lam. S perečimi socialnimi nesejo, sicer pa se le ix>- klila bolezen, si bil marsi
tudi poročil. Od tam je odšel razmerami bodo seznanili tu redko oglasijo.
kateremu za vzor. Ko so s e ;
z gradbeniki v Perzijo in Af di vsa vodstva občmskih or
Stari ljudje so m arsikdaj jeseni zopet odprla šolska
ganistan, kjer so gradili želez ganizacij, ki bodo sodelovale potrebni
treznega nasveta, vrata, smo te vsi pogrešati.
nice. Več let se je potegoval pri uresničevanju načrta za tople besede. Oblike pomoči Spraševali smo po tebi in
nizozemsko pokojnino in učinkovitejšo pomoč ljudem. sb torej lahko zelo raznoli na tihem upali, da boš pri
^9 razširjenem plenumu občinskega sindikalne za
jo je naposled tudi dobil.
Tu ni m išljena samo de ke, zato bodo v krški občini šel, da se boš vrnil med
ga sveta le predstavniki 15 podjetij
Sm rt mu je preprečila, da bi narna podpora, ampak dru vključili v akcijo številne or nas. Toda tvoj stol je ostal
na jesen življenja lagodneje ge oblike pomoči. Zato vklju
® sejo razširjenega ple- tega ustvarili mnenje, da ve zaživel. Zapustil je ženo in čujejo zraven šolsko mladi ganizacije, od R d eč^ a križa prazen. Usahnil si kakor dro
do Socialistične zveze, Zveze ben cvet v jeseni.
občinskega sindikalne- čine delavcev ne zanima, kaj dva sinova.
J. S. no. Solarji naj bi se na poti prijateljev mladine, Združenj
Dragi Franci! Nikoli te ne
Sveta so bilj pred dnevi jim prinaša osnutek novega
k pouku ali domov za tre borcev itd. Skrbstveni organi bomo pozabili, vedno boš
J^bljeni predsedniki sindi- statuta.
nutek oglasili pri raznih sa bodo pripravili tudi predlog ostal v srcih nas vseh, ki
Evidentiranje cen
Osnutek statuta zdravstve
organizacij iz fivaiiiDelovne organizacije, last m otarjih In jim pomagali za dodelitev sredstev krajev smo te ljubili in spoštovali!«
^»ridesetih podjetij. Kljub nega zavarovanja delavcev,
kako m alerkost. Od otrok
. jn u , da .te plenum razprav- ki jQ delo novomeškega Ko niki sam ostojnih obrtnih de pričakujejo, da bodo sproti nim skupnostim, kajti brez
OSNOVNA ŠOLA
lavnic
in
lastniki
zasebnih
denarja ne bodo mogle izpol
munalnega
zavoda
za
social
^ o določilih osnutka noveSENOVO
sporočali, če je kdo od no’ih njevati zastavljenega načrta.
^ s ta tu ta skupnosti zdravst- no zavarovanje, je občinski gostišč bodo m orali poslej
zboled in želi zdravniške p>ozavarovanja delavcev, sindiklni svet pravočasno po obveščati upravne organe ob močl. Naprej bi to uredila
»nu prisostvovali le pred- slal v obravnavo vsem delav činske skupščine v Krškem
vseh spremembah cen za patronažna sestra ali zdrav
peitnajstih kolekti- nim kolektivom. Želel je, naj osvoje
storitve. O blikujejo jih nik.
bi
statut
potrdili
po
Široki
loi s o tako zastopali le
Tudi ljudje v k ra je v n i
sicer
prosto po tržnih ce
razpravi
njegovih
neposred
zaposJenih v krški
JUTRI SE BO v KRŠKEM se nje naleedjivih bolezni ter veliko
Prisotni so sl zaradi nih uporabnikov. Po razpra nah, toda kljub temu želi
gospodarskio škodo, ki jo povzro
stala občinska ski«)Sčina. Na
skupščina
im
eti
p
re^
ed
nad
podgane in drugi glodalci, Je
vah v kolektivih bi predstav
Priprave na kulturno bo podad poročilo zdravstveni dom čajo
njihovim
gibanjem.
V
delav
o delu od jan uarja 1969 do konca v kržari občini predvideno uničeva
niki zaposlenih posredovali
skupnost
prvega poletja. Skupščina bo spre nje teh Škodljivcev ▼ vseh večjih
nicah
bodo
na
stene
ponov
plenumu v pismeni ali ustni
Občinska
skupščina
v jela proguram svojih obveznosti za naseljih. Sem sodijo k raji Bre
obliki svoje pripombe ali po no m orali razobesiti cenike, Krškem bo na jutrišnji seji leto 1971 in bo razpravljala p do- stanica, Kostanjevica, Krško, Le
PEČ ZA ZIMO!
loCdtvi Bgoimje m eje oen za neka skovec, Podbočje, R ^ a in S «jo .
samezne člene statuta do kot so to pred leti že delali.
imenovala Inciatlvni odbor za tera živila In storitve. Sklepala bo vo. S anitarna inSpekciJa bo to op
E l e k t r o t e h n i v Kr- polnili. Vendar je plenom a
tudd o predlogu za oročanje sred ravila najm anj erdoait na leto.
ustanovitev
kulturne
skupno
In Sevnici im^njo veliko raziprava minila brez bistve
V Šedmu imajo
delovnih o(rganlzaciJ, ki bodo K dor tega xie bi dovolil, bo kaz
sti. Za predsednika je pred stev
vseh v rst peči.
nam enjena aa pospeševanje .n laz- novan z denarno kaznijo, posanih pripom b. Tako J« osnu
lagan Peter Markovič, za čla voj gospodarstva.
vodovod
meemik do 300 ddn, p o le tje do
tek statuta skupnosti zdrav
ne pa Jože Javoršek, Tone
KOV1NAR.SKA industrija kon. 3.000 din.
v nedeljo, 8. novembra, so Pleterski,
stvenega zavarovanja delav
ODPIS DOLGA OSTARELIM —
Edo
Komočar, strukodj in oprem e, se bo prihod
cev dobil v krški občini po svečano o ^ r l i vodovod v Leo Likar, inž. Alojz Škrabi, nje leto usmeriila n a izdelovanje Istočasno, ko postaja davčna služ.
b
a
doslednejša pri izterjavi pritrebno soglasje, ki je prav Sedmu pod Bohorjem. 26 Alojz Pavlič, M arjanca Uršič asfaltnih baz. Letos je napravila spevkov,
upošteva predlog od
Stili za jugoslovanske pota?ebe.
vaških
gosipodinjstev
Je
zbrazaprav le formalno.
Vse Stiiri obratujejo s poliK) zmog. bornikov aa odpisovanje dolgov
in
Lado
Smrekar.
ostarelim
km etom . Za ta znesek
Ijdvostjo, naročniki so zadovoljni
Na zasedanju plenuma so lo zanj 26 tisoč din. skupšči
opravijo ctevčni organi vknjiž
s solidno izdelavo in z upošteva pa
m anjkali pra/v vsi predstavni na pa je prispevala 17.400 din.
bo na premoženje.
Poziv krvodajalcem njem postavljenih rokov.
KOMISIJI ZA POPIS prebivalst
ki največjih krških podjetij, Po strm em in skalovitesn
v BRESTANICI so zakoUčiU va v krški občini predseduje Slav
zem
ljiii^
so
vaščani
položiU
Občinski
odbor
Rdečega
tovarne Djuro SaJaJ, Kovi
prostor za novo industrijsko halo, ko Sm erdel, podpredsednik občin,
kalometre In pol cevi, križa v Krškem opozarja ob v kateri bo m ariborska METALNA ske skupščine. Člani kom isije so:
narske, Agrokombinata, se- nad
gradbene žerjave. Nova Janez Potočnik — Sef katastrske
novskega rudnika in drugih. pri tem pa opravili več ka čane In delovne organizacije izdelovala
hala bo im ela 4.000 fcv. m prosto ga urada, Alojz Kerin — referent
Njihova odsotnost postavlja kor 7,200 prostavoljnlh delov na decem brsko krvodajalsko ra in bo zaposlovala 400 deiavcsev. za upravno-gospodarske zadeve,
postavlja v čudno luč toliko nih ur. Vrednost novega vo akcijo. Tokrat pričakuje še
UNIČEVANJE GIX)DALCEV — Zdenka L lp o ^ — referentka za
k
rat poudarjeno skrb za de dovoda Je tako presegla 80 boljši odziv kot pri prejšš- Da bi preprečili nastanek in Sirje plan in statistiko.
Osebno priporočajo peči na
njih odvzemih kiT^i, kajti te
tisoč din.
'»IJe domače in uvožene, lovnega človeka. Občinski
dragocene življenjske tekoči
sindikalni svet meni, da Je
ne je pri nas vedno prem a
^'ke peči, trajno žareče na^ storil vse, da bi zaposlene
lo. Pričakuje tudi pomoč sin
električne radiatorje, seznanil z določili novega
dikata in drugih onganizaclj,
statuta,
hkrati
pa
ugotavlja,
električne peči in kaloki so se že prejišnja leta
da njegova akcija ni bila
uspešno vključile v priprave
te r drugo.
izpeljana.
za zbiranje krvodajalcev.
2IVKO SEBEK
^*^6lte ELEKTROTEHNO!

Ali je to omalovaževanje
s l^ i za delovnega človeka

KRŠKE N O V IC E

KRŠKI

T Dl.

ČESTITKE ZA DEVETDESETLETNICO

Zakaj 60
»blagoslovov«?
Bel kruh bo po 2,60 din,
čm i pa po 1,80 din kilo
gram, tako določa občin
ski odlok, sprejet na seji
občinske skupščine 3. no
vembra. Te cene so ne
kako usklajene s cenami
v sosednjih občinah. Ko
so sprejemali odlok o ce
nah kruha in nekaterih
drugih prehrambenih iz
delkom, so dejali, da od
lok ni v nasprotju z od
ločitvijo zveznega izvršne
ga sveta, ki je zamrznil
cene. V odloku določene
cene so namreč veljale že
prej, vendar je dala skup
ščina svojo privolitev šele
sedaj. Tudi v. Sevnici so
poudarjali, da je nesmi
selno, če o teh cenah tormalno odločajo občine
(60 jih je v Sloveniji), ce
ne naj bi enotno določala
za vso Slovenijo republi
ška skupščina, oziroma
njeni organi.

Odlikovani gasilci
Sevniško gasilsko društvo je ob praznovanju
90-letnice prejelo gasilsko plamenico 1. stopnje

Deževno nedeljsko vreme posebnim prahom , ki v tre
ni moglo zadržati gasilcev, nutku uduši požar, čeprav
da ne bi kar se da slovesno se ognjeni zublji dvigajo kot
počastili 90-letnice sevniškega hiše visoko.
g asilsk ^ a društva.
Zatem, ko so stnm ini čla
Kdo je odgovoren?
ni organizacije prikorakalina
P ri odcepu ceste, ki pelje
Trg revolucije in ko so se
iz
Lončarjevega dola proti
zvrstila mnoga gasilska vo
zila, je n a slovesnosti naj Zigrskemu vrhu, je leseni
prej spregovoril Jože Smo 'm ost tako zdelan, da so se
že pod dvema tovornjakom a
dej, predsednik
društva
v vseh povojnih letih. Govo udrle mostiftice. Na srečo po
ril je o ustanovitvi, o boju tok ni globok, sicer bi bila
za slovenstvo v vrstah gasil resreča mnogo hujša. Da bi
cev ter o zaslugah gasilske m ost popravili, Iti potrebo
organizacije • in njenih čla vali le kakih 10 vreč cemen
ta, vse drugo je že priprav
nov.
Zvrstili
so se
pozdravi ljeno. Z dokaj majhnimd
predstavnikov gasilskih orga stroški bi stvar lahko ure
dili, če bi se kdo zanimal
nizacij iz drugih krajev.
M arjan Gabrič, predsednik zanjo. Toda zakaj se ne?
JOŽE RADEJ
občinske sku p ^in e, je izro
čil darili Jožetu Smodeju;
Šentjanž:
zanj, ki je 47 let ,zapisan»
Mitja Gorjup
gasilstvu, in za gasilsko dru kako do poldrugega
štvo, ki je eno najboljših v
v Sevnici
milijona?
Prejšnji teden je občinska Sloveniji. Predstavnik gasil
Prizadevni lentjanški gasil
konferenca ZMS priredila ske zveze Slovenije mu je ci so spravili pod streho
razgovor za člane vodstev zatem izročil še odlikovanje svoj dom, zdaj pa jim m anj
m ladinskih aktivov v gospo — gasilsko plamenico I. stop ka še poldrugi nillijon di
darskih organizacijah. Sode nje, s katero je zveza odli narjev, da bi ga dokončali.
loval je tudi predsednik re kovala sevniško društvo.
Občinska skupščina in dru
Sledil je še prikaz delova gi so lani pomagali, vendar
publiške
konference 2SMS
M itja Gorjup, ki je mladim nja sodobnih naprav za ga je bilo premalo. Morda bi
govoril o pomenu in meto šenje lahko vnetljivih teko kazalo začeti zbiralno akcijo,
dah dela aktivov Zveze m la čin. Z njim je zagrebška to ki bi vključila tudi naše lju
dine
na
področju samo varna PAS'TOR naredila na di, ki so začasno zaposleni
obiskovalce* močan vtis. Na v tujini?
upravljanja.
a. ž. vdušilo je zlasti gašenje s
B. D.
Posavski komunisti
"T

o stanovanjskem
gospodarstvu
v ponedeljek je v Sevnicd
m edobčinski
Zveze ko
m unistov Posavje razpravljal
o politiki in načrtih stano
vanjske in koonunalne gradit
ve v zadnjih 15 letih. V uvod
ni besedi je pomočnik repubMSkega sekretarja za urba
nizem inž. Gaspari točrpiK)
pojasndl zamisM in križjx)itja na tem važnem gospodar
skem področju. V razpravi so
udeleženci opozoiriU na zao
stajanje stanovanjske in komimalne gradnje v Posavju
te r prispevali nekatere pred
loge in zamdsli o oblikovanju
prihodnje stanovanjske poli
tike. Več o tem bomo poro
čali prll>odnjid.
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90 LET SEVNIŠKEGA GASILSTVA: ob pozdravnem nagovoru predsednika
(Foto:

žeta Smodeja.
Sm odeia. Jožeta

Trmoglavost, ki stane
2e drugič ugotovljen družbeni interes, lastniki
zemljišča pa se nočejo sprijazniti z dejstvi
Krajevni skupnosti Tržišče bom ik ni soglašal s sklepom
se obetajo boljši časi. Po skupščine, da gre za splošno
pesek ne bo treba v bolj družbeni interes, na podlagi
oddaljene peskx)kope, kar po česar je mogoče iavesti raz
draži vzdrževanje vaškili po lastitveni postopek, odškod
ti, pesek bo lahko dobila v nino pa določi sodišče.
peskokopu pri Skrovniku, ki
Enako je bilo sicer skle
je na zemljišču Jožefe Ma njeno že sredi lanskega leta,
je r in solastnikov.
vendar se je lastnica sporne
Tako je ponovno odločila ga zemljišča pritožila na vr
občinska skupščina Sevnica hovno sodišče Slovenije, med
prejšnji teden. Samo en od- drugim pa je tudi navedla,
da bodo z a i^ i te razlastit
ve lastnik; socialno prizadeti.

veterinarska p ostaje izgublja do
hodek, veliko škodo pa trpi živi
noreja.
■ TATOVI KOLES. Sevniški m i
ličniki 90 končno le iigotovili, kdo
tako n a debelo krade kolesa ta
druge stvari v Sevnici ta okoldci.
V soboto Je nam reč osum ljeni
Stanko Zakšek iz Š m arja p r iž ig ,
da Je sam ali v sodelovEmJu z
m ladoletnikom J . P. zagrešil vrsto
tatvta. O bširneje poročam o o tem
na sodni stran i.
■
VLOM V AVKMdOBIL. V
noči od petka na soboto je nezna
nec v l o i ^ skozi okence avtom o
bila znam ke Skoda, kd Je last Vin.
ka Lekšeta iz Sevnice. Vse, kar
Je vlomilec dobil. Je bila delovna
bluza.
■ GORELA JE LOKOMOTIVA.
Ne Blanci se Je v soboto iznenada
vnela eleiktrična lokom otiva vlaka.
Ogenj 8 0 h itro om ejili, tako da ni
b ^ potrebna pomoč g ^ lc e v . Zgo
rela J« električna tad[aleoiJa.
■
SE DVOJE GOSTOVANJ.
Predsedatvo občinske Zveze kultum o-prosvetnih
organizacij
Je
sprejelo program gostovanj kul
turn ih skupta v obS ni. Razen na
stopov Slovenskega ljudskega gle
dališča Iz Celja ta S entjako b^ega gledališča Iz L jubljane ob 6bčiiu i» m prazniku je do konca leta
predvideno še dvoj« gostovanj ceIJskilh gIedallMnikxw ta nastop ok
teta Gallus iz Ljubljane.
■ NOV PARKIRNI PROSTOR.
Ker Je pred trgovinam i v novem
delu Sevnice ta pred Kolodvorsko
restavracijo p ru n alo parkirnega
postora, so nsdnuli teden z buldo
žerjem poravnali zapuščeno zem
ljišče na drugi strani oeste. Zaen
k rat bodo ta parkirni prostor po
suli le s peskom.

LIST

Vrhovno sodišče Slovenije
je odločbo občmske skupšči
ne o ugotovitvi javnega in
teresa na pritpžbo lastnice
odpravilo in zadevo vrnilo
v p>onovni postopek. To je
sodišče utem eljilo s tezp, da
so bile v postopku nekatere
pomajijklljlvosti.
Občinska skupščina Je, kot
že rečeno, prejšnji teden za
devo znova obravnavala in
z veliko večino ugotovila javnd interes do zemljišča. Na
seji je bilo poudarjemo, da
lastniiki zaradi tega nikakor
ne bodo prizadeti, saj raste
tam zdaj le grm ičje, peska
pa po zakonu tako in tako
ne m orejo sami prodajati.
Spraševali so se, z fia j tolik
šna trm oglavost lastnikov?

te g a o )

PRAVI IZHOD JE LE V ENOTNEM SOCIALNEM ZAVAROVANJU

Sodobni „harač" udari reveža
Občina, ki Ima slabo razvitokmetijstvo, se ne more sprijazniti z uvedbo
glavarine, ki je
hududarecza takoimenovano vaško revščino
G lav arin o a li p o tu rS k o »harač« so, k o t je 2iian o ,
m a raJi p la če v ati v s ta r i tu rš k i d ržav i lju d je , k i n iso
v ero v ali v M oham eda, k i n iso b ili m u slim a n sk e vere.
T o k riv ičn o d a ja te v je b ilo tre b a p la če v ati tu d i za
o tro k e n a d 7 le t s ta ro s ti, ž e b esed a g la v arin a im a
n e p rije te n p rizv o k . »Ne zam erite, to d a že sa m a b e
sed a m e sp o m in ja n a tiirš k i harač,« je d e ja l celo
d r. K rašovec, p re d sta v n ik celjsk eg a zavo da za so c ial
n o za v aio v an je , k o je sevn išk im o d b o rn ik o m razlag al
sp lo šn e p re d p ise skujpščine so cialn eg a za v aro v a n ja
delavcev in km eto v.

PONOVNO O PESKOKOPU V SKROVNIKU

S EV N IŠ K I PABERKI
■ VOLITVE IN IMENOVANJA.
Za nova člana sv«ta za zdravstvo
in socialno vaistvo Je obCinska
skupSčlna im enovala d r. M arijo
PesJaJc in Albina 2um ra, niagistra
farm acij«. DosedaixJi članici dr.
T erezija Žnidaršič in M etka Papež
sta se nam reč odselili iz občine.
Za vodno-gospodairskega inšpek
to rja Je skupščina imeiDovala Da
neta Mižigoja, gradbenega refe
ren ta pri občinski upravi.
■
DERATIZACIJA CIMPREJ.
Birž ko mogoče se Je treba dogo
voriti s podjetjem , Id prevzame
celotno imiče>Wuije g lo ^ o e v , tako
imenovano deratizacijo, saj se bli
ža zima in bodo nadležne ž i v ^ ie
bolj silile v hiSe ta kletd. PreJSnji teden sprejeti občinski odlok
določa, da J« deratizacija obvezna
za m esto Sevnico, Sm erje, Loko m
K rm elj. Predvidene kazni za k r
šilce so visoke: do 3.000 din za
delovno organizacijo ta do 300
narjev za posameznika.
■
PLACAS, PA NE DOBIŠ.
G raditelji stanoivanj^ih hiS v
Šm arju, ki so plačali komimalni
prispevek ter zidali na p o d lag
gradbenega dovoljenja ta lokacUske odločbe, »o bdH nem alo pre
senečeni, ko Jim podjetje E lA tro
ni hotelo p riključiti elekttrike, češ
da naj najprej zberejo za trans
form atorsko postajo. V prim eru
Je sklenilo posredovati tuoi pred
sedstvo občinske skupščine.
■ NI PLEMENJAKOV. Sevni&ka
veterinarska p ostaja opozarja na
veliko pom anjkanj« plem enjakov,
bikov ta m erjascev, kd Jih uporabIJaJo za prirodni pripust. N ujno
potrebno Je čim prej zagotoviti de.
nar za nakup. Postaja tudi opo
zarja, da bo vendarle treba spre
jeti odl<A o pavšalni skočnini, saj
se zdaj množijo »čml pripusti«,

i

Res Je nekaj » h a ra č k ^ «
v novem iwepisu, ki namesto
dosedanje obremenitve od
kmečkega gospodarstva uva
ja manj solidarnostno obli
ko — glavarino, prispevek od
člana družine. Tak predpis
bo prizadel tiste ljudi in ti
ste predele, ki so že tako in
tako prizadeti. K jer Je rev
ščina, tam je veliko u st pri
hiši ,to je skorajda zakon.
Z glavarino se bo prispevek
družin z velikim šte»Wlom
otrok zelo povečal. Vsakdo
si lahko iz i^ u n a , kaj po
meni ob 12-odstotnem pri
spevku od katastrskega do
hodka plačevati še po 120
novih dinarjev od vsakega
družinskega člana, kar se
obeta na območju celjske
skupnosti.
Za uvedbo glavarine se, ra
zumljivo, ogrevajo močnejši
km etje in km etijsko bolj razvite občine, ki že vseskozd
ponavljajo, ' da niso dolžni
v zd rže^ ti vaške revščine, ker
Je to dolžnost vse družbe. To
Je prav s stališča raavoja
km etijstva, ki Je že tako
in tako malo donosno.
Toda kako bo v praksi?
Sevniška občina na prim er

M. L.

Porotnikom
večja povračila
Sodnikov porotnikov zdaj
ne bo treba tako rekoč lo
viti po cestah, so menili na
zadnji seji občinske skupšči
ne, ko so sprejeli odlok, ki
določa večja povračila za čas,
ki ga m orajo presedeti na
TEizpravah. Sodniška funkcija
Je resda častila, toda porot
niki Je ne m orejo opravljati
skoraj zastonj, zato Je občin
sko sodišče predlagalo, naj
povračila povečajo. Le-ta tu
di po novem odloku ne bo
do dosti večja kot doslej,
vendar naj bi le pripomogla
do rednejše udeležbe na raz
pravah.

stran uredil: MARJAN LEGAN

ima solno razdrobljeno klnetijstvo. Več kot dve tretjini
kmečkih gospodarstev im ata
katastrski dohodek m anjši
od 2.000 dinarjev, število dražinskih članov pa je v pov
prečju večje kot drugod, kjer
so bogatejše kmetije. Uved.
ba glavarine pomeni, da bo
moralo zaostalo in razdrob
ljeno km etijstvo odslej mno
go več prispevati. Ker pa
mnogi prispevkov ne bodo
mogli plačati, bodo računi za
zdravljenje prišli na občino,
S tem bodo manj razvite
Občine še bolj prizadete, raz
like med bc^atim i in revni,
mi pa se bodo še povećava
le. Takega načina urejanja
kmečkega zavarovanja sevni
ška občina in še m arsikaka
pač ne more p>ozdraviti z
odobravanjem.
Pravi izhod bi bil seveda
le v enotnem zdravstvenem
varstvu vsega prebivalstva,
ki bi dajalo enake pravice
delavcu in kmetu. Odgovorni
pravijo, da so to zaenkrat
le želje, češ da dm žba še ne
more dajati krnečkemu za
varovanju toliko pomoči, kot
bi je to potrebovalo.
Vsega resda še ne moremo

dati, trdim o pa lahko,
že toliko bogata, da In
več lahko dala. Zakaj
,
za vaško revščino več Pv
spevala republika? Zak^ ^
zdravs predpisom obesi na
srtA^eno z a v a r o v a n je km
p u s t p ri o b re s tih ? ^

Petletni načrt
geodetskih del
Nova m erjenja ureditv
ga območja m esta
na območju 355 ha,
in popravek k a ta str^ e
vrstitve v 12 k a t a r s k i h o
nah (Boštanj., C e ro v ec,
ji dol, Kladje, K r a ji^ ^ J ^ '
K rsinji vrh. Log, PiJ® J
Sevnica Šmarje, T e lč e m
grški vrh, izdelava k atast^
komunalnih naprav za
g,
je Sevnice, Šm arja in ^
Ija ter izdelava
te, to Je v prograniu
skih del za čas od
^la
1975. leta. Občina bo
za plačilo teh
v
čunu zagotoviti 556 .0OT
jev, drugo pa bo dala
publika.

RADIO SEVNICA
■
NEDELJA, 15.
^
10.30
Reklame ^
"
Zgodilo se Je v
[j* E lektrotehna vam
Km eiljski nasveti —
sluSalcev - športne n ^ i c ^
bavna glasba z
posliiSalci čestitajo in
^
jo - ZakUufiek
■
SREDA, 18— Zg®:
16.00 -

R e k la m e

dUo se Je v
ste Jih p o s l i ^
— Resna

ml^So -

že
Oddaja J*

ZakljuC«*

OPOZORILO
vsem lastnikom , uživalcem in uporabnikom z e m ljiš č
Sevnice, Šm arja, Radne, Dol. Š oštanja in dela Gor.
Občinska skupščina je sklenila pogodbo z Geodetskim zavod«
iz Ljubljane, da izvede

NOVO IZMERO
vseh zemljišč in objektov m esta Sevnica, Snuirja, R a d n e ,
Š oštanja in dela Gor. Šoštanja
To izmero bo Geodetski zavod izvršil spomladi 1971, zato je
vsi lastniki, uživalci in uporabniki zemljišč na tem območju z a m e j n ic j
posestne m eje na svoje stroške z vidnimi in trajnim i m ejniki. V ta nam
je katastrski urad občine Sevnica že v mesecu avgustu tega leta
pozval vse lastnike, uživalce in uporabnike zemljišč, naj svoja
zam ejijo do 31. oktobra tega leta. Ugotovljeno je, da mnogi tega še
storili, zato ponovno pozivamo naj to store takoj, najpozneje pa
’ j-j
1970, ker bodo sicer vsi tisti lastniki, uživalci ali uporabniki
svoje obveznosti ne bodo izpolnili, pozvani na zagovor, poleg tega
P®,
morali nositi vse stroške naknadnega zam ejničcnja oziroma ^ '° ^ f ^ e r i
meritev. Izrecno opozarjam o vse prizadete, da tem eljni zakon o i*"™ _
zemljišč in zemljiškem katastru obvezuje vse lastnike, uporabnike ^ . - j
valce zemljišč, da im ajo svoja zemljišča stalno zamejničena z v l ^
in trajnim i mejniki. To pa velja zlasti, kadar opravi geodetski organ re
oziroma novo izmero zemljišč.
ISCINSKA SKUPŠČINA SEVN
K a ta s tr s k i
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PREDPIS Ž »LUKNJO«?

'

Pomoč, ki še ni pomoč

Predsednik Občinske skup
ščine Trebnje
G ril Pevec,
sekretar občinskega komiteja
ZK Roman Ogrin, predsednik
občinske konference SZDL
Tone Žibert in predsed.iik
občinskega odbora ZZB NOV
Janko Oven so prejšnji teden
obiskali
pobrateno občino
Obrenovac pri Beogradu. S
tam kajšnjim i vodilnimi druž
benimi delavci so izmenjali
izkušnje
pri organiziranju
splošnega ljudskega odpora
ter še na nekaterih drugih
področjih, ogledali pa so si
tudi sodoben otroški vrtec.
Obrenovčanom so ponudili,
da bi Trebnje prihodnje leto
v Obrenovcu organiziralo raz
stavo del likovnih sam orast
nikov.

*

Popusta pri obrestih ne dobivajo kmetje tam,
kjer bi ga najbolj potrebovali - Celjski zgled
v Sloveniji je letos name
njeno m ilijon novih dinar
jev za regresiranje obresti
Pri posojilih kmetom, kar
n^j bi omogočalo, da bi leraje jem ali posojila. Zdaj
^ leto iztefta in vse kaže,
tia ta denar ob vsem tarna
nju, kako nujna je pomoč
^ e tijs tv u , ne bo izkoriščen.
Zakaj? Regres se po spre
jetem republiškem predpisu
izkoristi le prek hranilno-kreditnih odsekov zain kornbinatov, teh pa
pri dolenjskih km etijskih or^^izacijah ni več, ker so
preneseni na banko.
Tako
—- se je zgodilo, da tre
banjska km etijska zadruga,
^^dobno
pa
tudi neka^ re druge, niso dobiie od
predvidene pomoči še niče
sar.
Včeraj je bil zaradi tega
P^ gospodarski zbornici sldican posvet, na katerem naj
poiskali prim eren izhod.
je, da ob vseh
Predhodnih posvetovanjih ni^ vnaprej predvideli, da se
^ z regresiranjem zgodilo
takega. Dejstvo je namda ta denar lahko upo^o ijo na prim er v Savinjdolini, kjer je km etijstvo
® t a ^ in tako bolj dono^
in bolj bogato. Za to
se morajo zahvaliti tudi
*Jski banki, ki je edina v
ugoslaviji ohranila km etijsko
podružnico, ki se prek hra‘ino-kreditnih odsekov zajug in kombinatov ukvarja
^ mo s kreditiranjem kme-

Direktor te
podružnice
Franc Lubej sicer poudarja,
da nočejo biti jsveličaven zgled.
Ce že niso zgled, pa so zgo
voren priiher, kako je ved
no najbolje misliti s svojo
glavo. Medtem ko so drugje
sledili navodilom ,od zgoraj’
in ukinjali kreditno-hranilne
odseke, jih prenašali na ban
ke in tako odmikali od kme
ta, so v Celju ohranili kme
tijsko
podružnico.
Rezul
tat tega je, da ima zdaj čez
dve m ilijardi starih dinarjev
kapitala, namenjenega samo
za km etijstvo. K atera banka
bi v sedanjem času, ko so
naložbe v industrijo in dru
ge dejavnosti mnogo bolj
boij aodonosne, hotela naložiti v kmetijstvo, dve m ilijardi dinarjev? K atera zadruga zmore
zdaj na hitro oživiti hraniln o - k re d itn i odsek samo zato
to W iS k o T lo r f e t t o ^
pust p ri obratih?
M. LEGAN

Mokronog: tečaj
za delo z žann

Mokronoški goizdni obrat
bo organiziral še en t^ ia j za
delo z m otorno žago. Začis-l se
bo v zadružnem domu v po
nedeljek, 16. no<vembra, tra
jal pa bo teden dni. Po
končnem, uspežino opravijenem VTpitu bodo udedeženci
prejeli p : trdila za delo z mo
tornim i žagami. Obrat vabi
lastnike goedov, naj se v čim
veSjr-m številu udeležujejo tečaia.

_

POZIMI SOLA, POLETI PRAKSA. Sklad za pospesevanje kmetijstva bo v sodelovanju z delavsko univerzo letošnjo sezono priredil l ^ j š e km etijske tečaje to r v
7 krajib trebanjske občine. To bo najvažnejše pospeševalno delo za zimski
V
letnem času bo sklad med drugim ponuigal urediti 7 vzornih kmetij z različnim
načinom gospodarjenja, prilagojeni krajevnim razmeram. Na sliki: km etijski pospeševalcl n a ^ Izm rt t ik ih k ie t U , K r č e v i v Hrastovici pri Mokronogu. (Foto:
DA NE BO KMETIJSKA ZNANOST TIČALA LE »V PREDALIH«

Za kmete se odpirajo šolska vrata
Letos kmetijski tečaji in predavanja kar v 7 krajih - Njih uspeh je odvisen
predvsem od obiska, torej od kmetov samih -* Kdaj začetek
Z ad n ja le ta sm o se d o ko pali
do zelo važnega
sp o zn an ja, da je raz en u sta lje n ih
cen, p rav iln eg a
so ra z m e rja m ed cen an ^ k m e tijsk ih p rid elk o v in ind u s trljsk ih izdelkov te r zag oto vljen eg a o d k u p a za
n a p re d ek k m e tijstv a i2irednega p o m en a k m e tijsk o
izob raževanje, ki je bdlo dolgo ča sa zan em arjen o ,
V k m e tijstv u se n i m ogoče več z a n ašati sam o h a
izk u šn je, p o tre b n o je v se b o lj u p o šte v ati tu d i km etijs k oznano st, ki je izred n o n ap red o v ala, v en d ar
še m a rsik je ni na51a p o ti v p rak so .

UKREP JE DELNO ŽE ZBLEDEL

ti jske strokovnjake ter vete
rinarje, zakaj ni šlo samo za
učenje, marveč tudi za med
sebojno spoznavanje ter za
utrjevanje zaupanja, ki je
pri pospeševalnem delu tako
I>otrebno.
Temeljna
izobraževalna
skupnocst Trebnje je za letoš
njo zunsko sezono spet na
menila precej denarja izobra
ževanju. Sklad za pospeševa
nje km etijstva je sklenil or
ganizirati krajše tečaje kai
•v 7 krajih, kii bodo prilago
jeni km etijstvu v posamee.
nih območjih občine. V vseh
krajih naj bi bila predava
nja po '15 dni, po nK>žnosti
po dvakrat na teden.
Na Trebelnem in v Šent
rupertu se bodo predavanja
začela že 17. novembra ob
16. uri. V Dobrniču in Knež
ji vasi se bosta tečaja začela
KAKŠNE BODO CESTE V LETU 1971
7. decembra, v Veldkem Gab
ru in Sentlovrencu pa 5. ja
nuarja. Tečaj v Dol. Nemški
vasi se bo predvidoma začel
6. januarja. Dodamo naj, da
bodo na predavanj iCi sodelo
O predlogu Komunalno obrtnega podjetja, da bi
vali tudi km etijski strokov
njaki iz Kmetijskega inšti
prihodnje leto namenili za ceste 562.300 din
tuta v Ljubljani, Veterinar
Samo Angleži se še menda dinarjev vzdrževalnih stro skega zavoda in Kmetijske
več pogovarjajo o svojem škov. Na cestah naj bi stalno šole na Grmu pri Novem
vremenu, kot se mi o naših delalo 10 cestarjev, ki bi po mestu.
3740 prostominisikih
me
cestah. J.N
Nič
čudnega; prom et rabili «»iw
predavanja bodo na
CBStiUl.
:u
------------------------------------- Vsa
kmetovalcem
in
»e je zadnja leta neverjetno trov gramoza Raaen tega je menjena
povečal, ceste pa so ostale predvidena obnova mostu na
L o rs jd k tafcSne, kot so bile cesU P o ljen e-O m jS ta vas,
vas.
takrat, ko so na njih pokali popravilo mostu v SenitloVel. Loka:
vrencu ter na cesti Mokro
samo furm anski biči.
nog—Jesenice, razen tega pa
zaleglo je
M arsikje lahko vzdihnejo: še 19 propustov.
ko bi bile teke, kot so bile
Pristojno vodstvo železnice
Vse to je seveda le protakrat!
Naj gre
gre ^ za tak ali gram, končna odiločitev pa bo ge je vendarle »omehčalo«,
tokrat! Naj
drugačen se ane, pog
odvisna od možnosti občinske Na postaji v Veliki Loki
na cesti ali v gostilni, vozni blagajne. Letos bo kocnuinal- zdaj ustavlja m otorni vlak,
ki tarnajo nad cestami in se
sklad dobil iz proračuna s katerim se delavci vozijo
h u ii'je jo na cestarje in cest približno 450.000 dinarjev, to popoldne iz Ljubljane. Kar
no podjetje.
pa je m anj, kot je prihodnje 62 podpisov je bilo tre;ba
Kako bo prihodnje leto z leto predvideno samo za ce zbrati, vendar ljudem in or
M. L. ganizaciji SZDL zdaj ni žal.
obSinskimi cestami četrtega sto.
Dolgo so sicer čakali (ne
reda, že lahko slutimo iz pro
meljejo samo božji mlini
grama vTidrževanja, ki ga je
Konferenca
počasi), toda dočakali so.
v torek, 10. novembra, dalo
o obrambi
na sejo komunalnega sklada
Prom etnih težav pa za pre
Komunalno obrtno podjetje
Kot je sklenil občinski ko. bivalce Velike Loke, SentTrebnje, ki skrbi za te ceste. m ite ZK, bo naslednja seja lovrenca in Velikega Gabra
Program, za katerega trdi občinske konference Zveze z okolico žal Se ni konec.
jo, da je izraz nujnih potreb komunistov pri organiziranju Kar štiri ure so zvečer brez
In realnih možnosti, ne pa splošnega ljudskega odpora. vlakovne zveze, če se nahaja
želja, predvideva za sktiipno Na dnevnem redu bodo še jo v Trebnjem. V tem času
ne vozi niti noben avtobus.
61 km občinskih cest 562.300 'nekatera druga vprašanja.

V trebanjski 'občini je po
nekajletnem
prem oru KZ
Trebnje začela s km etijski
mi predavanji m posvetova
nji v zimski sezami 1968/69.
Naslednjo zimo je na pobu.
Priznavalnine udeležencem NOB so se sicer iz do
zadruge delavska univerboljšale, toda kaj, ko so zdivljale cene
2» Trebnje razposlala vabila
za večerno km etijsko Solo,
V letošnjem m arcu oprav- zdravstvena in stanovanjska Odziv je bil slab, z izjemo
vprašanja
meni,
kot
je
bilo
popis udeležencev nav Velikem Gabru, kjer se
^ C K ^ o b o d iln e g a boja v poudarjeno tudi na zadnji je po nekaj mesecih §ola
J .anjski občini je pokazal, seji občinskega odbora ZZB u sp ^ n o končala. S tem Je
una ena petina nekdanjih NOV, da je stalna pomoč bil, kot pravimo, led prebit.
aii 88 po številu zelo zagotovoljena vsaj tistim , ki
Kmetijsko izobraževanje je
^ o n in e dohodke — manj jo najbolj potrebujejo. Ven posebno pridobilo z ustano
^ dinarjev na družinske- dar ne smemo pozabiti, da vitvijo občinskega km etijske
^ člana. Med njim i je bilo se je življenje prav v zad ga sklada. Lansko zimo so
^®č kmetov borcev,
njih mesecih spet tako po bili km etijski tečaji že v Šti
rt ^ se s tako skromnim dražilo, da je delno že zble rih krajih, skupno število
nodlcom na mesec komaj- del učinek ukrepa, ki je bil obiskovalcev pa se je pribli.
dž životariti, je občin- sprejet z dobrim namenom žalo številu sto. To je bila
prava šola za kmete in kme-

Ukrep je delno že zbledel

mejo dohodka, do ka® je član organizacije Se
P^vičen do priaaiavalnlne,
p e č a jo pa naj se tudi p ri
znavalnine.
birfP
J® znano,
sS kKomisija, ki
bi 2a borce in invalide,
^ ^ ra v ila priznavalnine,
^ av tiav ala pa je tudi vse
Udeležence NOB, ki so
potrebni, pa priznadoslej niso preje-

mali

^^1
Stnlrw->
rvra\ama
rtri
prejem
a pri* ^ v a ln irIrS i^ r i i ^ L a s n o
^ so
A 11 lif
»in
Stalne
priznavalnine
^ a j o od 100 do 300 dinar« ’
višina pa je odod okoliščin, v kate*Wi upravičenec,
.^ o m isija
za
socialna,

Kav
^ cija

za Banjole

^ajprejw preveč
prijav,
po»--- *
F .
{4^ pa prem alo zaseden podom v Banjolah, ta\^. J® bilo v letošnjem pozato se ne sme več poObčinski odbor ZZB
Trebnje ter njegova
ki skrbi za zdravin socialno varstvo
Ig ‘®*eincev NOB, m enita, rta
Prihodnje nujno p>otrebdelno plačilo vnakavcijo ki naj bi prlda bi tisti, ki so se
ko pride njih čas.
Odšli v Banjole.

Obrenovcu
ponudili razstavo

Kolikor bo dovolila mošnja

kmetovalkam, ne oziraje se
na starost. Da bo ta, dokaj
zahtevni načrt izobraževanja
tudi uresničen, se m orajo
zav7-emati predvsem km etje
sami.
M. KBHtN

Šentlovrenc: mleko
je, odkupa ni

Volilni možje
izvoljeni

v delovnih orgai-Tlzacijah
trebanjiske oibčine so izvolili
47 volilnih mož, oziroma
žensk, ki bodo tobrali delega
ta za kongres samoupraArljalcev, ki bo m aja prihodnje
leto v Sarajevu. Kot je 2jnano, je bil ta kongres prestav
ljen, zato so se priprave za
vlekle. Občinski sind kalni
svet v Trebnjem adaj nima
poklicnega družbeno-pclitičnega delavca, zato bo moral
priprave r«a kongres, ki naj
bi bile tudi poglobljenega,
vsebinskega značaja, izpeljati
koordinacijski odTx»r.

Predlogi za priznanje
OF do konca Japuarja
v ponedeljek je b:la v
Trebnjem sklicana seja žirije
za
podeljevanje
priznanj
Osvobodilne fronte. I»rihodnje leto, ko bo minilo 30 let
od ustanovitve Osvobodilne
fronte in ljudske vstaje, bo^
podeljeno večje število pri
znanj; kot jih sicer dovoljuje
pravilnik. Te dni bo objav
ljen tudi razpis, ki bo pozi
val družbeno-politične in de
lovne organizacije ter p>osameznike, naj do konca janu
arja 1971 pošljejo občinski
konferenci SZIDL predloge za
podelitev priznanj.

Zakaj se ponekod mlekarne
dobesedno tolčejo za odkup
mleka, pri nas pa nočejo or
ganizirati zbiralnice, čeprav
je svoj čas v Sentlovrencu že
biila, 80 se s!P>raševall na nedawni seji odbora krajevne
organizacije S25DL v tem kra
ju, ko so obravnavali krajev
ne probleme. Ko so grajali
tak odnos, so poudarjali, da
nekateri rejci ne vedo kam z
OPRAVIČILO
mlekom. Navedli so celo p ri
Površnost
v tiskarni »De
mer, da neka ženska pokrmi
mleko kravi, kar je približno la«, kjer tiskajo naš časnik,
t£^o, kot bi ga 2slivala v ka nas spet sili, da se opravi
čujemo bralcem . V sestavku
nal.
»Bi zapustil zemljo«, objav
ljenem prejšnji teden, so v
zadnjih odstavnkih tako zme
šane vrstice, da stavki iz
gubijo vsak smisel. Poldetu
Perparju, našemu sc^ovomiku v tem sestavku, ter bral
cem se (za napake drugih)
vljudno opravičujemo.
Urectaištvo DL

0 {{la«ii|te
v DL!

TREBANJSKE IVERI
■ SE PRED ROKOM, V petek
je bila sklicana seja upraivnega
in gradbenega odbora sm učarske
ga kluba, na kateri so razpravlja
li o grEulr>jd sm učarske vlefinice.
Ta bo dokončana kak teden pred
potekom roka — 29. novembrom,
ni pa zbran ves denar za plačilo
stT(^OV. S m u č a rk klub je te
dni spet razposlal proSnje delov
nim organizacijam , v katerih na
vaja, d a bo vlečnica skupno vel^aJa 200.000 dinarjev.
■ PREMALO OBISKANA RAZ
STAVA. K om isija občinskega od
bora ZZB NOV, ki skrbi za utrjevanje tradicij narodnoosvobodil
nega boja, ugotaivlja, da Je razsta
va dokrnnentav in fotografij v do
m u družbenih organizacij prem a
lo obiskana. Kom isija priporoča
obisk šolski m ladini. Podobna
ugotovitev velja tudi za sipominBko-sobo v Dobrniču, kjer je edin
stven izbor dokumentov nekdanje
PtotlfaŠistične ženske zveze Slove
nije.
■
VZDRŽEVANJE' UUC: Ko
m unalno obrtno podjetje Trebnje
je poslalo občinskemu kom unal
nemu skiladu program vzdrfeir anja
uilc v Trebnjem , Šentrupertu In

Mokronogu (n a M im i pa skrbi za
to krajevna skupnost). Za Treb
nje je predvideno, da bo vzdrže
vanje ulic stalo 32.980_ din, vzdrže
vanje parka in zelenic pa 20.000
din. V srediSču Trebnjega bi en
k rat na teden čistili cestiSče, ploč
nike in parkirne prostore, to pa
je pogosteje k ot v letošnjem pok<;ju, ko je biJ kraj včasih dobe
sedno nastlan s sm etm i in odpad
ki. Prav bi bUo, da bi nam enili
■reč denarja za vzdrževanje, potem
pa od podjetja zahtevali, naj podcrtri tudi za redno Cdfičenje,
■» D R . 2IVAGO« FEBRUARJA
1972. Za film »Dr. Zivago«, ki je
posnet po delu sovjetskega pisate
lja Pasternaka, Nobelovega nagra
jenca, je tolikšno zanim anje, da
bo prišel n a. spored podeželskih
konematografov mnogo kasneje. V
Trebnjem ga bodo gledalci lahko
videli v februarju 1972.
■ SPET VADBA. Vodstvo trebarijske osnovne šole je tudi le
tos dovolilo vadbo odbojkarske
sekcije TVD Partizan v šolski te
lovadnici Igralcem je telovadnica
na voljo dvakrat n a teden. S tre
ningom m ladinske vrste so že za
čeli.

Novi predlog
Svet za družbeni plan in
finance občinske skupščine
Kočevje je na zadnji seji
13. novfflnbra nekoliko p r e 
meni! svoj predlog o proda
ji občinskih S'tanovanj delov
nim organizacijam, ki ga je
sprejel na predzadnji seji.
Po novem predlogu naj bi
veljala za vsa zasedena sta
novanja cena, ki je bila do
ločena na predzadnji seji in
je bUa za vsa stanovanja
enaka. Po stvarni ceni, ki je
občutno višja od te, pa naj
bi prodali 8 stanovanj, ki
so
prazna
oziroma bo
do v kratkem
izpraznje
na. V prejšnjem predlogu
so nam reč upoštevali, kot
da so vsa stanovanja zasede
na in da so zato za kupce
vredna občutno m anj.

Dogovor o načrtih
Predstavndiki obč. sicupščtoe
Kočevje, TIS in Projeiktivnega ateljeja v Ljubljani so se
konec preteklega tedna do
govarjali o pripravah za iz
delavo
glaivnega
načrta
za gradnjo nove otro&ke var.
stvene ustanove v Kočevju.
Sklenili so, da m orajo biti
načrti za prvo in drugo faao
te gradnje
dokončani do
konca m arca 1971. Vrtec bi
začeli graditi sredi aprila,
otvoritev vrtca pa bi bila že
3. oktobra 1971, se pravi za
prihodnji občiiMki praznik.
H krati z vrtcem bo treba
dograditi ttidi m ost preko
Rinže, ki bo približal novi
vr-tec osnovni Soli in delu
m esta na
desnem bregu
Binže.

Manjka učitelj
Na osnovni §oU v Podpreski v kočevski občind imajo
£e vedno le e n ^ ^ učitelja na
m esto dveh. Na objavljend
razpis se ni nLiče priijavil,
zato ga bodo pooovUi. Učdtelja za razredni poiik iščejo
doslej brez uspeha tudi a
osebnimi zvecsami.

Več za socialo
Občinski proračun za letos
je treba sprem eniti tako, da
bo treba z n ^ t i izdatke na
več pK>stavflcah in jih pove
čati na drugih, predvsem v
skupini »socialno varstvo«.
Tak je s k l^ zadnje seje sve
ta za družbeni plan in finan
ce občinske skupščine Ko
čevje, ki ga bodo daH v raz
pravo in potrditev nasledivji
seji občinske skupščine. Več
o predlaganih spremembah
občinsikega proračuna bomo
poročali v naslednji številki
našega lista.

-o"

Popis pomoči potrebnih
Petina kočevskega občinskega proračuna gre za
zdravstveno in socialno varstvo
O bčin ska k o n feren c a SZDL K očevje je 5. novem 
b r a sk lica la p o sv e t o izdelavi p ro g ra m a za pom oč
ostareilim in o sa m lje n im lju d em . U deležili so se ga
p re d sta v n ik i Jcnajevnih sk u p n o sti, zdravstva, RK, šol,
o b čin sk e sk u p ščin e, re p u b lišk e k o n feren c e SZDL in
p o slan ec sooialno-zdraArstvenega z b o ra rep u b lišk e
sk u p šč in e za to o b m o č je Jo že N ered iz G ro su p ljeg a.

V
razpravi so ugotovili, daz izdatki za socialne namene
je v občini okoli 20 odstot že zdaj zelo obremenjen, saj
kov ljudi, stariCi nad 60 let, porabi za zdravstveno in so<
in da je med njim i predvsem cialno varstvo na leto cflcoli
na podeželju precej takih, ki 20 odstotkov vseh dohodkov.
so potrebni raznih oblik po K ljub teimu pa so m aterial
moči. Sklenih so, da bodo ne podpore zelo m ajhne, saj
najprej ugotovili, kateri osta znašajo v povprečju le 92 di
reli in osamljeni ljudje so narjev, medtem ko je sploCi
potrebni pomoči. To delo bo najvišja z-odlokom dovoljena
opravil odbor za pomoč ocs- občinska podpora samo 150
tarelim , M so ga izvolili na dinarjev.
tem posvetu. Njegova prva
Posebaio pa je bilo v raz
n a lc ^ bo, da bo s .pom ^jo
Učenci nekaterih razredov kočevske osem letke izkoristijo lepe j e s e n j e poi>oldne^
krajevnih skupnosti in kra pravi poiK tojeno, da je v ko
ve za izlete s kolesi v naravo* Takole sm o pred kratkim ujeli i^cupino šolarjev,
jevnih uradnih listov izvedeJ čevski občim zelo slabo po
ki se je pripravljala pod vodstvom učitelja Iva Staniča na izlet v okolico željn.
popis vseh ljudi v občini, kd skrbljeno za socialno varstvo
Na takih izletih učenci spoznavajo naravo, razen tega pa se zabavajo z raznimi
občanov na podeželju, čeprav
jim je pomoč potrebna.
igrami (Foto: Jože Primc)
Na osnovi tega popisa bo sodi občina z ozirom na na^
do nato izdelali analizo s t a r rodni dohodek na prebivalca
n ja na tem področju, ki pa med srednje razvite. V občini
m ora biti dokončana še le je nam reč še nekaj vasi bree
tos. ker bodo le potem lah elektrike, korntrnaJno so vasi
ko že v prihodnjem letu na slabo opremljene, na podeže
črtno pomagali ostarelim , ki lju je malo trgortn, prom et
so i>omoči potrebni. Posebno ne zveze pa so sploh zelo sla
be. Mnoge vasi so pozimi tu
Dobili so drugo nagrado v skupim igranili filmov za film »Čemu?« - Pri pa je bilo v razpravi poudar di p>o več tedJM>v odrezane od
jeno, da je potrebno govoriti
hodnje leto bo predvidoma razstava pionirskih fotografij v Kočevju
ne le o tem , kako oiganizi- sveta, ker do njih ni cest.
Prav v tem oziru — so za
N a zadnjean m ed k lu b sk em festiv alu a m ate rsk eg a mov lepo priznanje kočev rati tako pomoč, am pak tuda, trdili mnogi v razpravi — so
koliko
denarja
bo
v
prihodfilm a, k i je bdi o k to b ra v Jeru z ale m u , so član i k o  skim film arjem .
di kočevska občina med naj
Pionirji, člani kočevskega Ojem letu za te namene na manj razviite v republiki.
čevskega foto-fcino k lu b a prejedi d ru g o n a g ra d o v
razpolago.
fotojfcino kluba, so pred k rat
slkupdDd ig ra n ih film o v za. sv o j £rlm »čem u?«
Cisti občinski proračun je
J. P.
kim poslali na razstavo »Pio
Ta film, ki obsoja vojne, kluba pa so poslali na festi nirski foto 70« 12 fotografij.
so člani kočevskega foto-kino val sam o film »čemu?« Prav Ta razstava bo od 27. novem
kluba posneli lansko jesen. zato je drugo m esto za ta b ra do 8. decem bra v Kopru.
Prvič 80 ga prikazali n a ot fihn v skupini igranih fU- Organizirana je v okviru Ju
voritvi fotografisike razstave,
goslovanskih pionirsikiiili iger,
ki je bila' organizirana decem Prvič dan prosvetarjev in sicer na temo »Ljubimo
bra lam v počastitev dneva
svojo domovino in vse b rat
Novo varstveno ustanovo v Kočevju bodo sku>
Izvršni odbor TIS Kočev ske narode«.
JLA. Nato so ga poslali še
je
je
siklenil,
da
bo
letos
šali dograditi že prihodnje leto
na 7. festival am aterskega fil
Vse kaže, da bo naslednja
m a Slovenije, ki je bil feb prvič v občini Kočevje or taka razstava, ki bo organi,
R e p u b lišk a sk u p n o st o tro šk e g a v a rstv a je o d o 
ru arja letos. Na tem festiva ganiziral dan prosvetnih de zirana v okviru Jugoslovan
b rila za g ra d n jo nove o tro šk e v arstv e n e u sta n o v e
lu je bil ocenjen kot četrti lavcev, in sicer 21. novem skih pionirskih iger, prihod
v K očevju 2,1 m ilijo n a d in a rje v p o so jila. Do k o n ca
‘najiboljši in je prejel pism e bra. Tega dne bosta za pro nje leto v Kočevju. Kočevski
le ta se bo n a b ra lo v sk la d u za o tro šk o v a rstv o p r i
no priznat>je Foto-kino zve svetne delavce dve strokovni foto-kino klub, posebno pa še
predavanji in kulturni pro
T IS K očevju n am en sk o za g ra d n jo v rtc a 800.000 d iii
ze Slovenije.
guram, v katerem bosta p»red- pionirji in niladinci v tem
la stn ih sre d ste v , v p rih o d n je m le tu p a p red v id o m a
Na festival v Jeruzalem , k i ^d o m a nastopila violinist kliibu, so d o s e li na podob
še okola 400 000 dSn, k a r b o p o se d a n jih iz ra ču n ih
ga je letos že četrto leto zar Rok Klopčič in pianist Mar nih dosedanjih razstavah in
zad o sto v alo za d o g rad itev p rv ih dveh etap .
pored organdziral foto kiino jan Lipovšek. TLS je pred festivalih lepe uspehe. Zato
klub »Prlekija film«, je bito lagala tudi, da bi tega dne pomeni zanje predlog, da bo
Za dograditev prvih dveh osnovne šole. Računajo, da
poslanih 40 fUmov različnih podelili nagrade 17 prosvet prihodnje leto taka raastanra
etap bo potrebnih okoU 3,4 bo po sedanjem idejnem na
2ivrsiti. Na<)ve6 i>riznanj na nim delavcem
v
Kočevju,
tudi
priznanje
za
iz osnovnih
m ilijona dm. Ker je dano re črtu izdelan glavni načrt do
njem so pobraU člani foto- šol, posebne osnovne šole in njihovo dosedanje delo in publiško posojilo pod ugod spomladi. Takoj nato na
kino kluba M aribor, ki so do glasbene šole.
dosežene uspehe.
i l pogojem, da ga začno
bili med drugim tudi prvo
X P . odplačevati po dograditvi meravajo začeti z gradnjo,
saj je tiha želja vseh, da bi
nagrado za najboljši film fe
Posojilo za cesto
vrtca, in ne takoj, zelo ver bila nova varstvena ustanova
stivala (»Mobonaiuna 70«) in
Svet za družbeni plan in Volitve, imenovanja jetno za gradnjo ne bo po vseljena že do občinskega
prvo nagrado v skupind igra finance občinske ^up&čine
trebno najeti še posojila p ri
v odbor za pomoč ostare K reditni banki in hrenilm ci, praznika, se pravi do 3. ok
nih filmov za film »Razlite Kočevje je na zadnji seji
tobra prihodnje leto.
lim
in
osamelim
so
bili
pri
sasxje«sklenil
predlagati
občin
kakor so prvotno nam eravali.
občinski
konferenci
SZDL
Kda<} bo prišla na vrsto 3.,
člani kočevskega foto-kino ski skupščini, naj najame
V
prvih dveh etapah grad
3,5 milijona din posojila za Kočevje izvoljeni; Peter« Šu nje bo dograjen varstveni se pravi zadnja faza vrtca. Se
delno posodobljenje ceste Li bic, Nežka Mihelič, Hedvika prostor za 152 otrok od 3. do ni znano. Gotovo pa bo to
vold—Brod na Kolpi. Poso Pintar, Drago Gril, Nada Le- 7. leta starosti, kotlovnica, takrat, ko bodo zbrali dovoilj
jilo bi odplačali v dveh le cič in Lojze Rauh. Svojega o«>tralna kurjava, upravni denarja. V tretji fazi bo tre 
tih s samoprispevkom. S predstavnika v ta odbor bo prostori, stanovanje za hišni ba nam reč dograditi Se JasU
imenovala še občinska orga
za varstvo okoU 50 dojenč
da bodo tako lahko ugotovili delo tem posojilom bi že v pri
ka in osrednja kuhinja, v kov.
uporabnikov in i^M-avičenost do hodnjem letu posodobili del nizacija ZZB, ker so tudi med
borci Se taki, ki živijo v tež kateri bodo med drugim kudružbenega denarja. Pričakujem o,
Za gradnjo nove otroSke
da bo proračunski denar p ^ o d - te ceste. Investitor bo repu kih socialnih razmerah..
liali tudi kosila za učence
bliški
cestni
idclad,
ki
bo
pri
varstvene ustanove 6 0 se v
nje leto porabljen še bolj pre
udarno.
speval — ni Se znano, kdaj
Kočevju odločiU zato, ker so
■ ■ ■ OBJKSTNE2I NE OIX
sedanji vrtci v zelo slabih
NEHAJO — Na stadionu In ke —- preostali potrebni denar.
^ o sto rih , prenatipam z va
gljišču so verjetno ie opravili
svoje. Pred osmimi dnevi je v
Ocena:
rovanci, kljub tem u pa še ne
poznem m raku vrgel neki zliko
m orejo ugoditi vaem star
vec velik kamen v okiK> I^judske
nadpoprečno
šem, da bi sprejeli nijihove
knjižnice In razbil Sipo. To je
Posebna kom isija je pred
m oral b iti že kak močnejši n&silobroke ^v arstv o . Sedanji v rt
AVTO Kočevje je ustanovilo svoj oddelek za
než, kajti otrok takega kam na ne kratkim ocenjevala pedago
ci tudd nim ajo prim erne ku
bi mogel zalučati do drugega nad ško storilnost na osnovni šo
turizem,
gostinstvo
in
potniški
promet
hinje.
strop ja. Isti storilec se Je verjet,
no lotu tudi prom etnega znaka li Kočevje. Ocena se je gla
Približno
mesec
dni
je
Povsem
določeno
pa
je
J. P.
na križišču pri Soli. U sp^o m u Je sila: nadpovprečno. (OstaU
izruvati celo betonski podstavek. možnd ocaid sta še: povpreč
minilo, odkar je podjetje že, da bo organi2ural izr
R eaiično im ajo razgrajači v tem
AVTO Kočevje ustanovilo lete z novimi, udobnimi
koncu m esta raj za svoja početja no in podpovprečno.) Za ta
Kontrolirane cene
nov oddel£dc za turizem , avtobusi podjetja AVTO
v posmeh vsem uredbam In var ko oceno se je kom isija od
nostnim organom , k a jU 'to ponav ločila, ker so na šoli preseg
Na seji sveta za gospodar
gostinstvo in potniSkl pro po domovini in v tujino.
ljajo iz dneva v dan ozirom a toč
m et. Novi oddelek, ki je
Sprejem ali bodo tudi pri
stvo in finance občinske skup
li 2Uihtevano Število učnih ur,
neje; iE noči v noč.
bil ustanovljen s 1. okto jave za izlete drugih po
ščine Kočevje, ki je bila 9. no
■ ■ ■ IZ SKUPINE 15 KAN ker se učni uspehi postojmo
DIDATOV, ki so naredlM 37. ok izboljšujejo, ker je na šoli
vembra, so razpravljali o ce
brom , vodi tovarišica Ade- tovalnih agencij.
tobra teoretične izpite, jih le za
nah. Sklenili so, da bodo
Seveda bo novi oddelek
la Gregorčič.
dovoljivo (H>ravilo tudi praktično uvedeno dodatno delo s slab
predlagali občinski skupščmi,
Za ta o d d ^ ^ , ki ga ne dajal tudi turistične na
vožnjo U . trije pa praktičnega iz šimi in boljšimi učenci in
p ita niso naredili. 3. novem bra
kateri im enujejo tudd »tu potke, kasneje pa bodo unaj sprejm e odlok o najviišjih
se Je prijavilo aa teoretični del ker ima Sola zelo razvejane
cenah za posamezna živila in
ristični biro«, podjetje že stanovild Se lastno m e
I s ^ ta sam o 8 kandidatov. Izpit svobodne aktivnosti. Komisi
storitve in odlok o ukrepih
oprem lja poslovne prosto njalnico tujih valut in po
Je naredilo S kandidatov, trije pa ja je hkrati s to ocenitvijo
8 0 bili odklonjeni. Ker opravlja
neposredne družbene kontrole
skrbeli za propagando. V
re. Pisarne bodo nam reč
jo sedaj ir^ite ločeno teoretični predlagala, naj bi nekatere
ta oddelek bo sodil tudi
cen za obrtne proizvode in
v dvorani socialnega zava
in praktični del, bom o v bodoče prosvetne delavce nagradib
storitve. Razen tega bodo
rovanja v Kočevju, ureje novi motel na Jasnici, ki
poročali o izidih le enkrat na za življenjsko delo, nekatere
mesec.
predlagali, naj občinska skup
bo prvi tak gostinsko-tune pa bodo predvidom a
pa za posebne uspehe pri
ščina skupaj z ostalim i slo
Se pred koncem tega me ristični objekt v zahodni
i^venšolskem delu z mladino.
Dolenjski in za katerega
venskimi občinamii prenese
seca.
pristojnosti kontrole cen za
upajo, da bo do roka, se
Ker se novi oddelek ko
Gibanje prebivalstva
osnovne živilske proizvode na
maj rojeva, Se nismo mo pravi do 15. decembra le
v oktobru na obm očju m atične
ga urada Kočevje ni bUo rojstev.
izvršni svet in skupščino SR
gli zvedeti, s kakšnim de tos, gotov.
Poročilo se je pet parov. Umrl
J. P.
Slovenije. Podrobneje bomo
lom vse se bo ukvarjal.
Je Jože Kozole, upokojenec iz
o teh sklepih Se poročali.
2eljn 3, sta r 67 let

Spet nagrada kočevskim filmarjem

Denar za vrtec zagotovljen

D R O B N E IZ K O Č EVJA
■ ■ ■ NASE JAME, glasilo
D ruštva za raziskavo Jam Slove
nije, v št. 11 obravnavajo 3. zbo
rovanje slovenskih jam arjev, ki
bilo ju nija v Riluiici in KoCevju.
v tej reviji sta xa naš bližnji oko
liš zelo pom embna prispevka Pran.
ceta Slmibca: »Dvajset let razi
skovalnega dela Jam arskega klube
Ribnica« in A. K ranjca: »O Ja
m arskih odkritjih n a kočevskem
polJiM.
■ ■ ■ LEPO IN SUHO jesenilGO vreme je izredix> ugodno aa
gradbeništvo. Vsi h itijo, tako pod
je tja kot zasebniki, da bi zgradili
člmvefi in nadoknadili, kar so za
m udili poleti zaradi -pom unjkai^a
nekaterita gradbenih m aterialov,
posebno cem enta. Tudi gradnja
m otela n a Jasnici dobro napredu.
je. Ksže, da bo do roka gotov.
I m e t j e AVTO Kočevje, ki bo
im elo tukaj svoj gostinski obrat,
Je že raspisalo natečaj sa potreb
na delovna m esta.
■ ■ ■ ZBIRAJO PRIJAVE —
O d d e li 2A gospodarstvo in finan
ce občinske skupščine Je rarooslal vsem uporabnikom občinsken proračuna obvestilo, da je od<
delek pričel zbdrati program e In
finančne načrte uporabnikov ob
činskega proračtm a za prihodnje
leto. Rok za dostavo je 27. novem
ber letos. Okrožnica še posebej
poudarja, da Je treb a načrtom prikriUti tudi poročila o dejavnosti
te r o finančni potrošnji za letos,

KOČEVSKE NOUIGE

Nova turistična agencija

Skupne zadeve

Volivci o svojih zadevah
Sprehod skozi nekatere zbore volilcev
Zbori volivcev v ribniški
občini še niso povsod zaključeni. O nekaterih smo že po
ročali, o nekaterih poročamo

danes, o nekaterih pa še bo
mo.
Na zboru volivcev v Sušju
je bila osrednje vprašanje
gradnja vodovoda v Žlebiču.
Z gradnjo so pred leti že za
Izključitve in sprejemi
čeli, potem pa se je delo us
Prav v teh dneh izpolnju tavilo. Občinski skupščini so
je občinski komite ZK Rib predlagali, naj bi se vaška
nica sklepe zadnje seje ob cesta žlebič—Gorenji Lazi
činske konference. Med temi prekategorizirala v cesto IV.
sklepi sta tudi dva, ki go reda. Kmetje niso zadovolj
vorita o izključitvi nedelav ni s cenami lesa, češ da so
nih članov iz vrst ZK in odkupne cene hlodovine, kmesprejem u novih v ZK. Za tijskili pridelkov in predvsem
izstop, iabris in izključitev mleku prenizke.
je bilo predlaganih 11 komu
Na zboru volivcev pri Sv.
nistov, za sprejem pa je Gregorju se je zbralo precej
predvidenih okoli 15. Za iz mladih ljudi. Njihove zahte
ključitev iz ZK niso pred ve so predvsem naslednje:
lagani le taki, ki ne plaču obnova ceste Sv, Gregor—So
jejo članarine in ne hodijo dražica, napeljava telefona do
na sestanke, ampak tudi ko- Sv. Gregorja in ustvarjanje po
nnunisti, ki ne delajo v skla gojev za razvoj vzornih kme M ed g asilsk o slo v e sn o stjo v Rdbnacd (F o to : D. M ohar)
du s programom in politi, tij. Veliko so govorili tudi o
ko ZK.
zaposlovanju.
V
žim aricah so razpravTovarna spreminja vas Ijalj o regulaciji potoka Bi
Jurjeviča
z okolico
se strica od vasi Podklanec do
sprem inja. Tekstilna tovarna Sodražice, nizkih odkupnih
ji daje novo podobo. .V saje cenah mleka, itd. V Grčari
V R ibnici je b ilo v n ed eljo , 8. n o vem b ra, veliko vozili, na čelu z gasilsko god.
na je med Jurjevico in Ko cah je tekla beseda o grad
g asilsko slavje, k a k ršn ih je bilo z a d n ja le ta m alo bo. Parado so popestrile na
nji
vodovoda
in
zaposlitvi
tom ter daje kruh številnim
v občani. R ib n išk o g asilsk o d ru štv o je slavilo 75-let- rodne noše iz Sodražice. Bi
'delavkam iz bližnje okolice. žensk. V Prigorici je med od
n ico d elo v an ja. S lav ja se je udeležilo veliko pre- lo je precej prap>orov. Med
V nekoč čisto kmečkem ob. prtim i vprašanji ureditev po
bivaloev R ibnice in okolice, gasilci iz dom ače občine njim i je bil tudi najstarejši
m očju nastaja delavski raz kopališča.
in g o stje iz M estne g asilsk e zveze L ju b ljan a, p oklic gasilski prapor v Sloveniji,
red.
Skoro na vseh zborih vo
n e lju b lja n sk e gaslM ce b rig ad e te<r gasilci iz D om  ki je biJ nabavljen v času
Jurjeviča in Kot vzpored livcev pa so bile na »udaru«
žal, K očevja, G ro s u p lj^ a , H um ca, gasilci iz m e sta očeta slovenskih gasilcev —
no s tovarno napredujeta in občinske ceste m KOMUNA
L ju b lja n a in d ru g ih k ra je v z o ro d n im i m o to rn im i Ignacija M rharja. Prap>or je
se pom lajujeta. Rastejo nove LA, ki jih slabo vzdržuje.
vozili.
last E^D Dolenja vas, nosil
stanovanjske hiše, stare hiše Povsod so volivci predlagali,
pa ga je praporščak 70-letnj
V Ribnici je bilo v nedeljo, stje iz Mestne gasilske zve Jože Henigman iz Dolenje
prenavljajo, skratka: vasi so naj bi krajevne skupnosti
lei>§e kot pred leti, ko še ni prevzele vzdrževanje cest na 8. novembra, veliko, slavje, ze Ljubljana, poMicne ljub vasi. Njegova spremljevalca'
bilo tovarne. Ko bodo asfal svojili območjih, vendar pod kakršnih je Isilo zadnja leta ljanske gasilske brigade ten sta bila njegova dva brata
tirali cesti Jurjeviča—Ribnica istim i pogoji, kot jih nudi malo v občini. Ribniško ga gasilci iz Domžal, Kočevja, Jaka in Franc.
in Jurjeviča —^Breže — ben zdaj občina KOMUNALI. Vo- silsko društvo je slavilo 75- Grosupljega, Humca, iz mesta
Slavnostna proslava je bi
cinska črpalka Žlebič, bo lilci so na vseh zborih brez letnico delovanja. Slavja se Ljubljane iri drugih krajev z
la pred zadružnim domom v
Jurjeviča s tovarno prišla še posebnih pripom b potrdili je udeležilo veliko prebival orodnimi motornimi vozili.
osnutek novega občinskega cev Ribnice in okolice, gasil
do večje veljave.
Slovesnost se je začela z Ribnici. Predsednik PDG Rib
• -r statuta.
-<r ci iz domače občine in gpo- gasilsko parado ^ gasliskin« nica Ivan Rober je v dalj.
šem govoru orisal dosedanjo
pot društva. Pot je bila us
pešna, čeprav sta bili vmes
Z ZBORA VOLILCEV V LOŠKEM POTOKU
dve svetovni yojni, ki pa dru
štva nista mc^li uničiti. Ga
silsko društvo je v ^o jilo vr
sto gasilcev, ki so dostikrat
reševali imovino pred ognjem
čevje skupaj z nekaterim i or ali drugimi elementarnimi ne
srečami. Ribniško društvo
V Loškem potoku so upoštevali nasvet predsednika CK ZKS Franca Popita ganizacijami in podjetji do ima ugled tudi v širšem obgovore
za
enotno
reševanje
o tem, kako zagotoviti, da bodo sprejeti sklepi tudi. uresničeni - Krajevna zadev na področju šolstva m močju.
skupnost je sprejela svoj program, dela
lesne industrije za vse ob
Po končanih govorih je
močje dd Loškega potoka podpredsednik SO inž. Lojze
M ed n a jb o lj u sp e lin ii nedavnim i zb o ri volilcev bodo vodili bodoči obrat — preko Drage do Trave.
Marolt v imenu občinske
v rib n išk i o bčini je bil nedvom no tis ti v L oškem RIKO;
skupščine, pokrovitelja pro
Razen^tega
so
volilci
zahte
p o to k u . L očani, ki jih je p ra v n ek a j dni p re j o b isk al
■ več sklepov se nanaša
slave, izročil ribniškim ga
p red se d n ik CK ZKŠ P ra n e P o pit, so n am re č u p o šte na ceste. Asfaltirati je treba vali odgovore na vprašanja o silcem novo avtocistem o z
v ali p red sed n ik o v n asv et, n aj za izv ršitev vsak e sp re  cesto skozi vasi H rib in Trav posodobljenju, cest Nova vas željo, da bi dobro silužila svo
je te n alog e zadolže sk u p in o lju d i. T ak n ačin iz p o ln je nik ter cesto Sodražica—Lo —Stari trg in Stari trg—Pre jemu namenu. Gasilska ^ slOv a n ja sklepov n a j b i uvedli tu d i v d ru g ih o rg an iza ški potok, za katero so tudi zid—čabar, o bodočem sode vesncst bo udeležencem osta
c ija h in o rg an ih te r seveda n a d ru g ih ob m o čjih.
zahtevali, da jo je treba pre lovanju občine s pokrajinski la še dolgo v siKMntnu. Orga
kategorizirati iz III. v II. ma središčema Novo mesto
Volilci so dokaj ugodno
■ zgradita je trebna novo red. 2Jagotoviti je treba redno in Ljubljana, o nizkih odkup nizatorji proslave zaslužijo
ocenili razvoj občine in nje osnovno šolo in otroški vr vzdrževanje ceste Sodražica nih cenah lesa, km etijskih za dobro opremljeno delo vso
pridelkov in predvsem mle pohvalo.
na prizadevanja za razvoj Lo tec;
—Loški potok—Trava;
ka ter o slabi preskrbi Loškega potoka. Menili so, da
K. ORAŽEM
■ v Loškem potoku je tre
■ med ostalim i komunal š k ^ a potoka z mesom.
je reševanje nekaterih ko
ba
zgraditi
obrat
ribniškega
nimi zadevami pa je treba
m unalnih z ^ e v Loškega po
Na zboru so se dogovorili
podjetja RIKO in v njem za
toka le prepočasno. Po tem e posliti ljudi, ki zdaj nim ajo urediti javno razsvetljavo in še o popravilu gozdnih poti,
kanalizacijo
na
območju
Lo
ljiti razpravi so menili, da
dela ali se vozijo na delo škega potoka ter dokončati za katero je prispevalo Zdru
m ora delovni p re d a m njiho drugam;
vodovod za Mali log in del ženo KGP Kočevje 20.000 din.
ve krajevne skupnosti in pro
Svetu krajevne. skupnosti pa
■ zagotoviti je treba nekaj vasi Retje;
gram razvoja občine vsebo
Bife in malice — Nedavno
■
posebno
pomemben so . naročili, naj čimprej za smo v okvirčku poročali o bifeju
vati tudi naslednje naloge, ki družibenih stanovanj, in sicer
dolži posamezne skupine lju
so pomembne za razvoj Lo za prosvetne"* in zdravstvene sklep pa je, da se naj občin di za iiresoičevanje sprejetih TP Jelka in m alicah pod naslo
vom »Topla in hladna jedila«. Ku
delavce ter strokovnjake, ki ski skupščini Ribnica in- Koškega potoka:
sklepov.
J. P. hinje bife nim a več, napis ▼ la-

75 let ribniških gasilcev

Zadolžiti ljudi za izpo Injevanje sklepov

Na prihodnji seji obiinske
konferenci Z K Ribnica bedo
razpravljali o gozdarstvu. Pro
grame za odpravo ugotovlje'iiih pomanjkljivosti v kme
tijstvu in gozdarstvu že pri
pravljajo nekateri aktivi ZK
in organi občinske konferen
ce. Komite je zadolžen, da
bo skupno s predstavniki ob
čin Kočevje -in Ribnica ter
Združenega KGP organiziral
posvet o reševanju nekaterih
gozdarskih zadev, skupno z
vsemi trem i in lesno industri
jo v obeh občinah pa bodo
skušali urediti nekatere raz
mere na področju šolstra,
zdravstva, zaposlovanja in
prom eta na območju Loškega
fKjtoka in Drage.

Sodelovanje
krajevnih skupnosti
v
novem statutu
ob
čine Ribnica je dan poseben
poudarek 'krajevnim skupno
stim. S statutom bodo ure
jena številna vprašanja delo
vanja teh skupnosti, še po
sebno pozornost zaslužita čle
na, ki govorita o ustanovitvi
in delovanju usklajevaln^a
odbora krajevnih skupnosti.
Člani tega odbora bodo pred
sedniki
svetov
krajevnih
skupnosti^ predsednik odbora
pa naj bi po predlogu sta
tuta bil predsednik občinske
stcupščine. Na nedavnih zbo
rih volilcev so se volilci stri
njali z ustanovitvijo tega od
bora, ki bo brez dvoma v ve
liko pomoč pri program ira
nju in delovanju krajevnih
skupnosti v ribniški občini.
-r

Posojilo za vrtec
Republiška skupnost otro-škega varstva je pred krat
kim
obvestila
temeljno
izobraževalno skupnost Rib.
nica, da je odobrila 445.420
din posojila za g r a ^ jo otro
škega vrtca v Loškem poto
ku Posojilo bo treba začeti
odplačevati po dograditvi vrt
ca, dano pa je za obdobje
10 let in z 2-odstotnimi
obrestm i. Vrtec v Loškem
potoku bodo gradili hkrati
z novo osnovno šolo.

ORTNEŠKI
POROČEVALEC
■ ■ ■ DOLGA BOLEZEN GOTOVA SMET
Ta p re g o v o i
velja za- naš m ost p ri odcepu lo
kalne ortneške ceste iz smeri žle
bič. 2e dve leti ga popravljajo,
sedaj se je pa zopet podrl in ^
zavarovan ni! Prišla bo zima in
zopet bo cesta zaprta leto dni.
■ ■ ■ POSNEMANJA VREDNO — Slemenci napeljujejo b
G regorju telefon. Niso dolgo raz
pravljali. Poprijeli so in že gra
dijo. Vsaka hi& je nekaj prispe
vala: nekateri z delom, drugf »
denarjem adi m aterialom . Skopali
so jam e, postavili drogove, zn os.
talo pa bo poskrbel PTT. Tako
bodo imel pozimi odprto novo
»okno v svet«.
V. P.

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI

Hočejo nazaj starega predsednika

Cene v Kočevju
in Ribnici

s sedanjim vodstvom krajevne skupnosti volilci niso zadovoljni in hočejo
nazaj bivšega predsednika Jožeta Govžeta In tajnika Karla Oražma, ki sta
po njihovem mnenju svoje dolžnosti uspešno opravljala

vo v Kočevju in Ribnici naslednje
m aloprodajne cene;

Pretekli ponedeljek

N a iiedav nem zb o ru volilcev za ob m o čje vasi
S u šje, žleb ič, G o ren ji Lazi v rib n išk i občdnd so o b 
čan i k ritič n o ocenili m ed d ru g im tu d i d o se d an je
d elo v zve23i z g ra d n jo vodovoda G o ren ji Lazi—žleb ič.
G radnja tega vodovoda Je
nam reč prekinjena zaradi odpora nekaterih občanov iz Go
renjih Lazov. Vaščani Gorei>jih Lazov so sklenili nada
ljevati gradnjo vodovoda sa
mi. Zaradi tega bo predvi
doma treba porušiti že zgra
jeno zajetje, kar bo precejš
n ja škoda. Po m nenju volil
cev je do teh nepotrebnih zapletljajev prišlo zaradi sla
bega sodelovanja pristojnih

občinskih organov s krajev
nimi vodstvi, ki so organizi
rala gradnjo vodovoda.
Na zboru volilcev so izvo
lili tudi noY petčlanski režij
ski odbor, ki bo vodil grad
njo vodovoda. Pri tem delu
bo moral tesno sodelovati s
krajevno skupnostjo in občin
sko skupSčmo oziroma njeni
m i org£^.
Volilci so kritično ocenili
tudi vzdrževanje občinskih

cest. Zalitevali so pravico, da
tudi krajevne skupnosti so
odločajo o porabi denarja za
vzdrževanje cest četrtega re
da.
Razen t ^ in drugih kritič
nih pripomb so zelo ostro
obsodili sedanje vodstvo kra
jevne skupnosti, češ da ni
delavno. Zato so predlagali,
naj bi Izvolili za predsedni
ka Jožeta Govžeta, za tajnika
pa K arla Oražma. Obema
predlaganim a zaupajo zato,
ker sta ti funkciji že oprav.
Ijala, in to po njihovi oceni
zelo uspešno.

so veljale

(cene v din za kg)
Ribnica Kočevje
0,90
0,95
krom pir
2,10
2,20
sveže zelje
3,30
3,80
kislo zelje
3,70
3,90
kisla repa’
—
3,00
ohrovt
5,40
3,70
cvetača
—
4,70
špinača
3,50
3,50
solata
—
4,80
fižol v zrnju
3,60
3,50
čebula
7,80
7,80
česen
2,20
korenje
2,40
—
peteršilj
5,00
1,60
2,20
rdeča pesa
—
paradižnik
4,20
jabolka
1,60 do 3,20 2,00 in 3,20
5,05
5,20
hruške
3,80
grozdje
4,00
4,90
5,90
limone
10,20
12,20
m andarine
5,60
5,70
banane
jajca
0,84 do 0,95
(cena za kos)
0,86 in 0,90

tako z m anj denarja storili veli
ko več.
■ Ponočno razgrajanje — Eno
od odbom iških vprašanj na z ^ nji skupšitoski seji se Je glasilo
tudi, kdo je odgovoren za m ir in
ložbenem oknu pa še vedno vabi red v Ribnici po 22. uri. Tedaj
goste na m alico. Inšpekcijske pridejo na dan pijanci in razgraslužbe se sedaj jeze, češ da oni jači In grobo m otijo speče o ^
niso zahtevali ufcinitve kuhinje, tan e. Odgovor bo dan na nasled
in se čutijo prizadeti. Naj bo t ^
nji seji. Vsekakor pa so za krše^
ko ali drugače, najsi so kuhiiyo nje nočnega m iru odgovorni sama
ukinild inšpefctorji ali p ^ je tje , razgrajači, vprašanje ie le, kdo
dejstvo je, da napisa v izložbe n aj podcrbi za uveljavitev odloka
nem oknu ni še nihče odstranil o javnem redu in m iiu in kako
in Še vedno m arsikdo naroči m a razgrajačem stopiti na prste (oz.
lico, katere ne m ore dobiti.
jezike).
■ O kulturi p a nič — Občinska
■
Centarja ni — Odborniki n»skupščina — to Je ena od ugotoseji skupMine in občani na zbo vitev zadnje seje — posveča prerih volivcev imjveč razpravljajo o nialo šta b i •vprašanjem kulture.
občinskih cestah. »Cestne« kritike Na zadnji se}i so bili odborniki
so že pravo nezaupanje kom unal seznanjeni s prizadevanji za us
nemu p o le tju . Neka.tere ceste so tanavljanje kulturnih skupnosti.
skrajno slabo vzdrževane. Ceste Tudi v Ribnioi je bilo zadnje čase
od Ortneka na Slemena je komaj v tem precej storjenega. 2al skup
Se prevozna, občani pa povedo, ščina vse leto razpravlja največ o
da ni bilo cestarja na tej cesti kom unalnih vprašanjih, kar ie si
že vse leto. Povsem upravičene cer razum ljivo, saj ceste in po
so zahteve, da je treba vzdrževa dobno občane najbolj zanima.
nje cest urediti drugače, čeprav Prav pa bi bilo, ko bi eno občin
•to prevzamejo krajevne skupnosti skih sej posvetili izključno kul
in vsako leto sklepajo pogodbe s turnim vprašanjem . Šolstvu, teles,
cestnim skladom. Pravijo, da bi ni ^ g o j i , ipd.

RE5ET0

Mladina rada poje

Vsak mora vedeti, kje je njegovo mesto

Doklej prikrajšani?

Za užitke, ki jo občanu
nudi likovna um etnost, so
»Organizacija
izobraževa- črnom aljski občani močno
vanja
je
že
stekla,
vendar prikrajšani. V zadnjih 10 le
Priprav6 na vsesplošni ljudski odpor so v črnoinal|ski občini v zaostanku prepočasi napreduje, ker
ra tih sta bili organizirani le
- Kje so pomanjkljivosti in kje je le napredek, je povedal Lojze Šterk, zen denarja zahteva tudi dve likovni razstavi, toda
predsednik občinske konference SZDL
sposobne predavate^e. V Čr obisk je pokazal, da gledal
nom aljski občini smo vedno cev ne manjka. P rirejanje li
— V obram bnih pripravah nekoliko bolje so oprem lje v zadregi, za predavateljski kovnih in m orda fotografskih
»Pripravljamo se, kot da
bo ju tri vojna, in delajm o, naj bi sodelovale tudi šport ne ekipe prve pomoči. Laaal kader. Sklenjeno pa je, oa razstav je v načrtu za pri
kot da bo večen mir,« je sta ne organizacije in društva, je bilo na območju celotne bo čez zimo vrsta predavanj. hodnje obdobje, toda prej
bo treba urediti prostor in
ro geslo, ki m u zadnje čase taborniki in jam arji, radio občine u ^ o sab ljan je sani
— Kje
je torej glavni
I)Osvečamo spet več pozor am aterji itd. Se te organih- tetnih enot. Tečaje je opravi vzrok, da obrambne priprave zagotoviti denar, Ce ne bo
denarja za ureditev cerkvice
lo 186 občanov in 31 ekip.«
nosti. Pred kratkipi Je o pri cije uspešno vključujejo?
— Zakon o narodni ob niso napredovale tako, kot sv, Duha za te namene, bi
»2al v^otavljam o, da de
pravah na vsesplošni ljudski
bi bilo potrebno?
se organizatorji teh priredi
odpor razpravljala tudi ob javnost na tem področju ce ram bi določa tudi obvezen
»Bistvo je v i>omanjkanju tev zaenkrat zadovoljili z av
pouk
o
obram
bi
za
vse
ob
lo
nazaduje.
Vidnejše
uspehe
činska konferenca Socialisti
čne zveze v Cmoontilju, kjer im a le 1^05 Partizan Črno čane od 15. do 60. leta, ki denarja. Občinski proračun lo prosvetnega doma. Ugo
so ugotovili, da občani pre melj v nogometnran klubu niso razporejeni v vojaške v te namene ne m ore zago tavljajo pa, da bi za organi
in ddino v rokometu. Razvi enote. S tem še niste začelL toviti dovolj i>otreb(ndh sred zacijo 3—5 razstav na leto
malo vedo o tem.
stev.«
R. B. potrebovali vsaj 15.0OO din.
— Tovariš prdesednik, ka^ janje telesne vzgoje bi m o Zakaj ne?
ko daleč so obrambne pri* ralo postati dolžnost v s ^ :
prave v vaši občini in kako od šol do delovnih organiza
cij in mladine. Ni poraiv, da
jih ocenjujete?
»Z organizacijo
priprav stojijo lepi špoalni objekti
rrismo v tolikem zaostanku neizkoriščeni, hkrati p a po
kot z opreanljenostjo, ki zah slušamo pripom be, da ni raz
teva denar. V zadnjem času vedrila. Dosedanja praksa v
je bil viden napredek dose občini kaže, da za delovne
Javne razprave o osnutku statuta zdravstvenega zavarovanja delavcev so
žen v gasilstvu. Ta organiza organizacije in društva ni
končane - Škoda, da je med delovnimi kolektivi nekaj izjem!
ovir
ne
glede
prostorov
ne
cija im a v pripravah na vse
glede
denarja,
samo
najprej
splošni ljudski odpor po
Mesec dni so trajale v de ga člena, naj bi zavarovancu lovico stroškov vmjendh sa
membno mesto. V občini je se je treb a izkazati«.
lovnih kolektivih raizprave o pripadalo nadom estilo oseb mo v prim eru sm rti, ko gre
— Pravite, da so organiza osnutku statu ta .zdravstvene nega dohodka za obolenje, ki za prevoz nad 150 km daleč,
30 gasilskih društev z okoli
1.500 člani. Gasilci im ajo 16 cijske priprave ^ k l e . Ste ga zavarovanja delavcev, na izvira od časa zaposlitve — v praksi ne pride v poštev.
Upokojenci
domov, 14 orodjišč, 4 avto misUli le na priprave v ob razširjenem plenimiu občin (npr. pljučnica, gripa, itd).
Pripom be so p>oslali Komu
mobile, 32 m otornih In 8 činskem m erilu ali tudi na skega sin d ik aln ^ a sveta v
In zadnji sprem injevalni nalnem u zavodu za socialno
komaj čakajo
terenu?
ročnih brizgaln, 3.500 m ga
Črnomlju pa so 4. novem predle^; glede prevoza um r zavarovanje v Novem m estu
Namreč
na
dograditev silskih cevi itd. Samo lani J«
»Pri vseh 14 krajevnih sku b ra izoblikovali Se končna
lega zavarovanca ali svojca s prošnjo, naj jih uipošteva
novega bloka v Ulici 21. okto bilo za nakup gasilske opro- pnostih v občdni so ustanov
stališča. N ajprej so ugotovi naj bi ostala v veljavi dose pri sestavljanju k o n čn ^ a be
bra, fejer bo društvo dobilo n\e v. občini porabljenih ljeni odbori za narodno ob li, da v vseh delovnih orga
danja praksa o povračilu sedila statuta, v nasprotnem
pisarne in klubski prostor, 550.000 din, toda kljub tem u ram bo, bolj pa organizacija
prim eru pa zahtevajo vsaj
nizacijah zaposleni niso se
razen tega bo v blofcu 7 še veliko manjika, da bi bili šepa v delovnih kolektivih. znanjeni z važnimi spremem- stroškov za prevoz. Predlog, obrasdožitev.
naj bd zavarovanec dobil po
upokojenskih družin dobilo gasdlci
Do
zdaj
je
bilo
ustanovljenih
zares
opremljeni.
stanovanja. K om isija je med Manjka tudi sposobnega vod tudi 30 ekip civilne zaščite, bamd, ker r a ^ ra v povsod ni
p o tre b n ih
izbrala najpo niškega kadra, zato je v na vendar so vse pomanjkljivo so organizirali. D elavd so s
trebnejše, im ajo pa še 9 čla črtu izobraževanje gasilcev oprem ljene, med drugim tu tem precej prikrajšani.
V splošnem so določila sta
nov Društva uipokojencev, ki s tečaji in seminarji«.
di nim ajo delovnih oblek.
tu ta v črnom aljski občini na
čakajo na boljše in zdravo
letela na ugoden odziv, saj
stanovanje. Črnomaljski upo
menijo, da Je v ngem dobro Največja hiba je premajhno vlaganje v lovišča
kojenci bodo v klubu orga
zajeto zdravstveno varstvo de
nizirali živahno društveno živ
lavcev. Im ajo pa tele pripomljenje, zlasti ob sobotah in
Na občnem zboru Lovske spoštovati dogovore in dose
be:
nedeljah dopoldne. Za opre
zveze Bele krajine, ki je bil či večjo enotnost pri delu,
mo v klubu so dobili de
Sprem eniti bi bUo treba 25. oktobra v Cm onilju, so kar naj bi biilia tudi ena glav
»Proste sobote se obnesejo, imamo pa vrsto
nar deloma od republiškega
določdia, ki gvore o zaposlo razpravljali največ o vlaganju nih nalog v prihodnjem ob
težav
zaradi
tesnih
prostorov,«
izjavlja
Andrej
odbora, nekaj podpore pa so
vanju invalidov in plačevanju v Dovišča, Ugotovili so, da bi dobju. Le tako bo lahko lov
Petek, ravnatelj črnomaljske osemletke
bili deležni tudi od domačih
nadom estila za čas njihove bil uspeh veliko večji, če bi stvo uspešneje sodelovalo v
podjetij.
boleaald. K er po novem do 30 vlagale vse družine, in ne le gospodarstvu, p ri čemer ima
Črnomaljci so računali, da
dni bolnišlke za invalide pla nekatere kot doslej. Medtem lovafci turizem velike, toda
bodo z novo Solo v Loki,
ča delovna organizacija, med ko Sfta lovski danižini v Čr neizkoriščene možnosti.
Čez zimo več tečajev g ra je n i šele leta 1967, za
tem ko je šlo doslej zdrav nom lju in Gradcu v zadnjih
ljenje v brem e socialnega za dveh letih glede tega največ
Zavod za kultuamo-prosvet- nekaij let preskrbljeni s pro
storom
,
toda
že
po
dveh
le
varovanja, se bojijo, da ne bi naredili, se drugje ne m ore Nobenega odličnjaka
no dejavnost Cmoonelj bo v
Lam
je
12a
črnom alj
tih
je
stavba
pretesna.
Kakš
zato v podjetjiLi odklanjali jo pohvaliti. V vsej Beli kra
zimski izobraževalni sezoni
invalidov. Se več: obstaja bo jini pa deluje 10 lovskih dru ski gimnaziji m aturiralo 34
organiziral začetne tečaje iz ne so trenutno razm ere, je
dijakov, od tega 12 fantov in
jazen, da bi se jih skušali žin.
nemškega in angleškega je opisal ravnatelj Andrej Pe
22 deklet. Nihče ni zaključ
tek:
zaradi tega celo iznebiti.
zika. Prav tako bo zavod v
V razipravi so se zavzemaiM nega izipita naredil z odliko,
— žalostno je, da v novi
sodelovanju z združenjem šo
za
to,
da
bi
preprečild
klate
'P ra v tako se ne strinjajo
prav dobrih je bilo 9, dobrih
ferjev začel te& j za pridobi stavbi ne moremo uvesti ka
z določilom o negi družin nje psov in da bi za lovce 12 in zadostnih 13. V junijtev kvalifikacije poklicnih binetnega pouka, kakršnega
organizirali
strokovne
tečaje.
skega člana — otroka. V os
skeai roku je delalo zaključ
voznikov. Interesenti naj se smo dolžni organizirati. Šo
nutku statuta je rečeno, da Poudarjali so tudi, da je su ni iz3)it le 19 kandidatov, od
čim prej prijavijo v pisarni za la s 6 učilnicami je pretesna.
ima družinski dlan pravice ha blagajna lovske zveze v tega jih je 14 dobilo m atu
voda, kjer dobijo podrobnej Prav taiko m anjka prostor
do nege otroka sam o do sta precejšnji m eri kriva, da ritetno spričeval*, ostalih pet
še inform acije.
K. W. za dodatni pouk in seveda
rosti 3 let, kar je nemogoče. lovstvo v Beli krajini ne do je z osmošolci, ki so imeli
O trok v tej dobi Se ni spo sega zaželenega učinka.
popravne izff)ite, delalo za
Bili so tudi m nenja, da je ključni izpit konec avgusta.
soben sam jem ati zravil, zato
predlagajo, naj bi ostala sta glede šikx>de po divjadi veliko V drugem m aturitetnem ro 
Ogled najnovejših modelov ženskih plaščev najpo
rostna m eja 7 let, kot je bi več vpitja, kot znaša resnič ku so vsi izdelali.
membnejših tovara ter vsega ostalega tekstilnega
na vrednost oškodovancev,
la v veljavi doslej.
bli^a in konfekcije vam priporoča
tudi za uvedbo podaljšanega
vendar pa bi bila nujna na
N
adalje
so
kritizirali
dolo
Volitve v Petrovi vasi
bivanja otrok v šoli. Veliko
črtna akcija za uničevanje ro 
Odborniki občinske skup
čeno
osnovo
za
izračun
nado
otrok imamo, za katere smo
paric, zlasti lisic.
ščine Cmomelti so sklenili,
preiptričani, da bi lahko na m estila it osebnega dohodka;
Delo lovske zveze je bilo v da bodo imeli 6. decembra
prav tako im ajo pripom be k
predovali v višiji razred, če 73. členu statuta, kjer Je go- glavnem pohvaljeno, saj Je nadomestne voliibve v Petro
bi se čim dlje izognili do- vor o pravici za nadom estila v danih pogojih naredilla pre vi vasi. Ker Je dosedanji od
mačenui okolju in če bi jim v času bolezni, če zavarova cej, m edtem ko z delom vtseh bornik tega kraja Slavko Lo
pri učenju te r pisanju n^log nec nim a nepretrgane 3 ali 6- lovskih družin niso bdii zado zar postal občinski uskižibe.
kdo ix>magal. Toda spet tega mesečne zaposlitve v zadnjem voljni. Poudaril so, da bi nec, bodo mcorali izvoliibi no
■ OSNOVNO SOLO v Omom lju iM>vo urejeno sta^Hso poldnicne Sole ne moremo nviditi. Vzrok — letu; predlagajo dopolnitev te nKiiraile vse lovske družine vega.
obiskuje te 37 kategorizixanih ot kup d ei^ kazi (drolje. Prostoir so prostor!
rok, razen teg^ im ajo 39 Ciganov. že očistili navlake in ga celo do
— Kaj torej predlagate?
Ti ne hodijo redoo v Solo, nim ajo bro pom etli.
— Da bi našo šolo v Loki
■
V POTREBNO POPRAVI!/)
tolskih potTebSčin, so zanentarjeni, nagnjeni h loraji in neredu. cestišča T Ulici 21. okitobra so te dogradili, saj smo dobili le
Vse to stebfia rozmerei na toU, drezali občani, časopisi in sploh
predvsem p a končni učni uspeh. vsd mogoči »dejavniki«, toda do en trak t od predvidenih treh.
a i TELESNA VZGOJA zadnje slej niso Se n iti kam enčka pc«sta- Cim prej bomo začeli akcijo
čase nim a posebnih uspehov. Par- Till. Jam e so vedno globlje. Ko za dograditev še šestih učil
bo naseljen še novi blok s 34 statiiaan v Črnom lju Je dosegel m i ^
Kčnost T sfplo6ni vadU za pionir novalci, bo pix>meta še več in nic, tem prej bomo lahko
organizirali kvaliteten pouk
je ,
pe Se tega ni. Najbrž Skoda bo namasda.
■ PRED TOVARNO BELT so in pomoč šibkejšim učen
je več vzrokov, zaki^j tako, res pa
v
zadnjem
času
urediU
nov
parJe tudi, da vsa telesna k u ltura v
kiamil prostor in tudi pokrirto ko cem.
občini dobi na leto 19.000 din, t
sosedni novomedkl občini p a daje lesarnico. Pred dvema letom a se
— Letos ste uvedli proste
jo v te nam en nad 44.000 ddnar- Je zdel Se en partcirni prostor preveliiJc, zdaj Je avtom obilov tolako, sobote. Kako se ta novost
jev.
m SE KAR REDOLJUBNIl Od da bosta vsak čas dve parkirišči obnese?
k ar 90 T sredidču m esta pred ban. prem alo.
— Zaenkirat se slabosti
■ ra o n KANIŽARICI Je cesta
, .
,
, ____or««
ko in D61eix}kino trgovino uredili
označena paxkixiSča, je več reda. ▼ popravilu, m nogi aivtom6bllisti sploh niso pokazale. Bali smo
M edtem ko ao voKndki avtom obi p a tega itič ne iQx>šteT£^. 2e ta- se, da bo ob ponedeljkih
lov prej parkirali, kakor se Je ko ko je cesta za pešce nevarna, ker po dveh prostih dneh pri
m u zdelo, adej lepo pazijo n a čr ni pločnkiov, če p a kombd Se p ri
te in tudi bofoo iKuidranJe se J« drvi izza ovinka in ga zanese, kot učencih teže vzbuditi zani
se Je to zgodilo prejšixjl teden, Js m anje za pouk, toda nasprot
U tro uvelJavUo.
■ ZDAJ NI PRIPOMB — FreJS- n e š e č a neogilMia. K aj b i bilo, če no. V šolo prihajajo spočiti,
teden sm o aepiiseli, d a p iM bi iU ravxio tak rat otroci v šolo?
vsaj od šolskega dela, in di
sciplina Je boljša, kot Je bila
prej. Za prosvetne delavce
so proste sobote prev tako
dobrodošle. Na šoli imamo
večinoma ženske učne moči,
ki zdaj vsaj ob sobotah naj
dejo čas 2sa svojo družino. V kunižarsld opekarni so začeli graditi nove proizvodne prostore. Za sušilnicami
R. B, opeke rije buldožer, delavci pa že kopljejo temelje.
(Foto: Ria Bačer)

Glasbena dejavnost je v
občini
Č rnom elj. najbolj
množično zastopana v pev
skih zborih. Na osnovnih
šolah deluje 5 pevskih zbo
rov, na gimnaziji;^pa imajo
pevski zbor in sekstet-. V
glavnem nastopajo na kra
jevnih proslavah in priredit
vah, le redkokaterl zbor na
stopa drugje. Izjem a je mla
dinski pevski zbor osnovne
šole Črnomelj, kj že vsa le
ta po vojni redno sodeluje
na občanskih, medobčinskih
in republiških srečanjih mla
dih pevcev. P rireja tudi sa
m ostojne koncerte, s kateri
m i je gostoval že po vsej Be
li krajini. Delo odraslih pev
skih zborov m alce zamira.
Trenutno delujeta le ženski
pevski zbor iz Črnomlja ter
mc®ki in mešani zbor iz
DragatuSa, m edtem toJ semiški oktet ne nastopa več.
Glasbena dejavnost bi lahko
veliko več dosegla, če ne bi
m anjkalo strokovnjakov za
pouk tako v osnovnih šolah
kot na čm om eljski glasbeni
Soli.

Vsi delavci ne poznajo sprememb

Lovci; več enotnosti!

Nova šola je že premajhna

Oeleieksfil-> ČRHOMEU

ČRNOMALJSKI DROBIR

RAZPIS ZA
ŽUPANČiČEVO NAGRADO
V SEZONI 1970-71
1.
z namenom, da bi poživili, razžirili in vsebinsko
obogatili prizadevanja na področju kultiim o-um etniškega in kulturno-vzgojnega delovanja,
RAZPISUJEJO:
občinski
občinski
občinski
občinski

skupščini Črnomelj in Metlika
konferenci SZDL Črnomelj in Metlika
sindikalni “svet Črnomelj in
sindikalni svet Metlika

TEKMOVANJE ZA ŽUPANČIČEVO
NAGRADO V SEZONI 1970/71
2.

K tekm ovanju za 2upančičevp nagrado so vabljena vsa
kultum o-prosvatna druStva In am aterske skupine, ki delujejo
na območju obCin Črnomelj in Metlika.
3.
Društva in skupine, ki žele tekm ovati za Župančičevo na
grado, m orajo svoje sodelovanje prijaviti najliasaeje do 15.
decembra 19-70 na naslov: Občinski svet zveze kultum o-prosvetnih organiztdj Črnomelj. Poeaiejših prijav prireditelj
tekm ovanja ne bo upošteval. P rijava m ora vsebovati naziv
skupine oziroma društva, naslov in v kateri zvrsti kulturnoum etniškega ali kultum o-vzgojnega delovanja želi tekm ovati.
4.
P rtr e d it^ a tefcmovanja sta občinska sveta ZKPO č m o n e lj
in M etlika. Organizacijske posle v zveza s tekmovanjem pa
vodi občinski svet ZKPO Črnomelj.
5.
Tekmovanje za župančiCevo nagrado bo trajalo od dneva
objave tega. razpisa pa do 11. aprila 1971, ko bo tekmovanje
zaključeno.
6.
Zaključna prireditev tekm ovanja za Zupančičevo nagrado po
meni revijo, pregled in oceno najuspešnejših prizadevanj
sulturo-um etniških skupin v sezoni 1970/71. Zaključna p ri
reditev nosd naslov BELOKRANJSKA KOT^^TURNA REVIJA in
bo izmenoma v Črnom lju in M etliki. Prihodnja bo od 26. do
30. aprila 1971 v' Cm orolju.
”
7.
Pogoji tekm ovanja za Župančičevo nagrado in način ocenje
vanja oziroma vrednotenja uspehov tekm uiočih skupin so
razvi<lni iz pravilnikov za posamezna um etniška področja.
Za vsako um etniško področje bosta imenovala prireditelja
tekm ovanja posebno strokovno kcmšsdjo.
9.
Rezultati tekm ovanja bodo javno razglašeni.
10.
Vse spore in pritožbe, ki bi nastali v zvessi s tekmovanjem,
bo reševal odbor tekm ovanja za Župančičevo nagrado, ki ga
bodo imenovali v prim eru potrebe razpisniki tekm ovanja.

Potrebujejo
200 krvodajalcev

P

v okviru slovenmosti za ob
činski praznik bodo Metliča
ni 14. novembra priredili v
prostorih hotela Bela krajina
braopotezni turnir po ševeninskem sistemu. Pomerili se
bodo z ekipo iz Črnomlja.
Zatem bo ^
brzopotezno
šahovsko prvenstvo Bele kra
jine za posameznike, kjer se
bodo najboljši šahisti pome
rili za naslov prvaka

Za potrebe novomeSk,© bdlnišnice mora občinski odibor
Rdečega križa v Metliki de
cembra zbrati vsaj 200 krvo
dajalcev. Prosijo vse občane,
naj
se
odzovejo pleme
niti ajcciji im se čimprej pri
javijo za oddajo krvi svoje
mu krajevnemu predsedniku
RK. V nedeljo, 22. novem
bra dopoldne ob 9. uri, pa
vabijo vse krvodajalce na
slovesnost
v Domu TVD
Partizan,
kjer
bodo naj
zaslužnejšim podelili diplo
me, odlikovanja in prizaiaDja.

Dohodki
ne zaostajajo

Luči spet gorijo.
Mnogi Metličani se upra
vičeno p rito ^ je jo , da veliko
cestnih luči že mesece ne
sveti. Minuli teden pa so de
lavci Elektro-'podjetja spet za
menjali pregorele žarnice.
Ker do nadcestnih luči ne Tudi na Božakovem je v nižjerazrednici vsako leto
morejo z navadno lestvico, manj otrok. Letos jih imajo v III. in IV. razredu 16,
m orajo za tako izmenjavo v I. in II. razredu pa komaj 8. Kot napovedujejo, v
žarnic dobiti iz Novega me novem šolskem letu ne bo niti enega otroka za vpis
(Foto: R. Bačer)
sta avto s prem akljivo lestvi v prvi razred
jo, po kateri laJiko brez več
je težave varno pridejo do
cestnih svetilk. Zato edeibtričarji počakajo, da se nabe
re več iKipraAril in pregore
lih žarnic, saj je za eno ali
15. novembra bo konec delavskih športnih iger
dve luči predrago voeiti tak
v počastitev občinskega praznika
avto iz Novega mesta.

*

Gradčani so
najboljši

Iz poročila Lovske, zveze
za Belo krajino p>ovzemamo,
da je lovska družina Gradac
doslej največ naredila za lov
ski turizem. V vsej Beli kra
jini so imeli tu največ tujih
lovcev v gosteh, čeprav je tu
di številka 16 dokaj skromna.
Teh 16 gostov je ustrelilo 2
zajca, 12 fazanov in 50 grlic,
plačali pa so 16 dolarjev. V
nasprotju z Gradčani kar 5
lovsikih družin Bele krajine
lani ni imelo niti enega tujca
v svojem lovišču.

Metliški odborniki podprli stališče, naj zakon o nerazvitih območjih Slove
nije upošteva, koliko so se posamezne občine doslej same prizadevale
izkopati iz nerazvitosti. V nasprotnem primeru bi bili prizadevni kaznovani
- Razprava tudi o gospodarski analizi

Št. 46 (1077)

bi m orali samoprispevek uki Z lastnim denarjem občine še
niti in ljudem vrniti denar, več desetletij ne bo mogla
če ne bo mogoče dobiti še km eta r ^ i ti revščine.
drugih virov za sofinancira
Ob oceni gospodars.tva v
nje javnih del, kot je bilo minulih 9 mesecih so bili od
Posvet o kulturi
predvideno. Potrebovali bi borniki previdni. Čeravno po
Včeraj je bil v Metliki
pomoč vsaj pri gradnji ceste datki izkazujejo 24. odst. več sklican posvet sekcij za kul
do Drašič, pri gradnji 14 km celotnega dohodka, kot so ga turo pri občinskih konferencah
vodovodov, 6 čemer bi iz podjetja ustvarila lani v tem SZDL Metlika in Črnomelj.
boljšali tudi razmere v kme času. je na drugi strani ve Na skupnem sestanku so
tijstvu v oddaljenih krajih. liko slabši uspeh pri ostanku razpravljali o trenutnem sta
nju t^ dejaivnosti in razvoj
nih načrtih za večletno ob
dobje, kar
bodo reševali
skupao v okviru belokranj
ske kulturne skupnosti, ki
jo
nam eravajo
v
krat
kem iistanoviti.

Tretji od zadnje strani

s komaj 57 odst. izterjanih davčnih obveznosti
je Met(ika med najslabšimi v Sloveniji - Kje
je vzrok, da plačanega ni več?

1,540.000 din dolga, kolikor
ga Je še p ri km etih in obrt
nikih z zaostanki Iz prejš
njih let vred, v dveh mesecih,
kolikor Jih je do konca leta
1970, ne bo mogoče izterjati.
Davčna služba pa bo posegla
tudi po ostrejših ukrepih pri

— IZ, X I. 1970

45 odst. pravih kmetov

v metliški občini imajo
1720 gospodinjstev, od tega
se 780 družin preživlja samo
s kmetijstvom, 466 domačij
im a vsaj enega iz družine v
službi, 474 pa je družin, ki
s kmetovanjem nimajo nobe
ne zveze. Kmetijski proizva
v letošnjih delavsikah šport občinski strelski prvak Jože jalci so letos kupili 2 trak
nih igrah so v m etliški obči Šuštar iz obrata Novoteks, torja in 3 m otorne kosilnice,
ni dosegli rekord po številu drugi najboljši strelec pa je kar je ves napredek v meha
sodelujočih ekip. Medtem ko Tone Kolar iz prosvete.
nizaciji. Zdaj je v občini 17
so bila tekmovanja v košarki
V
namiznem tenisu je bi traktorjev — (z združenimi
in odbojki že prej končana la najboljša ekipa A tovarne vred), 39 m otornih kosilnic,
— o njili sm o že poročali — BETI, sledita pa prosveta m 2 m latilnici. 6 sejalnic in 4
so zadnje dni zaključili tek ekipa B iz BETI. Prvo me žetvene naprave.
movanje še šahisti, strelci in sto pri posameznikih je do
Igralci namiznega tenisa.
segel Tone StipaniČ iz PodSeminar o varstvu
V
šahu s e ,je na prvo mezemlja, za njim pa sta Zvo
sto uvrstila ekipa občinske ne Hauptm an iz BETI in
ostarelih
skupščine, druga je bila .mla Jože GaSperšič iz BETI.
v ponedeljek je bil v Met
dina, tretja ekipa BETI. V
Športna tekmovanja, ki so
streljanju je n^ričakovano se vrstila kar dva meseca, bo liki enodnevni sem inar o or
zmagala m ladina Slamne vasi do slovesno končali 23. no ganizaciji varstva za ostarele
pred ekipo prosvetnih delav vembra. T akrat bo v sejni občane in o nudenju sosed
cev ki ekipo obrata IMV. sobi občinske skupščine spre ske pomoči. Udeležili so se
Med posamezniki je postal jem za športnike, na katerem ga skoraj vsi predsedniki kra
bodo razglasili rezultate in jevnih organizacij SZDL s te
podelili nagrade In priznanja rena, predsedniki krajevnih
najboljšim ekipanži ter po organizacij Rdečega križa,
predsedniki krajevnih skup
sameznikom.
nosti in m entorji RK na šo
lati, kakor tudi socialni d e
lavci, i>atrQnažne sestre ter
drugi, ki se s tem delom že
ukvarjajo. Seminar so vodi
čistega dohodka, ker so po
li predstavniki republiškega
godbene obveznosti in kredi
odbora RK.
ti pri nekaterih podjetjih iz
redno narasli zaradi vlaganj
v nadaljnji razvoj. Poudarili
pa so, da 9-mesečni podatki
ne dajejo realne slike, ker
se že zdaj ve, da bo npr. pri
■ PRVIH SEST VRSTNIH HIS bila razstavljenih škafov. Bilo bi
BETI in Km etijski zadrugi pod m etliškim Borštkom , katerih vpitja in prerekanja, toda kdo bi
investitor
metliško konfekcij bil fcriv? Malo previdnosti in ob
konec leta mnogo ugodnejši. sko podjetjeje KOMET,
je do tretje zirnosti je treba, pa bo za obe

Metlika zaradi prizadevnosti prikrajšana?

Med 60 občinami v Sloveni
ji se po doslej vplačanih dav
kih Metlika uvrfča na tre t
je mesto Od spodr^jega konca
lestvice. Vzrok v taiko sla
bem dotoku davčnih obvezno
sti je deloma v neurejeni
dav ^^ sliižbi v preteklih le
tih, ko so se ljudje navadili
popuščanj pri izterjatvi, ne
kaj pa je kriva tudi resnična
revš^Jina v oddaljenih km e
tijskih p redelti.

Po devetmesečnem poslova
nju v letošnjem letu je sta
nje dohodkov v metliškem
občinskem proraćim u veliko
boljše, kot je bilo ob pollet
ju. Plan dohodkov je za 4,5
odst. presežen. Prispevek iz
osebnega dohodka od delav
nega razm erja je celo za II.
odst. nad predvidevanji. Tu
di prispevki iz km etijstva so
se v zadnjih tednih popravili,
tako da je dolžnikov že ve.
liko m anj.

Dva meseca športnih tekem

S PETKOVE OBČINSKE SEJE

Ko je predsednik občinske
skup>ščine Ivan 2ele seznanil
odbornike s p>omembnejšiani
določili osnutka zakona o ne
razvitih območjih Slovenije,
je obenem razložil tudi sta
lišča, ki so Jih Metličani do
slej zastopali v teh razpravah.
Gre za to, da se je Metlika
v zadnjih 10 letih iz skrajne
nerazvitosti z lastno močjo
In z velikimi žrtvam i prebi
valstva dokopala do tolikš
nega razvoja, ki po današ
njih republiškili m erilih ne
šteje več med nerazvita ob
močja. Prav zato Metličani
predlagajo — odborniki so
to ^tališče odločno podprli —
naj bd v omenjanem zakonu
upoštevali p riz^ e v an ja posa
meznih občin za hitrejši raz
voj. Reikh so, da bi v nas
protnem prim eru podpirali
tiste, ki so križem rok čaka
li' da jim bo napredek kdo
prinesel na krožnilcu.
K ljub temu da MetHko tu 
di na reipubliških sestankih
stavljajo za zgled zaradi nje.
ne iK)žrtvovalnosti, od t ^ a
ne to posebne koristi. Ce ne
bodo tudi občinam, ki sodijo
na rob med razvitimi m ne
razvitimi, v bodočnosti po
magali p n Izgradnji infra
strukture, ne bo mogoče v
Metliki uresničiti niti petlet
nega načrta o Javnih delih,
h katerem u občani plačujejo
samoprispevek. Ne račimajo,
da bo piisio tako daleč, ven
dar pa obstaja možnost, da

®

14. novembra
bo brzoturnir

zaostankarjih, za katere bo
do ugotovili, da bi lahko pla
čali. Kako ukrepati na kme
tijah, kjer ostareli ne zmo, rejo bremen, je eno od vponašanj, ki zaliteva posebno ob
ravnavo.
Sklenjeno je, da bodo proš
nje za davčni odpis upošte
vali le tam , kjer ni sorodni
kov, ki bi čakali na skromno,
dediščino, drugod pa se bo
občina vknjižila na posest.
Davčna uprava bo m orala
prav tako poskrbeti za zased
bo predvidenih d^ovnih m est,
sedanji uslužbenci bodo mo
rali opraviti strokovne izpi
te, prav tako Je potrebna mo
dernizacija poslovanja Jn vsaj
še en pisarniški ponostor.

OGLAŠUJTE
V DL!
Brat proti bratu
štirje brati Gašperič iz
Metlike so sodelovali v na
miznoteniškem tekmova
nju pri delavskih športnih
igrah. Toni je zastopal
prosveto,
Ivan občino,
Branko trgovce in Jože to
varno BETI. Kljub temu,
da se dobro razumejo, pri
tekmovanju brat ni priza
našal bratu.

Stran uredila: RIA BAČER

F ^ ie lfe

SPREHOD PO METLIKI

faze dogradilo Belokranjsko grad
beno podjetje. Skozi strehe je tu 
di že speljejo dim nike. Cez zimo
se bodo hiše presušile, prihodnje
leto p a bodo lastniki s pomočjo
KOMETA skušali n ajti nova sred
stva za dograditev prepotrebnih
stanovanj.
■
TUDI NOVO METLIŠKO
SEJMISCE
gradi Belokranjsko
gradbeno podjetje. Pretekli mesec
so s tovornjaki naivozili kupe gra
moza, M ga je te dni buldožer
razravnal, nakar bodo ves i»osto(r
še povaljali. Postavljena je tudi
žična (^ ra ja . Ko bodo nameščene
še late za. privezovanje živine, b o - '
do sejm išče lahko odprli. Letos je
bila splanirana približno tretjin a
predvidenega terena. Cse bo potreb
no, bodo kasnejša leta z ureditvi
jo še ene terase sejm išče znatno
irassširili.

strani prav.
■
GOSTISCE NA DRAGAH bo
odslej po sklepu delavskega sveta
ob sredah zaprto. Tako bo lahko
osebje iaskori^lo svoj prosti dan,
obereem p a bodo s i ^ o porabili
tudi za tem eljito čiščenje gostilni
ških pirostorov.

I

■
V KOMETU
POSPEŠEVA
NJE AKTIVNOSTI — K er je T
zadnjem času zam rla m ladinska
aktivnost v m etliškem Kometu,
so ustanovili začasni devetčlanski
odbor, ki bo imel nalogo, da bo
po!g)eSeval delo mladine na kultum opolitičnem in športnem po
dročju. Predsednica odbora Je Nena Jerina. M ladlnd bodo navzoa na sejah delavskega sveta in
poslovnega odbora, nato pa bodo
pripravni razgovore o najvažnej
ših vprašanjih v podjetju. Kul
■ MARTINJE JE TU m na M- turno inform ativna kom isija, ka
vilskem trgu so bili prejšnji te tere predsednica Je Cveta Jago
den že naprodaj prvi purani. Ka dič, bo vsake tri mesece izdajala
kih trideset so jih prinesle pro Bilten, v katerem bodo novice o
dajalke z orwtxan Kolpe. Purane delu m ladine in ojganov samo
so cenile od 80 do 100 din, med upravljanja ter literarni prispev
tem ko se je cena puricam sukala ki m ladih. Dekleta tas Kometa
okoii 56 dinarjev. Gosi In druge bodo sodelovala tudi v Igralski
skupini Osip Sešt ter v košarkar
perutnine ni M o na trgu.
ski ekipi te Beti. tJstanovile bo
■
PRODAJALCI SUHE ROUE do tudi šahovski in strelski kro
lazpostavljajo ob sejmih po oe- žek. K om isija za povezavo med
sbah škafe, kadi, kablioe in drugo aktivi že pripravlja več izletov v
leseno robo teko nerodno, da vča kraje, kjer so podjetja s podobno
sih skoraj zaprejo pot avtomobi proizvodnjo.
M ladina v Kometu upa, da bo
lom in tovornjakom , ki vozijo m i
m o posojilnice proti kmetijskd za pri sam oupravnih organih v pod
drugi. Zadnjič je m alo m anjkalo, jetju dobila m oralno in m aterial
—ni.
da niso kolesa tovornjaka podro- no pomoč za svoje delo.

metliški tednik
DOLENJSKI

LIST
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Tieh njunih 50 let

BO INDUSTRIJA MOTORNIH VOZIL LAHKO GRADILA?

Neverjetno niso vsi za ceneje?

V soboto dopoldne bo
sta stopila pred matičar
ja zlatoporočenca Marija
Industrija motornih vozil se zanima za stanovanjsko gradnjo - Jože Žibert
in Franc Klemenčič
prodaja kvadratni meter zemlje po 30 din - Zakaj plačati 50 din namesto 30:
Na novomeškem matičnem
na Žibertovih parcelah bodo možne samo črne gradnje - To ni več s'amo
uradu bo v soboto, 14. no
stvar vesti in moralne poštenosti prodajalca
vembra, ob “11 . uri m ajhna
slovesnost: 50-letnico skup
nega življenja bosta potrdi
la zakonca M arija ( 68 ) in
Franc (82) Klemenčič iz R ^ reče vasi št. 8 .
Zakonsko zvezo sta skleni
la 10. novem bra 1920, ko je
bdlo njej 18, njem u pa 32 let.
Im ela sta sedem otrok: štiri
fante in tri dekleta. Danes so
od sedm£i otrok živi le še
trije . Tri je vzela vojna:
Franca, Filipa in Mirka. Leta
1841 so stopili v NOB, pa se
niso več vrnili; padli so pod
oikupatorjevuni kroglami.
Za NOB sta veliko žrtvova
la tudi sam a zakonca Klemen
čičeva.
Bila sta aktivista,
rxjun dom pa zavetišče parti
zanov. Za delo med NOB je
dobil oče Franc tri odlikova
nja, m ati M arija pa eno.
Oče Klemenčič je bil vse
življenje delavec. Nazadnje je
celo delal v IMV. Zdaj je
že več let upokojen, M arija
mu je ves čas gospodinjila.
Za visoiki jubilej, ki ga bo
sta praznovala v krogu svojih
otrok, znancev in prijate
ljev, jim a iz srca čestitam o.

B o jazen o b čin sk eg a p re d se d n ik a F ra n c ija K u h ar
ja , d a se u teg n e zgodita več šp ek u lacij z zem ljišči,
p ri k a te rih la stn ik i n e b o d o im eli no b en ih zaslu g —
eni b od o pač m o ra li p ro d a ja ti zem ljo poceni, d ru g i
p a d rago, k e r b o d o slu č ajn o im eli zem ljo n a ta k em
p ro s to ru — se je žal p re h itro u resn ič ila . V N ovem
m e stu se že d viga p ra h z a ra d i n eu p rav ičen o d rag e
p ro d a je . Jože 2 ib e rt, k m e t iz ž a b je vasi, p ro d a ja
sv o jo zem ljo k u p cem p o 30 d in a rje v k v a d ra tn i m e
te r, kupoi p a m o rd a sp loh n e vedo, k ak šn eg a m ačk a
v Ž aklju k u p u jejo ! Za k a j gre?

D irektor Dommvesta Miha
H rovatič pojasnjuje to tako
le; »Tudi Industrija m otornih
vozil se je začela zanimati
za stanovanjsko gradnjo. Nje
ni nap>ori in njen denar so
bili doslej naloženi v osnov
ne naložbe: podjetje, ki za
posluje domala vse delavce
iz Podgorja, potrebuje tvidi
čedalje več strokovnjakov.
Zato so pri našem p>odjetju
naročili dva zazidalna načrta;
za večje delavsko naselje, ki
naj bo pozidano ž individu
alnim i hišam i na vseh prostih lokacijah v Šmihelu, Itegerči vasi, Gotni vasi, Jedinščici, in še drugo naselje, na
m enjeno strokovnjakom , na
2ibertovem hribu. Podjetje je
Atelje Boutique odprt nameravalo svojim strolcovv ponedeljek sta Boža Po- njakom nuditi tudi pomoč pri
dergajs in Alma Pečar v Ka komunalni ureditvi, je pa ra 
stelčevi ulici 1 odprli prvi zumljivo, da so hoteli gra
bliže tovarni. Domdolenjski boutique — trgovi diti
no z unikati. Izdelujeta mo mvesrt je predle^ zazidalne
zaike, keramične izdelke, na ga načrta naredil in 22 . sep
kit, slikata na platno in dru tem bra ga je svet za urbani
go. Izdelki so iz domačih in- zem sprejel ter sklenil, da
uvoženih materialov. Spreje ga da v enomesečno javno
m ata tudi naročila po želji. obravnavo.
To zemljišče je večinoma
Boutique je odprt vsak dan
od 9. do 12. lu'e in od 16. dO' last km eta Jožeta 2iberta, ti
19, ure, ob sobotah p« samo stega km eta torej, ki je pred
štirim i oziroma petim i leti
ckopoldne.
prodajal zemljo>v 2 abji vasi,
kjer so zdaj montažne hiše.
Na prebivalca:
Za kvadratni m eter popolno
m a nerodovitne zemlje je 2sa340 dolarjev
hteval po 20 dinarjev! Za no
v
pnrih devetih mesecih vi predel, kjer želi graditi
tega leta je industrijski iz IMV, je 2ibert hitro ugoto
voz na prebivalca v novo- vil, da pKjstaja zazidljiv. Do
mešJcl občini dosegel vred slej je, kot nam je znano, že
nost 340 dolarjev, v Slove prodal 11 parcel po približniji pa 125 ali komaj dobro no 30 din kvadratni meter.
To se nam zdi neverjetno,
tretjino.
V
občini so v devetih mesaj mi prodajam o parcele po
secih
Izvoeila
indiistrij- isti ceni, vendar je v ta de
sika podjetja za 16,7 m ilijo nar vključ«! že tudi komu
na dolarjev iadelkov, letoš nalni prisp>evek.«
Prodaja zemljišč torej očitno
nji iz v o ^ načrt pa je 18,7
milijona dolarje«v, Oe bo šlo sm rdi, je pa kajp>ak izredno
po sreči, bo torej Izvoz moč šipekulatlvna in lahko prine
se lastniku pravo premože
no presegel predvidevanja.
nje. Vsekakor pa je treba
vprašati še nekaj drugega:
# Kje bo dobila IMV adaj

Priznanje
Milici Šali

Dolgoletni
novomeški
družbeiii delavki MiMco
SaH, predsednici občirkske
ga odbora Rdečega kri
ža, Jq pred kratkim Zve
zni odbor RK v Beogradu
podelil visoko priznanje
za lojeno dolgoletno in po
žrtvovalno dek) na pod
n o g te organizacije, v
katen dela že 20 let.

lokacije za svoje strokovnja
ke? Menda smo si na jas
nem, da si hitrega razvoja to
varne želimo V S I, ker prinaša
najjredek ne le zaposlenim v
tej tovarni, am pak vsej ob
čini.
% Lastniki bodo m orali za
kvadratni m eter zemlje, ki
so jo zdaj plačevali po pri
bližno 30 din, plačati še ok.
rog 20 dm komunalnega pri
spevka. Kvadratni m eter jih
bo torej stal 50 dinarjev!
Dominvest prodaja ▼ Mač
kovcu Se 20 parcel — po 30
(jin s komunalnim prispevkom
Dvomimo, če s<J lokacije na
2ibertovem hribu ob Zagreb
ški c®sti toliko boljše! Tudi
ni bojazni, da bo 2ananjkal6
prostora za gradnjo, saj p ri
pravlja Dominvest parcele v
Volčičevi u lid , na Drski, Brodu in v Irči vasi. Tam bo
približno 150 lokacij za grad
njo, k<xnunalni prispevek in

zemljišče pa bosta veljala
po 30 in 35 dinarjev za kva
dratni m eter.
0 Ali je prav, da naš prav
ni in družbeni sistem dopu
ščata take špekulacije? Dom.,
invest je predlagal prei>oved
parcelacije in bo skušal do
seči, da bodo pogodbe •med
2 ibertom to novimi kupoi
raE7veljavl(jenje. Prostor bo
skušal na vsak načtizi zagoto
viti za strokovnjaike IMV. Tu
di ne m orejo novi lastniki
pričakovati parcelacije in so
torej kupili brezvredno zem
ljo, kjer bodo lahko p>ostavild
samo črne gradnje — če jim
jih bodo pustili! V postopku

Traktor jim je
napoti

Naši km etje Imajo zad
nje čase vedno več km e
tijske mehanizacije. Trak
za razlastitev pa se lahko
torji niso več takšna red
zgodi, da bodo tisti, ki zdaj
kost kot pred leti. Med
za kvadratni m eter plačujejo
tistim i, ki sl je prištedll
px> 30 din, dobili le po 10 di
denar, da sl je kupil že
narjev. Oddaja parcel v Irči
leznega konjička, je tudi
vasi in na Br<^u bo celo
Alojz Kopina iz Družin
mnogo prej, kot bi bila na
ske vasi p»ri Novem me
2 ibertovem hribu, ker je za
stu.
zidalni načrt že sprejet.
Ker je bil ferguson edi
#
Taki so razgrnjeni do
ni v vasi, je km et Kopina
kazi »za« in »proti«. Zdi se,
tudi sovaščanom opravljal
da tudi preprostem u bralcu
usluge. Vse je šlo do no
uganke ne bo težko razvoeči med 4. In 5. novemb
lati. Kdo pobira m astne za
rom, ko so mu neznanci
služke, kdo bo žel, ne da bi
z diOmačega dvorišča trak 
prej sejal — odgovore na to
to r spustili, tako da se
prepuščam o bralčevi sodbd.
je zaletel v drevo. Skoda
% Moramo zapisati siamo
je precejšna, km etje bo
še to: gre za špekulacije in
do m orali poslej zavreči
tako pobiranje denarja, ko
konje, lastnik vozila p>a
družba takih dogodkov ne bi
je presenečen in prizadet.
smela m irno gledati. To prav
Upamo, da bodo zlikovce
gotovo ni več samo stvar ve
km alu izsledili.
sti in poštenosti.
J0 2 E SPLICHAL

Knjižnica za jubilej

Poročali smo že, da bo
študijska Imjižnica Mirana
Jarca v Novem meatu pri
hodnje leto praznovala 25- let
nico obstoja. V okviru p rire
Pripojitev Avto prometu Gorjanci iz Straže - ditev, ki jil^ bo imela knjiž
nica za svoj srebrni jubilej,
Načrt ob pripojitvi: gradnja novega hotela
bo sodila tudi otvoritev Trdi
nove sobe. Ta, Janeeu Trdim
Od prvega januarja prihod je bilo proti, 1 glasovnica pa posvečen in n j^ o v im . delom
njega leta bo novomeški ho je bila neveQjavna.
nam enjen prostor bodo ure
tel Metropol pripojen Avto
Kolektiva sta se odločila dili do občinskega praznika
prom etu Gorjanci iz Straže. za skupno delo predvsem za v letu 1971. Cetrtstoletnico ob
Tako sta sklenila delavski to, ker bosta imela lepše stoja p« bo študijska knjiž
svet »Gorjancev« in kolek možnosti za dolgo pričakova nica obeležila tudi z Izdajo
tiv Metropola. Vseh 50 zajpKj- no gradinjo novega hotela v svoje petindvajsetletne zgo
slenih novonješkega hotela je Novem mestu. »Gorjanci« pa dovine, ki bo med drugim
prišlo glpsovat: 43 se jih je so bili še posebej zato, ker prikazala rast knjižničarstva
odločilo za pripojitev, 6 jih bodo tako združili na istem na Dolenjskem na splošno.
m estu avtoboisno postajo, p>otovalni urad in hotel.
Najmanjši regres
PripKJjltev hotela Metropol
naj
bo 300 dinarjev
Straškim »Gorjancem« je ta
Občinski sindikalni svet v
ko prva novomeška odloči
tev gostinstva, da s poslov Novem m estu je pripravil
Nova, sveža oblika mladinske dejavnosti in po nim sodelovanjem poskuša re analizo o počitniških regresih
v letošnjem letu. Iz nje je
buda za načrtno in usklajeno delo v občini šiti precej razm ajani sloves razvidno, da je to vprašanje
gostinstva v Novem mestu.
v delavnih organizacijah raz
Končno so m ladi v Novem zavedamo, da s tem omogo Po prvih načrtih naj bi ho lično urejeno, ponekod pa ta
m estu dobili oprem ljen pro čamo
mladim
prim em o tel zgradili v dveh ali treih kih regresov sploh še ne po
stor za razvijanje svojih ak vključevanje v okolje' in iz letih — na sedanjem kom znajo. Na podlagi ugotovitev
tivnosti. Mladinski klub v obraževanje na različnih p>od- pleksu in z ureditvijo novih bo sindikat začel razpravo, da
dveh prostorih v Seidlovi uli ročjih. Klub bo v svojem de prostorov obrtnega p>odjetja bi bil prihodnje leto v vseh
J. S.
ci so mladi skoraj v celoti lovnem načrtu zajel vse, kar Rog.
delovnih organizacijah naj
opremili sami, denar p>a je prispeva k socialistični vzgo
m anjši pK)čitnlškl regres 300
Za vzgojno
prispevala
občinska skup ji mladine. S sistem atičnim
din. Za tako ureditev precej
in
načrtnim
delom
moramo
ščina.
perečega vprašanja se je že
posvetovalnico
Otvoritev je bila v soboto, dokazati, da so pK>vršne oce
Med 23 postavkami letoš predfcem zavzel republiški
7. novembra, ob 19. uri. ne o mladih neupravičene in
njih
predvidenih
izdatkov svet Zveze sindikatov.
Okrog 100 mladincem in dru neresnične. Klub je in naj
sklada
izobraževalne
skup
gim gostom je spregovoril ostane metoda dela do ta
Gre v pokoj!
so tudi stroJLki za
predsednik občinske konfe krat, ko jo bo mogoče zame nosti
v enem izmed manjših nanjati z ustreznejšim i in bolj vzgojno svetovanje. V ta na.
renče ZM Novo mesto.
men bo Slo letos 3000 dinar vomeških podjetij so usluž
»Veselimo se razumevanja FK)trebnimi oblikami dela.«
jev, svetovalca pa m ora benci med odmorom obstodružbene skupnosti,« je dejal
V
imenu mladincev s e je zajo dobiti Iz Ljubljane.
*7ili direktorja in ga vprašali,
Janaz Slapnik, »da ob takš prizadevanje ob ustanovitvi
Na zadnji seji Izvršnega od zakaj je tako zaskrbljen. Od
nem gospodarskem in druž kluba zahvalil vserp družbe bora temeljne Izobraževalne govoril jim je, da razmišlja
benem razvoju posveča toliko nim organizacijam in pred skupnosti so zato predlagali, o upokojitvi in obračunski
p>ozomosti problemom mla sedstvu mladine gimnazijec da bo potrebno m isliti na osnovi, eden izmed mlajših
dih. 2 eleli smo klub, ker se Toni Vovko.
ustanovitev vzgojne posveto delavcev pa ga je vprašal kar
Klub bo v kratkem začel z valnice v Novem mestu. P ra naravnost: »Ja, kdaj pa name
rednim delom; o njem bomo vijo, da bi jo lahko do p ri ravate oditi?« — »Takole, čez
FINANČNI REBALANS »TIS«:
obveščali na strani »Ogledalo hodnjega dolskega leta že kakih 12 le t . . . «
usekal na
mladih«.
A. V. ustanovili.
zaj hudomušni direktor.

METROPOL se je oženil

Klub-prostor za mlade

Popravljeno izobraževanje

NOVO M E ST O V P 0 I3 0 B I

Letošnji dohodki in izdatki: 16,5 milijona

Izvršni odbor tem eljne izo
braževalne skupnosti T No
vem m estu je prejšnji petek
na svoji seji sprejel rebalans
finančnega načrta sklada te
m eljne izobraževalne skupmo9 tl in sklenil, da ga bo pred
Novo mesto : Krško 2:2 ložil akupSčini izobraževalne
v nedeljo, 8. novem bra, so se Skupnosti v potrditev.
m ladi iz krškega in novome&kega
Do zadnjega septem bra je
Labpda sre6al ina tradicionalnem
tekm ovanju, ki ga vsako leto p ri knel sklad 12,254.254 dinarjev
redijo dvakret. T okrat so bili go dohodkov oziroma 73 odstot
stitelji novonie&kl m ladinci, ki so kov predvidenih letošnjih do
takm ovanje pripraviU i z r e c i do
bro. VzduSJe na tekm ovalnih bori. hodkov. Izdatkov je bilo 72
Mih je bilo napeto, kontni rezul- odstotkov, tako da je pozltait pa Je prijateljski 2:2.
tiivnd saldo znašal tega dne
V
športnem delu program a so
bile m ladinke iz KrUcega bolJSe; 329.315 dinarjev. Omeniti Je
v rokom etu so zmagale s 3:1, v treba, da je najpomem bnejši
streljanju pa z 234:176. Mlade ga vir dohodkov, sredstva Iz de
silke so navduiSdle, NovomeiKanke so bile boljSe, zmagale so za litve družbenih prispevkov,
88 to6k, znatno bolJSe pa so bile dosežen s 77 odstotki, med
v strojnem Šivanju, kjer so zma izdatki pa so najbolj posko
gale s 1380:656;
Sd čili izdatki za m anjše inve-

NOVOMEŠKA TRIBUNA

sticlje osnovnih Sol, ki so po
m očili
^
odstotkov.
Zadnjega septem bra Je imel
sklad tudi štiri obveeanosti:
vračilo posojila rezervnemu
skladu, dolg srednjim šolam
za male investicije, dotacijo
osnovni šoH Prevole za fasa
do in prevozne stroške za os
novno Solo v Brusnicah v
skupnem znesku 768.386 di
narjev.
Izvršm odbor je sprejel
predlog o rebalansu finančne
ga načrta: Izdatki in dohodki
so po tem načrtu sp>et izena
čeni, ixjihova vrednost pa naj
bi bUa 16,554.388 dinarjev.
Močno nad planiranim i naj
bi bila sredstva iz t delitve
družbeivli prispevkov, tako
da dopolnilnih sredstev obči
ne ne bo treba.
^
Na seji so med drugim go
vorili tudi o pripravah druž
benega dogovora o Stip>endiraixju m kreditiranju in ugo
dno rešili nekaj prošenj za
štipendije in dodatno finanč
no pomoC.

•v

#■ i
_ .V.'JSJ

.-N':.• ' -

NOVO MESTO MED OBEMA VOJNAMA. — Pogled z Recljevega hriba: v ozadju
Ljuben in Straški hribi (Kulova sela, Srebotnik in Brezova reber). Pčd kapiteljem:
nekdanji m estni obrambni stolp, prezidan v stanovanjsko hišo (»Trenčev turn«),
pod ajini levo nekdanja lončarija oz. iisnjarna. Poleg frančiškanov desno stara gim
nazija, danes zdravstveni dom.

KJE NAJTI PROSTOR ZA STORITVENO OBRT?

Pod Gorjanci ne bodo več žejni
V krajevni skupnosti Orehovica bodo prihod
nje leto pričeli graditi vodovod, ki bo pripeljal
- vodo v gospodinjstva 14 vasi

L '

n

f

-

Ji

^

^

Anton Jakše, predsednik
krajevne skupnosti Oreho
vica, dela v tej organiza
ciji več let, zadnje leto
pa je postal predsednik.
V zadnjem času, odkar
je prevzel vodilno mesto,
se je v tej KS precej na
redilo. čeprav so letošnji
usp>ehi plod načrtnega de
la še iz prejšnjih let, nje
gove zasluge niso nič
m anjše. Predsednik Jakše
se kot vsi ostali odborni
ki v krajevni skupnosti
trudijo, da bi ta podgorjanski svet čimprej ujel
korak z ostalim i. O letoš
nji dejavnosti in o progra
mu za prihodnje leto pa
nam je pi'edsednik povedaQ naslednje:
»Nedvomno smo letos v

Orehovici najbolj uspeli z
zgraditvijo
kulturno-prosvetnega doma in napelja
vo telefonske linije od Orehovice do Šentjerneja.
Dvorana, ki smo jo gradi
li več let, je usposobljena
do takšne m ere, da so la
hko v njej shodi občanov,
filmske predstave in kul
turne prireditve.
Napelj a \^ telefona je ve
likega pomena za te vasi,
saj imamo zdaj zvezo s
svetom in lahko posredu
jemo v nujnih prim erih
(požar, bolezen itd.). Za
napeljavo telefona so naj
več prispevali občani, ne
kaj denarja pa sta prim ak
nila tudi osnovna šola
Šentjernej in trgovsko
podjetje DOLENJKA. Lju
dje so veliko prispevali
zlasti v prostovoljnem de
lu.
Z letošnjim i uspehi sm'o
zelo zadovoljni, v prihod
njem letu pa je pred na
mi najvažnejša naloga —
napeljava vodovoda v go
spodinjstva 14 vasi; 1970
bo pritekla voda v Oreho
vico, leto kasneje pa še v
vse ostale komime. Druge
ga niinamo v programu,
saj bo ta velika akcija v
celoti izčrpala naše mo
či«.
SLAVKO DOKL

Komunalno-obrtni predel že raste
Prostor za razvoj komunalne dejavnosti in storitvene obrti je v Novem me
stu zagotovljen, proizvodna obrt pa še vedno čaka na rešitev
N m ’-o m e sto ra s te ta k o h itro , d a razvoj že sk o ra j sadovnjaka, tako da je DOMtežk o d o h ajam o . P ra v a sreč a je, d a so u rb a n istič n i INVEST moral predlagati
n a č rto v alci p ri D OM IN V ESTU oto p rav em času do^ razlastitev.
Naprej od Vodne skupno
lo čili p re d e l ob C esti h ero je v za razvoj k o m u n aln ih
in o b rtn ih d ejav n o sti. O b sto je ča k o m u n a ln a m o b rt sti bodo svoje nove prostore
n a p o d je tja so v sta re m delu m e sta že ta k o u te s  gradili še Podjetje VODO
n je n a, d a ne m o rejo več n ik a m o r n a p re j. Svoje VOD, Obrtno gradbeno pod
zm o gljiv osti bo d o lah ko p ovečala ed ino le n a novem jetje že gradi, prostor pa
je rezerviran še za upravne
p ro sto ru .
prostore in parkirišče za to
Ta jim je, kot že rečeno, je servisne delavnice. Tam, vornjake VEKTORJA, za go.
zagotovljen ob Cesti herojev, kjer je zdaj še DINOS, bo stišče z m anjšo menzo, za
nekatera izmed njih pa so gradila Vodna skupnost Do. avtoservisno delavnico SGP
tam že začela zidati. Kot vse lenjske. DINOS se bo do PIONIR in za manjšo obrtno
kaže, bo konec 1972. leta, to konca prihodnj^^a leta od delavnico.
rej čez komaj dve leti, ves selil v Bučno vas, preselitev
N ajdlje se bo odmaknila
prostor ob Cesti herojev, od pa bi bila že opravljena, ko gradnja Vodni skupnosti Do
vrtnarije pa do nove bencin ne bi bilo težav z odkupom lenjske, V Novem m estu pa
ske črpalke nasproti tovarne nekaj sto kvadratnih metrov bo ob novem komunalnozemlje v Bučni vasi. Kmetje obrtnem predelu, ki bo zazi
perila LABOD, zazidan.
P rostor med vrtnarijo in so razumeli potrebe in so v dan v prihodnjih dveh letih,
stavbo, v kateri začasno še Bučni vasi brez besed prodali še vedno ostalo odprto vpra
domuje DINOS, je namenjen dobre njive p>o 10 din kv. m, šanje, kje razvijati proizvod
Komimalnemu podjetju in ga^ nekateri lastniki iz Ljubljane, no obrt m nekatere storitve
ražam PTT podjetja. Tu bo ki sicer zelo radi govore v ne obrti. Na lokacije nestrp
Komunalno podjetje, ki je le svet o socializmu, pa so dolgo no čakajo: Industrija obut
tos začelo graditi stavbo za odlašali s prodajo in se za ve, ELA, ROG, poklicna šola
svoj prevozni in strojni park, takšno ceno niso hoteli po kovinske stroke in šolski cen
M. J.
zgradilo tudi prostore za svo govarjati za prodajo slabega ter za gostinstvo.

Dielovn! načrt za naše mlade
Občinska zveza društtev prijateljev mladine in Rdeči križ sodelujeta
Občinska zveza DPM in
občinski odbor RK v Novem
m estu sta se obvezala, da
bosta sporazumno prevzela
organizacijo posameznih na-

SPREMEMBE V STANOVANJSKEM GOSPODARSTVU

Pospešiti gradnjo stanovanj
Udeleženci medobčinskega posveta ZK o stanovanjskem gospodarstvu so
se strinjali s predlaganimi spremembami in so podčrtali najbolj pereče
zadeve, ki bi jih bilo treba hitreje reševati
Tega posveta, ki ga je pred
nedavnim sklicsfl v Novem
m estu medobčinski svet ZKS
Novo mesto za poslance,
predsednike občin, predsed
nike SZDL, sekretarje ZK in
predsednike sindikalnih sve
tov svojega območja, se je
udeležilo bolj malo povab
ljenih, čeprav je tudi pri
nas stanovanjska problem a
tika zelo pereča.
Udeleženci so se strinjali
s predlaganimi izhodišči spre
memb, posebej pa so se usta
vili ob tistih perečih zadevah,
ki jih je treba reševati hitre
je. Stanovanjsko gradnjo bi
bilo med drugim treba p>ospeševati tudi tako, da bi
povečali sredstva, ki ji-i v
te namene po predpisih ob
vezno izločamo. Predlagali

PORODNišNiCESS
Pretekli teden so v novomeSki
porodnišnici rodile: M arija Pavlin
iB Cegelnioe — T atjano, .StanUlaTa Škrbina iz Velikega M r a ^ e g a
— 'Tatjano, K atarina Malešič iz
Radovič — Antona, M arija Vrhovaek is Ardra — M irana, Alojzija
Vdovč ie Oisrečja — Mojoo, Mar
jeta Resnik iz KrSkega — AleSa,
Ana Tisovec Iz Gkumjega Polju —
Andreja, G abrijela Hren iz Repč
— AleSa, Magdalena Starc iz Dol
njo Lepe vasi — Dušana, Ivanka
‘Matekovič e Badovloe — Boruta,
Ana Šavor iz K anliarice — Oora^
n a, M arija SuStarič iz Krškega —
Jasm in, M arta Staniša iz Irče vasi
— M atejo, Marica Uoren&ič Iz DeSe6e vasi — Ljubo, Alojzija Hoiev ar iz Mačkovca — Alojza, Fani
Sintič iz Dolšc — Franca, Nada
Janjič z Kanižarice — Saša, Ma>
rica Retel iz Meniške vasi — Na
tašo, Jožefa Femc z M uhabera —
Tunjo, Alojzija Hočevar iz SlopSkt — Nika, Mihaela Irt iz Gor
nje Straže — Majo, Cvetka Stopar Iz M etlike — Janeza, Ivanka
Miklič iz 2abje vasi — Roberta,
Ana MarSič iz Brloga — Darinko,
M arija Ko« iz Straže — M arijo,
M arija Zaipir iz Krškega — M ar
tino, Danica Bedenikovič z Male
ga Slatnika — Vojka, Jožefa Ter.
par iz Svetin] — Leopolda, Aloj
zija Colarič iz Grobelj — dečka,
K atarina Ai^ič iz Tušovega dola
•— deklico, Atefka Vraničar iz
M etlike — dečka in M arija iiajuk
ie Metlike — deklico. Cestitamol

SO, naj bi na ta način za
gotovili gradnjo vsaj sedmih,
nam esto dosedanjih štirih
stanovanj na tisoč prebival
cev na leto.
Podprli so predlog, naj bi
pri subvencioniranju stana
rin ob prihodnjem povišanju
upoštevali socialno stanje po
sameznih skupin občanov in
da bi m orala biti subvencija
odvisna predvsem od tega.

k lastnim naložbam v grad
njo. Stanovanjsko varčevanje
ni vabljivo zaradi hitrega
povečavMija gradbenih cen;
pri tem v čakalnem obdobju
varčevalec veliko izgublja, za
to se občani raje odločajo
za nakup osebnih avtomobi
lov in drugih potrošnih ter
laže dosegljivih dobrin.
M, J.

Škocjan:

Pomisleke so imeli do etaž
nova mesnica
nega lastništva v družbenih
stanovanjskih stavbali, ki ga
Novo in sodobno urejeno
predlogi še vsebujejo. Etažno mesnico je pred kratkim od
lastnišitvo povzroča po mne prl škocjanski m esar Pavle
nju udeležencev strokovno ze Bobič v nedograjeni hiši nad
lo zapletene in nemogoče od cesto. Za Škocjan in okolico
nose p ri tekočem upravlja je to pomembna pridobitev,
nju in vzdrževanju več last ki pa bo še bolj p rit^ n ila
niških stavb.
tudi kupce iz širšega območja.
V
sam oupravljanje v okvi
ru stanovanjskih podjetij bi
Telefonski drogovi
bilo nujno pritegniti . tudi
isredi pločnika
lastnike stanovanj in vlagate
lje, ker ^samoupravljanja s
v Šentjerneju so v zad
splošno dobrino kot so stano njem času lu’edili' pločnike
vanja ne moremo omejevati in jih asfaltirali. Pozabili pa
samo na uporabnike stano so na telefonske drogove, ki
vanj. Končno so na posvetu na sredini pločnika nim ajo
menili, da je nujno zaustavi več m esta, Ta krajevna po
ti neprestano dražitev stano sebnost je že marsikoga
vanjske gradnje, ker bomo zbodla v OČI; prepričani smo,
edino tako sp o d ^ d ili občane da bodo drogove kmalu pre
mestili.

V telovadnice
Športna sezona v Novem
m estu je dejansko končana, \
saj imajo samo nogometaši
še nekaj tekem, potem pa
bo do pomladi počitek. Šport
niki se bodo v prihodnjih
dneh preselili v obe telovad
nici v m estu — gimnazijsko
in osnovnošolsko, mimo tega
pa im ajo igralci namiznega
tenisa svoj prostor v dija
škem domu v Šmihelu.
Kot je že v navadi, bodo
telovadnice proste le v ve
černih urah, to pa je za
množico športnih panog v
Novem mestu premalo, da
bi lahko redno vadili.

log dela z mladino in za
mladino v okviru načrta dela
za »Teden otroka«, ki bo
trajal od oktobra 1970 do
oktobra 1971 v okviru jugo
slovanskih pionirskih iger
pod naslovom »1000 radosti«.
Te pa bodo p>otekale do leta
1972. Sklenili so, da je treba
te naloge izvajati v najožjem
sodelovanju z vsemi šolami,
DPM, odbori RK, družbeno
političnimi organizacijami ter
društvi v raznih krajih naše
občine.
V okviru akcije tedna ot
roka od oktobra ^ 1970 do
oktobra 1971 se bodo Zveza
DPM odbori RK, socialna
služba in občinski odbori
TIS zavzeli, da bodo na
osemletkah in podružnicah
zaživele male šole s lOO odstotno udeležbo prvošolčkov
in da bodo skušali razširiti
in podaljšati varstivo.
Na seji 23. oktobra so tudi
sklenili, da bo treba čimprej urediti čakalnice za
otroke-vozače, ki se z uki
njenih šol Sela p ri. Hinjah
in Bela cerkev pri šm arjeti
z avtobusi vozijo v matično
šolo.
Po poročilih so na seji tudi
ugotovili, da bodo imeli' le
tos otroci tople malice v
vseh šolaHi in da ima veli
ko šol že bogato založene
kleti z jesenskimi pridelki.
Ob razvrščanju vseh otrok
so ugotovili zaskrbljujoče
dejstvo, da je okrog ^ ot
rok z m entalnim i m otnjam i
Posebna šola v Šmihelu je
že neikaj let potrebna preure
ditve in večje družbene po
moči.
V jesenski akoiji bodo pAom rji, dlani podmladka RK
na §olah, zbirali denar in
drugo pomoč za slepe.
V ok\i.ru jugoslovanskih
p io n irjih iger »1000 rado
sti«, ki bodo potekale od
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Hvala za vašo kri,
ki rešuje življenja!
š
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Pretekli teden so darovali kri na novomeški transfuzijskl postaji: Andrej Primc in Jože Novak, člana IMV Novo
m esto; Albin Golob, Slavka K irn, Bena GlogovSek, Jelka
Vidic, M arija Zupančič, Jožica H iti, Anica KošmrlJ, Ana
Arkar in Franc Jerele, člani Krke, tovarne zdravil. Novo
m esto; Ivan Barbo, član Novoteksa, Novo mesto; Nežka
Drčar in Jelka Ilič, članici SDK Novo mesto; Peter Brulc,
Franc Kozlevčar, Brigita Ulčnik, M artina VrhovSek, člani
KZ Krlia, Novo mesto; Bojan Bele, član Vektorja, Novo
m esto; Ivan Fabjančič, ključavničar z Broda; Apton Radešček, član 2ita, Ljubljana; Sonja Vaš, članica Pionirja, Novo
mesto; Franc Avsec, član obč. skupščine Novo m esto; Ana
Hrovat, članica Dijaške kuhinje. Novo mesto; iože M alnar,
član Kovinarja, Novo m esto.
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SUHOKRAJINSKI
DROBIŽ
• OBCANl IZ SEL, VRHA
IN VISEJCA PRI HINJAH so se
izlcazali pri popravilu 7 kilonietrov dolge krajevne i>oti, ki vodi
iz teh vasi na cesto k prevoiski
šoli. N ekdanja kolovozna pot je
sedaj usposobljena tudi za avto
m obilski prom et, tako da se lah
ko tudi šolarji iz teh odročnih va.
sl vsak dan vozijo v prevolsko
šolo in nazaj. Akcijo za popravilo
poti Je vodila hinjska krajevna
skupnost. Novomeška občina je
prispevala denar za kom presorska
in druga strojna dela, za m inira
nje in prevoze, vsako gospodarst
vo iz teh vasi pa Je opravilo 60
ur prostovoljnega dela. Akcija je
podprla tudi sosednja žužemberSka krajevna skupnost s prispev
kom 150 kubičnih metrov peska.
• 2U2EMBERCANI IN POTRO
ŠNIKI IZ OKOLIŠKIH VASI sO
bili doslej zelo zadovoljni, ker so
tudi ob nedeljah dopoldne lahko
stopili v trgovino in nakupili vse,
razen k m e tijsk ^ a reprodukcijske
ga in gradbenega m ateriala. Sedaj
pa so v posilp^’alnioah ooeli pod
jetij ukinili nedeljski poslovni čas
in ga nam eravajo vpeljali zopet
spom ladi. Res Je, da so ‘>ili z ne.
deljskim delom trgovski delavci
preobrem enjeni, vendar polfosiuki
m enijo, da bi se m orda le našla
rešitev v skupnem dogovoru obeh
podjetij. Poslovalnice bi bile lah
ko v nedeljo dopoldne izi^ n ičn o
odprte: eno nedeljo od enga pod
jetja, drugo nedeljo pa od druge
ga.
• PRETEKLI TEDEN .SO .MNO
GI KMETOVALCI IZ SUHE KRAJIN E vozili vodo iz Krke, kajti
njihovi vodnjaki so prazni. Ce ta
teden ne bo kaj več dežja, se bo
število voznikov vode iz Krke še
povečalo. Zaradi jesenske suše
so najbolj prizadeti občani iz od
daljenih vasi, predvsem tisti, ki
nim ajo vprežne živine,

jeseni 1970 do jeseni 1972, • MLADI KMETOVALCI IZ SU
bodo organizirali vsa tekmo HE KRAJINE iščejo redne zapo
lier z dohodki od km etijst
vanja, ki so jih že določili, slitve,
va ne m orejo preživljati svojih
sodelovali pa bodo tudi na dm žin. Med njim i so tudi km eto
republiških in zveznih tek valci iz Sadinje vasi in Mačkovca
pri Dvoru, ki so bili pred leti |e
movanjih.
2e v novembru bodo v no navdušeni za km etovanje, sedaj
pa zaradi tržnih razm er opuščajo
vomeški študijski knjižnici živinorejo, ki Je bila doslej poleg
oi"ganizirali razstavo občin krom pirjeve proizvodnje .ijihov
glavnih vir dohodka.
skih odrednih glasil.
Med drugimi prireditvam i
•
NA NEDELJSKI LOVSKI
BRAKADI so lovci žužemberške
bo priliodnje leto tudi II
lovske družine Franc Jarc, J^ka
republiško pionirsko tekmo Rojc in Vinko Pečjak položili
vanje v streljanju, ki bo
vsak po enega ščetinarja. Brakado
Novem mestu, v enem iz so irneli med vasmi Građeno, Ve
med partizanskih krajev pa liko Lipje in Malo Lipje.
bo prvi zbor pionirjev. Ker
• Y6-LETNEGA J.\NEZA KON
bo treba organizirati tudi več CILIJA iz Prapreč pri Žužember
drugih prireditev, računajo ku, o katerem smo v prejšnji šte
poročali, da ga od
okto
na širšo pomoč družbenih vilki
bra zvečr ni bilo domov, Se niso
in delavskih organizacij.
našli. Za njim ne najdejo sledi.
MARJAN TRATAR
M. S.

N ovom ešte kronika
•
v DOMU KULTURE bo 13. vožnji mimo avtobusne postaje še
novembra ob 20. iiri zabavna pri bolj previdni.
NOVOMEŠKE ULICE SO zad
reditev. Gostovali bodo: instru ■
m entalni trio Mihe Dovžana, vo a je čase lepo očiščene in pom ete
kalni kvintet Gorenjci in pevka ne, za kar gre zasluga cestnim
IvaiJca Kraševec. Za zabavo bo pometačem, ki se trudijo, da sopro.
podcrbel tudi hum orist Rado iz ti odstranijo z ulic odpadlo listje
Loke. M red itev bo za abonm a in in lupine kostanja, ki Jih Je naj
izven. Vstopnice bodo v prodaji več prav na Glavnem trgu.
■
CENE NA TRGU so bUe T
uro pred predstavo.
■
POSLOVALNICX> podružnice ponedeljek take: cvetača 4—5 din,
čebula
3
din, česen 10 din, fižol
Dne\-nik na Glavnem t a ^ 8o pr«y5 din, kr(xnpir 1 din, koleraba 2
Snji teden prebelili.
dm , korenje 3 dn, pesa 3 din,
■ NA OTVORITEV m ladinske por 4 din, peteršilj 7 din, para
ga kluba v Seidlov! ulioi, ki je dižnik 8 din, paprika 3 din, repa
bila T soboto ob 19. uri je prišlo 1 din, kisla repa 3 din, solata 4
okrog 100 m ladincev. Klub bo ne din, ^ in a č a 3 din, zelje 1 din, ki
kaj časa odprt le dvakrat ne te slo zelje 3—3,80 din, suhe fige
den, pozneje pa verjetno tudi v s ^
7 din, grozdje 5 din, hruške 4
dan. Sejno dvorano bodo oprem ili din, jabolka 3 din, kostanj 3 din,
tudi s knjigam i in revijam i, ki lim one S,SO
o r ^ i 3 din, suhe
bodo mladincem na razpolago.
slive 5 din, banane 6 din, jajca 1
din,
sm
etana
9—1Q
din, s ir č ^ 6
■ PRED KRATKIM je bil v ok.
viru TVD Partizan ustanovljen ka. ddn.
UMRU SO: Frančiška Fabjan.
rate klub, kar je med m ladino
vzbudilo veliko zanim anja. Trenin. Volčičova 31 — 82 let, Lovro No
gi bodo v Dijaškem dom u Majde vak, B ršljin 36.
Sile v Šmihelu predvidom a dva
k rat tedm sko. Vpis za moške in
ženske Se vedno traja. Vsak, kdor
hode p ostati član karate kluba,
m ora izpolnjevati določene pogo
je, zato pričaJcuJeJo, da s e bo ve
liko število prjavljenih zelo osi
palo.
■ V PONEDELJEK je bila v
Poniu kulture zabavna prireditev
pod naslovom »Od "Priglava do
Črnomlja«. Nastopil je ansambel
Alegro z znanimi pevci zabavne
glasbe. Obisk Je bil zelo dober,
kar dokazuje, da tovrstne p rire
ditve še vedno zelo privlačijo no
vomeško občinstvo, kljub preče)
p o g o stta gostovanjem gledališča
iz Ljubljane.
■ GOST PROMET na novome
— Ena gospa je rekla, d a so za
ški avtobusni posUJi zahteva kar
največjo previdnost od jiešcev in naselje Nad m lini iznašli origina
vocsnikov. Na postaji skoraj ni vi len način, kako bodo iztrebili ga
deti, da Je poletna turistična se raže: lesene bodo podrli in zidali
zona že zdavrkaj mimo. Sem p ri nove, ki bodo stale po 15.000 d i
haja tudi veliko ljudi iz okoli- narjev. Pa Je Se rekla, da bodo
Mdh vasi, ki čakajo na avtobuse, kandidate zlahka • prešteli na pr
zato bi vozniki m orali biti pri ste.«

KOMUNALNO
STANOVANJSKO PODJETJE
SEVNICA

ženske plašče
moške bunde
otroške bunde
blago za ženske
in moške obleke
NOVO!
diolen loft za ženske
obleke
velika izbira volne
za pletenje

PO ZNIZANI CENI
dobite v Dolenjkini
prodajalni

TEKSTIL
na Glavnem trgu
v Novem mestu

ČESTITA
VSEM OBČANOM ZA PRAZNIK
in ob tej priliki s p o r o č a :
da posreduje gradnjo in sklepa pogodbe za kupo
prodajo kom fortnih stanovanj, garsonjer in enostanovanjskih hiš v Sevnici,
da zbira srefistva in s pogodbo zagotavlja sta
novanja in družinske hiše v letih 1971, 1972 in
naslednjih letih,
vrši prodajo garaž za avtomobile v centru m esta
Sevnica,
da posreduje pri zbiranju sredstev in nabavi
kreditov za nakup stanovanj.

Delovna skupnost Splošno kleparstvo
Kostanjevica na Krki

V delovno razmerje
spre j memo

KLJUČAVNIČARJA

razpisuje
delovno m esto

S petletno prakso, ki zrna variti in uporabljati
stroje te r im a veselje do dela z učenci.

DIREKTORJA

Lep zaslužek!'Takoj Je na voljo dvosobno stano
vanje.
Kovinarska šola KOČEVJE

K andidat m ora poleg splošnih pogojev izpolnjevati
še naslednje pogoje:
da je strojni inženir z 1-letno prakso na vodilnem
m estu v gospodarstvu,
— da je strojni tehnik s 6-letno prakso na vodilnem
m estu v gospodarstvu,
— da je visoko kvalificiran kovinar s 6-letno prakso
na vodilnem m estu v gospodarstvu,
— da ni bil obsojen za kaznivo dejanje,
— da m u ni bilo s sodno odločbo prepovedano
opravljati dolžnosti direktorja podjetja.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi ljubega moža in očka

VINKA PLANTANA
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijate
ljem in znancem, ki so sočustvovali z nam i, daro
vali toliko cvetja in vencev in nam nudili tudi
gmotno pomoč. Posebna zahviila zdravniškemu oseb
ju bolnice Novo mesto, ki je pokojniku v zadnjih
trenutkih njegovega življenja lajšalo trpljenje. Isk re
na zahvala kolektivu NOVOLESA, Remontu Mirna,
množičnim organizacijam, godbi, pevcem in govor
nikom za poslovilne besede in prav vsem, ki so ga
v tako velikem številu sprem ili do preranega groba.
Žalujoči:
žena Milena, hčerki Milena in M ajda te r sin Silvo
Praproče, 4. novem bra 1970

Za stanovanje in garaže, ki so zgrajene in im ajo
vselitveno dovoljenje, posredujem o deloma poso*
jila za krajšo dobo.
Vse inform acije dobite na upravi in v raču
novodstvu sektorja podjetja, telefon 74-138 in
74-237.

S

S
•

I*

SLAKI V AMERIKI
v novi številki revije

Ponudbe z dokazili o iapoli^jenih gornjih pogojih
sprejK ua uprava podjetja 20 dxu ix) objavi v dnev
nem časopisu.
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In še: Pevec leta - Aplavz za srčno baljezen - Popularne melodije - Predstavljamo
Evo Sršen - Slovenski oktet - Nove plo<
šče - Močnejše od življenja - Zgodbe, ki
jih piše življenje - Slikanica: Obisk iz
vesolja - Učimo se igrati na kitaro

::
NAGRAD!

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, b rata
in ujca

DBH
NOVOMESTO

DOLENJSKA
BANKA
IN HRANILNICA

FRANCA ŽLOGARJA

NOVO MESTO

iz Bušinje vasi 6
se iskreno zahvaljujemo sosedom, sorodnikom in
prijateljem , delovnim organizacijam, gasilcem in
20DB Suhor za podarjene vence in cvetje. Posebno
se zahvaljujem o Domu Im poljca za nego in skrb,
kakor tudi UJV iz Novega m esta, Mehanotehniki iz
Izole, knjigoveznici iz Radovljice, Domu iz Ljubljane
in LABODU za sočustvovanje z nam i in pomoč. Hva
la tudi gospodu župniku, govorniku, pevcem in god
benikom.

JE NAMENILA SVOJIM VARCEVALCEM

NAGRADNO
ŽREBANJE
V katerem sodelujejo varčevalci vezanih hra
nilnih vlog in deviznih računov, ki so ali bodo
vložili na hranilno knjižico ali devizni račun
pri banki do 30. 11. 1970 najm anj 2.000 din na
odpovedni rok nad eno leto:
^

žalujoči: žena Magdalena, sinovi: Tone, Franc
z družinam i in Stane, hčerke: Ivanka, M arija,
Tina in Pepca z družinami, sestra Rezka z
družino, družine Matkovič, Režek, Slobodnik
in drugo sorodstvo

» Ž I T O « ,

LJUBLJANA

DE Pekam a in slaščičarna. Novo mesto
r a z g l a š a prosto delovno mesto

KURJAČA
NIZKOTLAČNIH PARNIH KOTLOV
POGOJI: kandidat m ora im eti' strokovni izpit in
vsaj dve leti delovnih izkušenj, m ora biti zdrav in
nealkoholik. Prednost bodo imeli kandidati, ki ima
jo stanovanje čim bliže p>ekami.
Pismene ponudbe do 18. novem bra 1970 na naslov:
»2ITO« DE Pekam a in slaščičasma. Novo mesto.

hranilne vloge sprejemamo:

z a h v a l a

Ob boleči izgubi nafte drage m am e, babice, prababice in tete

ANGELE ZUPANIČ
i> Gradac« 10 v BeU k r a jn i
ae iskreno zahvaljujem o' vsem, ki ste nam v dneh žalosti
Icatorlooli pom agali, deaK>vali toliko lejpega cvetj« in vencev,
govomdoama za občuteno izražene poslovilne besede ter vsem,
kd ste jo posprem ili na njeni zadnji poti. Tcq)ila zahvcUa
zdravnik<xx) in strežnem u osebju kirurSkega oddeUca splo&ne
bolnišnice iz Novega m esta, Se posebej d r. Antotiu Stairou.
Lepa hvala tudi vsem, ki ste nam ustm eno ali pism eno iz
razili sožalje.
žalujoči: hčerld Slavka, Milka, vnuU, pravnuki in drugo
sorodstvo

z a h v a l a

Ob bole6i in nenadni sm rti naše drage m sm e, staire mcune,
prababice in seafare

ALBINE MALI
ro j. V rta r'
li Velikih LaK
se iskireno zahrvaljujonvo vsem sorodnikom , prijateljem in
znancem za jMKiarJeno ovetje in vence in vaem, ki ate nam
izraadli sožalje. Zahvaljujem o se toveroi z d iw il KRKA, po
sebno tistim sodelavcem, ki so pokojnico sprem ili n a zadnji
poti, Zaporom Novo m esto, ZB Novo m esto in tov. B raneta
Suhiju za izrečene postovilne besede, orgtinlzaciji ZB In go
vorniku iz Velikih LaSč. Se enkrat lepa hvaJa vsem, ki so
drago pokojnico sprem ili do lojenega poslednjega dom a.
Stalujoči sltMvl in hčerke r ihiižiiiam l

:

i
:

:
:

— na sedežu banke v Novem mestu, Trdi
nova Z
— pri podružnici Krško
— pri ekspoziturah Metlika in Trebnje
— pri vseb poštah na območju banke
— pri kmetijskih zadrugah: Novo mesto, Me>
tHka, Trebnje^ Žužemberk ter Agrokombi
nata Krško
Vloge na* devizne račime sprejemamo:

— na sedežu banke v Novem mestu
— pri podružnici Krško
Pri žrebanju dobi vsak vlagatelj toliko žrebnih listkov, kolikokrat izpolnjuje pogoj, ven
dar je lahko samo enkrat nagrajen.
Nagrade so:
1 osebni avtomobil »Austin-IMV 1300«
1 m otom a kosilnica »Alpina«
5 mopedov »TOMOS«
1 m otom a žaga »Stahl«
1 pralni srtroj »Gorenje«
1 televizor »Orion«
1 šivalni stroj »Mima«
2 hladilnika kapac. 801
5 fotoaparatov »Zorki«
10 brivskih aparatov »Iskra«
10 likalnikov na paro »Rowenta«
42 stenskih ur
Žrebanje bo dne 14. 13. 1970 v prostorih banke.
Nagrade so nam enjene m orda tudi vam, aato — če
Se niste — postanite in ostanite varčevalec DOLENJ
SKE BANKE IN HRANILNICE NOVO MESTO.

ELEKTRARNA ~ Brestanica
razpisuje

JAVNO LICITACIJO
za prodajo

tovornega dostavnega avto*
mobila ZASTAVA 620-B,
letnik 1964, 2t, v voznem stanju, registriran.
Ogled vsak dan od 6. do 14. ure v podjetju.
Izklicna cena: 6.000 din.
Licitacija bo 16. novem bra ob' 10. uri v upravi
podjetja.

:

RADIO
VSAK DAN: po-očUa ob 5.00,
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00,
15.00, 18.00, 19.30 in 22.00. Pisan
glasbeni spored od 4.3') do 8.00.
■ PETEK, 13. NOVEMBRA: 8.10
Opem a m atineja. 9.35 Pesmi in
plesi jugoslovanskih narodov. 10.15
Pri vas doma. 11.00 Poročila —
Turistični napotki za tuje goste.
12.30 K m etijski nasveti — prof.
Oto Muck: Osnovna pravila za
sestavljanje obrokov krm e za go
vedo. 12.40 Z ansam bli domačih
napevov. 14.30 Naši poslušalci če
stitajo in pozdravljajo 15.30 Na
potki za turiste. 15.40 »Na domač
grudi«. 16.00 Propagandni vrtiljak
17.10 Človek in zdravje 18.15. Pri
ljubljene skladbe v orgelski, iz
vedbi. 19.00 Lahko iioč, otroci!
19.15 Minute z ansam blom Maksa
Kum ra. 20.00 Dvajset let Sloven
skega (^ te ta — V. oddaja. 20.30
»Top-pops 13«. 2115 Oddaja o
m orju in pomorščakih
■ SOBOTA, 14. NOVEMBRA:
8.10 Glasbena m atineja. 9.35 Goda
la T ritm u. 10.15 P n vas doma.
Jl.OO Poročila — Turistični napotki
za tuje goste. 12.30 K m etijski na
sveti — Inž. Vlado Tumpej: Nove
živinorejske km etije na Dravskem
polju. 12.40 Na obisku v studiu
14., 13.30 Priporočajo vam . . . 14.20
Igram o za prijetno razpoloženje.
15.30 G l a s b i interm e 2zo. 16.00
Propagandni vrtiljak. 16.40 Dobimo
se ob Isti url. 17.50 Deset m inut
s pevko M arjano 'D eržaj. 18.45 S
knjižnega trga. 19.00 Lahko noč,
otroci! 19.15 Minute z ansamblom
Zadovoljni K ranjci. 20.00 Spozna
vajm o svet in domovino 22.00 Od
daja za naSe izse'jence.
■ NEDELJA. 15. NOVEMBRA:

KMETOVALCI, BLIŽA SE ČAS KOLIN!

6.00 —8.00 Dobro jutro! 8.05 R adij

ska igra za otroke — Aleksander
Popoviči »Volk pred sodiščema.
9.05 Srečanje v stucUu 14. 10.05 še
pom nite, tovariSi . . . Bernard Millot: Brodolom japonskega cesar
stva. 10.25 Pesmi borbe in dela.
10.45— 13.00 Naši poslušalci
če
stitajo in pozdravljajo 11.00 Poro-,
čila — Turistični napotki za tuje
goste. 13.30 Nedeljska reportaža.
13.50' Z domačimi ansambU po
Sloveniji. 14.30 Humoreska tega
tedna — R. Gordon; Doktor na
paši. 17.05 Iz opernega sveta.
17.30 Radijska igra — Titus Maccius Plautus: »Hvalisavi vojščak«.
19.00 Lahko noč, otroci! 19.05
Glasbene razglednice. 20.00 »V ne
deljo zvečer«. 22.20 Zaplešite z
nami:
■ PONEDELJEK, 16. NOVEMBR.A: 8.10 Glasbena m atineja. 9.^0
Cicibanov svet. 10.15 Pri vas do
ma. 11.00 Poročila — Turistični
napotki za tuje goste. 12.30 Kme
tijski nasveti — Inž. Julija Smo
le: Več težav s prodajo kot s
pridelova^em sadja. 12.40 Koncert
holandskih pihalnih godb. 13.30
Priporočajo v a m .
14.35 Pone
deljkovo glasbeno n-POidne. 18.15
»Signali«. 19.00 Lahko noč, otro
ci! 20.00 Stereofonski operni kxmcert. 22.15 Za ljubitelje jazza.
■ TOREK, 17. NOVEMBRA; 8.10
Glasbena m atineja. 9.35 Slovenske
narodne v raznih izvedbah. 10.15
Pri vas dom a. 11.00 Poročila —
Turistični napotki za tuje goste.
12.30 .KmetijsW nasvet — Inž. Jo
že Spanring: Akcija za dograditev
biotehniške fakultete. 12.40 Filmske
melodije z orkestrom Paul Maurat. 13.30 Priporočajo vam . . . 14.10

II

SPOREIi
NEDEUA, 15. NOVEMBRA
9.99 MADŽARSKI TV PREGLED
(Pohorje. PleSjvec)
(Beograd)
9.25 POROČILA (JRT)
(Ljubljana)
9.30 PO DOMAČE S PODPEŠKIM
OKTETOM IN TRIOM BUR
NIK (JRT) (Ljubljana)
10.00 KMETIJSKA ODDAJA
(Zagreb)
10.45 MOZAIK (Ljubljana)
10.50 OTROŠKA ODDAJA; Bratov
ščina Sinjega galeba, V sve
tu gora (Ljubljana)
11.55 TV KA2IPOT (do 12.15)
(Ljubljana)
13.30 RADOST EVROPE
(Beograd)
ŠPORTNO POPOLDNE
18.30 MESTECE PEVTON — se
rijski film (Ljubljana)
ao.oo TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3-2-1 (Ljubljana)
20.35 MEJ ASI — hum oristična od.
daja 'Zagreb)
21.45 VIDBJOFON (Zagreb)
21.45 ŠPORTNI PREGLED (JRT)
22.15 POROČILA (Ljubljana)

TOREK, 17. NOVEMBRA
9.35 TV V SOLI (Zagreb)
10.40 RUŠČINA (Zagreb)
11.00 OSNOVE
SPLOSNE
IZO
BRAZBE (Beograd)
4.45 TV V SOLI — ponovitev
(Zagreb)
15.35 RUŠČINA — ponovitev
(Zagreb)
15.55 TV VRTEC (Zagreb)
16.10 ANGLEŠČINA (Beograd)
17.15 L van Beethoven: DRUGA
SIMFONIJA (Ljubljana) .
18.00 KAKO STA SI MAČKI KU
PILI TELEVIZOR
(Ljubljana)
18.15 OBZORNIK (Ljubljana)
18.3(j SREČANJE V STUDIU 14:
AKADEMSKI PLESNI C«KESTER (LJubhjana)
19.00 MOZAIK (Ljubljana)
19.05 CE OSEDLATE TIGRA —
oddaja .z cikla V temnem
onkraju (Ljubljana)
19.30 LEPOTNE MASKE IN MA
KE UP (Ljubljana)
19.50 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3-2-1 (Ljubljana)
20.35 IN /S E DRUGO JE TIŠINA
zahodno nemški film
—
(Ljubljana)
Zi.20 POROČILA (Ljubljana)

PONEDEUEK, 16. NOVEMBRA
9.35 TV V SOU (Zagreb
SREDA, 18, NOVEMBRA
10.30 NEMŠČINA (Zagreb)
10.45 ANGLEŠČINA (Zagreb)
9.35 T’/ V SOU (Zagreb)
11.00 OSNOVE
SPLOSNE
IZO '11.00 OSNOVE
SPLOSNE
IZO
BRAZBE (Beograd)
BRAZBE (Beograd)
14.45 TV V SOLI — ponovitev
17.15 MADŽARSKI TV PREGLED
(Zagreb)
(Pohorjf, Plešivec)
15.56 ANGLEISCINA — ponovitev
(Beograd)
(Zagreb)
17.48 NAIOVED SPOREDA
16.10 PRANCX)SCINA (Beograd)
(Ljubljana)
16.45 MADŽARSKI TV PREGLED 17.50 VEUKI
IN MAJHNI — od
(Pohorje, PleSivec)
daja za otroke (Zagreb)
(Beograd)
18.30 OBZORNIK (Ljubljana)
18.00 ZGODBE O TUKTUJU — 18.35 NA SEDMI STEZI — šp o rt
m ladinski film (Ljubljana)
na oddaja (Ljubljana)
18.30 OD ZORE DO MRAKA
19.05 NARODNA
IN
ZABAVNA
(Ljubljana)
GLASBA (Skopje)
19.00 MOZAIK (Ljubljana)
19.20 KALEJDOSKOP (Ljubljana)
19.05 ZABAVNO GLASBENA OD 19.50 CIKCAK (Ljubljana)
DAJA (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3-2-1 (Ljubljana)
30.35 VSAK DAN EN DOLAR — 20.35 MONITOR (Ljubljana)
a n g l e ^ TV dram a
BOBBV HUTCHERSON —
(L ju b ljtea)
HAROLD LAND na m edna
21.40 BLEJSKI BOLNIK — repor
rodnem Jazz festivalu v Lju
taža (Ljubljana)
bljani (Ljubljana)
22.10 POROČILA (Ljubljana)
POROČILA (Ljubljana)

»Moj svet je glasba«. 15.30 Glas
beni intermezzo. 16.00 Propagagandni vrtiljak. 17.10 Popoldanski
simfcMiični koncert. IP.15 V torek
na svidenje! 19.00 Lahko noč,
otroci! 19.15 M inute z ansamblom
Lojzeta Slaka. 20.f)0 Prodajalna
melodij. 22.15 Manj izvajane sklad
be Antonina Dvofaka.
■ ' s r e d a , 18. .NOVEMBRA: 8.10
Opema m atineja. 9.25 Iz glasbenih
šol. 10.15 Pri vas doma. 11.00 Po
ročila — Turističm napotki za tu 
le goste. 12.30 Kmetijska nasveti
— Dr. Jasna Stekar: Potreben in
prevelik delež vlaknine v obrokih
za krave in mlado govedo. 12.40
Zvtrfd iz glasbenih revij. 13.30 Pri
poročajo vam . . . 14 35 Naši po
slušalci čestitajo in pozdravljajo
15.30 Glasbeni mtermezzo. 16.00
Propagandni vrtiljak. 17.10 Jezi
kovni pogovori
18 40 Naš raz
govor. 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Glasbene razglednice. 22.15
S festivalov jazza.
■ ČETRTEK, 19. NOVEMBRA:
8.10 Glasbena m atineja 9.35 Po
pevke s slovenskih festivalov. 10.15
P n vas doma. 11.00 Poročila —
Turistični napotki za tuje goste.
12.30 Km etijski nasveti — Inž.
Vilko Stem ; Pomen agroekonomskih raziskav. 12.40 Igra orkester
Caravelli. 13.30 E*riporočajo vam.
14.10 »Pesem iz miacUh '^1«. 14.40
»Mehurčki«. 15.30 Glasbeni Inter
mezzo. 16.00 Propagandni vrtiljak.
17.10 Operni koncert. 18.15 S po
pevkami. 19.00 Lahko noč, otroci!
19.5 Minute s Triom Silva Stingla. 20.00 Četrtkov večer domačih'
pesmi in n^jevov. 21.00 Iz koncer
tne literature Igorja Stravinskega
in Bele Bartoka.

ČETRTEK, 19. NOVEMBRA
9.35 TV V SOU (Zagreb)
10.30 NEMŠČINA (Zagreb)
10.45 ANGLEŠČINA (Zagreb)
11.00 FRANCOSCINA (Beograd)
14.45 TV V SOLI — ponovitev
(Zagreb)
15.40 NEMŠČINA — ponovitev
•Zagreb)
15.55 ANGLEŠČINA — ponovitev
(Zagreb)
16.10 OSNOVE
SPLOSNE
IZO
BRAZBE (Beograd)
16.45 MADŽARSKI TV PREGLED
(Pohorje, Plešivec)
(Beograd)
17.45 ZAPOJTE Z NAMI: Jakov
Gotovac (Ljubljana)
18.15 OBZORNIK (LJubhjana)
18.30 IZBRAU SMO ZA VAS —
s festivala športnih in turističiuh filmov (Ljubljana)
19.00 MOZAIK (Ljubljana)
ia.05 ENKRAT V TEDNU
(LJuDljana)
19.1« DOKTOR V HISI — serijska
oddaja (Ljubljana)
19.50 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3-2-1 (Ljubljana)
20.35 A. J Cronin: PRIMERI DR.
FINLAYA — nadaljevanka
(Ljubljana)
21.25 KULTURNE DIAGONALE
(Ljubljana)
22.05 L
van Beethoven: E*Et A
SIMPONUA (Ljubljana)
22.25 POROČILA (Ljubljana)
23.00 BOKS FRAZIER : POSTER
— posnetek (Beograd)
PETEK, 20. NOVEMBRA
9.30 TV V SOU (Zagreb)
11.00 ANGLEŠČINA (Beograd)
14.40 TV V SOLI — ponovitev
16.10 (3SNOVE SPLOSNE
IZO
BRAZBE (Beograd)
16.45 MADŽARSKI TV PREGLED
(Pohorje. Plešivec)
(B e o g r^ )
17.45 BRAVOVSCINA SINJEGA GALEBA — 5. oddaja
(Ljubljana)
18.15 OBZORNIK (Ljubljana)
18.30 MLADINSKI KLUB
(Zagreb)
19.05 SVET NA ZASU5NU: Alja
ska (Ljubljana)
19.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Lubljana)
20.35 SEMINOLE — am eriški film
(Ljubljana)
22.00 PLOSCA EVROPE — posne
tek odaje iz Berlina
. (Ljubljana)
POROČILA (Ljubljana)
SOBOTA, 21. NOVEMBRA
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PODJETJE ZA IZ D E .A V O OBLAČIL

CEUE, Stanetova 17

ZA JESEN IN ZIMO
vam. iz svo]e kolekcije
priporočamo

MOŠKE, DAMSKE IN OTROŠKE
KONFEKCIJSKE ARTIKLE
po ugodnih cenah in zadnji modi

9.35 TV V SOLI (Zagreb)
11.00 OSNOVE
SPLOSNE
IZO
BRAZBE (Beograd)
11.30 DDAJA ZA PROSVETNE DE
LAVCE (Beograd)
16.55 OBZORNIK (Ljubljana)
17.00 PO DOMAČE Z ANSAMB
LOM MIHE DOVŽANA
(Ljubljana)
17.25 IVANHOE - serijski film
(Ljubljana)
17.50 DRŽAVNO PRVENCTVO V
KOŠARKI
— SfeECANJE
OLIMPIJA : JUC50PLASTIKA (JRT) (Ljubljana)
18.30 MOZAIK (Ljubljana)
18.40 NADALJEVANJE
KOŠAR
KARSKEGA PRENOSA
(JRT) (Ljubljana)
19.20 PO POTI SLOVENSKE DR
ŽAVNOSTI: Zdravstvo
(Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3-2-1 (Ljubljana)
20.35 ZABAVNO GLASBENA OD
DAJA (Zagreb)
21.35 3-2-1 (Ljubljana)
21.40 V SVETU GORA — film i s
festivala v T rentu
(Ljubljana)
22.20 NEPREMAGLJIVI — serij^
film (Ljubljana)
23.10 TV KAŽIPOT (Ljubljana)
23.30 POROČILA (Ljubljana)

a v fo fe h n a
BOSCH
BOSCH

v a m

n u d i

skrinje za globoko zmrzovanje, v ^katerih lahko
hranite meso sveže 6 do 12 mesecev,
skrinje za globoko zmrzovanje ohranijo vaše poljske
pridelke daljšo dobo sveže,
skrinje za globoko zmrzovanje, dobite pri zastopst^'u

AVTOTEHNA LJUBLJANA, Titova cesta 25, v M anboru v prodajalni Elektro- •
mene, Partizanska cesta M, in v Dravskem magazinu Radlje, po sledečih
cenah, fco. naše skladišče:
260 litrov
330 litrov
400 litrov
500 Utrov

— DM 535.— m Ndin 1.292,70
— DM 635.— in Ndin 1.503,90
— DM 750.— in Ndin 1.746,80
— DM 895.— in Ndin 2.053,—

,
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MELAMIN

• žitni mlini —

dobava takoj
• mlatilnice vseh vrst
• vejalniki za sita

Kakovost zajamčena

Po konkurenčnih cenah
vam jih nudi:

Kom isija za
imenovanja

kemična tovarna
KOČEVJE

POLJEDELSKI
STROJI:

išče

p o d n a je m n i š k o s o b o
s s o u p o r a b o sa n ita rij

OSET AVGUST
IZDELAVA
POLJEDELSKIH
STROJEV

Oglašujte
v DL

ŠENTJUR PRI CEUU,
BEZOVJE 13 a

in

OBČINSKE
SKUPŠČINE
SEVNICA

v Kočevju

za svojega strokovnega
sodelavca.
Pismene ponudbe pošljite
splošnemu sektorju podjet
ja ali pa se osebno zgla
site na upravi podjetja.

volitve

razpisuje
ddovno mesto

RAVNATELJA
Vajenske šole lesne stroke
Sevnica
Poleg sploSnih pogo-jev m ora
jo kandidati imeti tudi:
— izobrazbo, ki jo daje filo
zofska fakulteta ali višja šola
prosvetne ali družbene stroke,
— dve leti prakse v pedagoSko-prosvetnl st'Dkl,
— organizacijske sposobnosti za
to delovno m esto
Prijave z dokazili o razpisnih
pogojih naj poš9,'eJo kandidati
kom isiji za volitve in imeno
vanja občinske skupščine Sev
nica najpozneje v 15 dneh po
objavi.

^NlVCRZAi
LJUBLJANA

nudi V svoji poslovailnici p(xijeifcju ROG, Novo mesto, DaimatinDva 1 (pri
hotelu M etropol), za devizna sredstva kvalitetne Švedske izdelke:

Hnsqvarna ®
E lectro lu x

b e n tM e

kotle za ceantralno kurjavo, mototme ža^e, kuhinjske
nape in drugo
hladilne omare za globoko zmrzovanje, hladilnike,
likalne stroje, sesal(je za prah, loščilce parketov itd.

gorilce za kotle centralnih kurjav

N o»aham m ar

kotle za centralno kurjavo z bojlerji
tn brecs njih

MONTA2A IN SERVIS ZA NAŠTETE IZDELKE: ROG, Novo mesto!

DOLENJSKI UST * TEDNIK* VESTNIK: vsak četrtek 60.000 izvodov!
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¥ TEM TEDNU VAS ZANIMA

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega moža in očeta

FRANCA KRENA
iz D rsanjih sel

%LEDAT?
Potek, 13 novem bra — StanislaT
Sobota, 14. novem bra — Borislava
Nedelja, 15. novem bra — Leopold
Poiiedeljek, 16. novem bra — Jerica
Torek, 17. novem bra — Greeor
Si-eda, 18. novem bra — Milko
Četrtek, 19. novem bra — Elizabeta

Brežice: 13. in 14. 11. angleški
barvni film »Joana«. 15. in 16. 11.
angleSki barvni film »JuriS lahke
konjenice«. 17. in 18. 11. italijan
ski barvni film »Kot sova podne
vi«.
{Črnomelj: Od 13. do 15. 11. ang l e ^ b a r ^ film »LawrMice ArabBki«. 17. 11. am eriški barvni film
»Sin pi&tolarjaa.
Kočevje — »Jadran«: Od 13. do
15. 11. francoski barvni film
»Umor v bazenutt. 16. in 17. 11.
am eriški barvni lilm »Katarina
Velika«. 18. 11. francoski barvni
film »Ujetnica«.

Kostanjevica: 15. 11. am ariikl
barvni film »RevolveraS Vako«.
Krško: 14. in 15. 11. a n g le ^
barvni film »Kaj je novega, m uc
ka?« 18. in 19. 11. francoski film
»Cilj 500 milijonov«.
Metlika: Od 13. do 15. 11. itaUja n d d baivni film »Past v Grand
Kanjonu«. Od 13. do 15. 11. am e
riški barvni film »Knjiga o džun
gli«. Od 17. do 19. 11. am eriški
barvni film « »Meč v kamnu«.
M okronoe: 14. in 15. 11. jugo
slovanski barvni film »Grajski bi
ki«.
Mirna: 14. in 15. 11. am eriški
barvni film »Koraki revolveraSa«,
Novo m esto: Od 13. do 15. 11.
am eriSti barvni film »Detektiv«.
16. in 17. 11. am eriški film »Div
jak«. 18. in 19. 11. danski barvni
film »Rdeči plašča.
POTUJOČI KINO NOVO ME
STO: od 13. do 17. 11. nemškojugošlovanski barvni »Wiimetou in
Old Firehand«.
Ribnica; 14. in 13. 11. angleSki
barvni film »James Bood 007«,
Sevnica: 14. in 15, 11. italijan 
ski fUm »Stari gangster«. 18. 11.
f r a n c o ^ film »Lisjak«.

Šentjernej: 14. in 15. 11. fran
coski barvni film »Pekel v vlaku«.
Trebnje: 14. in 15. 11. am eriški
pustolovski film »Tarzan in njegov
sin«. 18. 11. francoski krim inalni
flm »Drugi dih«.

OB boleči izgubi naše žene

FRANČIŠKE RODIČ
iz Gorenjega Krenovega
se lepo jsahvaljujemo vsem, ki ste
jo sprem ili na zadnji pota, ji p ri
nesli vence in z nam i sočustvovali.
Zahvaljujem o se tudi gospodu
župniku Petru Vrtačiču.
jbalujoči: mož Jože, nečak Slavko,
brata Zdravko, Slavko in sestra
M arija z družinam i
ter drugi sorodniki

vanje in pomoč, znancem in p ri
jateljem , ki so se tako številno
poslovili od njega. tov. Jožetu Po
točarju za poslovilne besede, PGD
S tara vas — Loka ler Orehovica,
kolektivom SGP PIONIR iz No
vega mesto, osnoviii šoli Sm arjeta,
Avtoprevozu Ivančna gorica ter go
spodu župniku za poslovilne bese
de. Vsem isdcrena hvala,
žalujoči: žena Pepca, hčerke z
družinam i, sin Ivan, sestre in
drugo sorodstvo
Loka, 4. novembra 1970
Vsem, ki so nam a pripomogli
do prepotrebnega stanovanja, se
zahvaljujeva — hvaležni M arta
Sila in Frida Vidm ar, upokojenki.

li^OB/ESTILAI

Ob težkd izgubi drage sestre in t«te

JOSEPINE PAVLIN,
roj. VINTAR
iz H ru^vca
se iskreno zahvaljujem o vsem, ki
so jo sprem ili na zadnji poti. Ji
darovali vence in ovetje, nam iz
rekli sožalje, vsem dobrim sose
dom za pomoč prisrčna hvala.
Z a lu ji^ sestra Francka
in drugo sorodstvo
Po dolgi in težki bolezni
nas je zapustil dragi oče

Obveščam cenjene stranke, "da
bom s 15. novembrom 1970 pre
nesel sedež odvetniške pisarne iz
Krškega v Novo m esto. K ratka
ulica 1 (v neposredni bližini so
dišča). Vse tekoče zadeve bom še
nadalje zastopal. Odvetnik Janez
Zura.
KOTLE . ZA ŽGANJEKUHO v
vseh izvedbah in velikostih izdeluJe najkvalitetneje že preko 40 let
V. Kapelj, bakrokotlarstvo. Ljub
ljana, Aljaževa cesta 4 — šiška.

FRANC AVGUŠTIN

SLUŽBO DOBI
KV.^LIFICIRANEGA m izarja —
sprejm em v redno zaposlitev.
Stanovanje preskrbljeno- — brezplačiK). M izarstvo Jože Kocjan
čič, Cargova 6, Izubijana.
POŠTENO DEKLE, ki žeU najti
svoj drugi dom kot gospodinj
ska pomočnica pri 4 -članski dru
žini v L ju b ljen , naj piše n a na
slov: Cajhen, L jubljana, Jerano
va 7. Plača dobra, ostali pogoji
odlični.
TAKOJ SPREJMEM vajenca za
roletarsko stroko. Zglasite se na
naslov: Roletarstvo, Franc Boc,
IJu bljana, čargova 4.
SPREJMEM pletilsko v a je n o .
H rana, stanovanj« preskrbljena.
Zupančič- Goce-Delčeva 23, Ljub.
Ijana.
GOSPODINJSKO POMOCNIOO, lju
biteljico otrok, sprejm em k dve
ma otrokom a' 1. decem bra. Po
nudbe pod »Poštena«.

STANOVANJA
ODDAM oprem ljeno sobo sam
skemu m oškemu. Naslov v up
ravi lista (2263/70).
ODDAM neoprem ljeno sobo, hra
no in plačo po dogovoru ženski,
ki bi pazila 2 otroka. Jože Ko
vač, KoStialova 42, Novo m esto.
STANOVANJE n a dežeU oddam
v najem upokojencem . Naslov
v upravi lista (2275/70).
MIRNA ŠTUDENTKA išče opremIJm o sobo v centru Novega me
sta, Plača dobra. Ponudbe pod
»Mirna«.
ARHITEKTKA iMe sobo v centru
Novega m esta. Boža Milavec,
Cegelnica 'AS.
ISCEM oprem ljeno sobo v cen
tru Novega m esta. Plačam dobro
ali za nekaj časa vnaprej. Po
nudbe pod »Center«.
ODDAM oprem ljeno sobo m oške
mu. Naslov v upravi lista.
(2287/70)
ISCE.M oprem ljeno sobo v Novem
m estu ali bližnjd o k o lici. » Po
nudbe na upravo lista pod »Nuj
no«.

MOTORNA VOZILA
OSEBNI AVTO Opel Rekord in
m otorno žago Stihi, novo, pro
dam . Ivan Crabrijel, Rodine 10,
Trebnje.
PRODAM zast«ro 750, letnik 1969.
Zglasite se na naslov; Pavel Uhl,
Novo m esto, V Ragov log 1.
PRODAM AVTOMOBIL fiat 125.
Inž. Kuhar, Kettejev drevored
33, Novo m esto, tel. 21-292.
PRODAM MOTOR JAWA — 90
ccm, dobro ohranjen, prevože
nih 8.000 km , po ugodni ceni.
Anton Cesar, M lm a peč 15.
U(i(M)NO PRODAM m otorno ko
lo B \rw 250 ccm, n.alo karambolirano. Cona ugodna. Naslov
v upravi Usta' (2237/70).

PRODAM
P(K;EN1 pr o d a m ogrodje levega
štedilnika na dve plošči in nov
štedilnik Gorenje na trdo gorivo
ter kuhinjsko kredenco' in pom i
valno mizo Poizve se v Novem
m estu, Trdinova 32.
1'fiODNO PRODAM plošče in knjige za učenje nemščine. Naslov v
upravi lista (2262/70).
PRODAM malo rabljen vzidljiv
štedilnik, brezhiben nizki elek
trični štedilnik na tri plošče,
Sensko kolo, rabljen šivalni
»troj S;njjer. Naslov y upravi
lista (2267/70)..

PRODAM italijansko peč na olje,
8.000 kalorij. Trdinova 39. No
vo mesto.
PRODAM stroj za izdelavo streš
ne opeke (350 Jeklenih modelov).
M arjan Vraničar, Mačkovec 20,
Otočfic.
PRODAM SADIKE jabolk Jonatan
in zlati delišes. Sm ihelska cesta
19, Novo m esto.
PRODAM enofazni hidrofor. Na
slov v upravi lista (2290/70).
UGODNO PRODAM malo rabljeno
dnevno sobo. Naslov v upravi
listo (2294/70).
POCENI PROD.4M dobro ohranjen
enofazni hidrofor za, hišni vo
dovod, Stefan Robida, Zg. B it
nje 149, Kranj.
PRODAM večjo količino kam enja
v okolici Novega m esta. Dostop
možen z vsemi 'eč jim i motocmimd vozili. Naslov v upravi lista
(2298/70).

KUPIM
KUPIM ali prevzamem km etijo na
Dolenjskem. Nudim
p re i^ te k ,
pokojnino, sodelovanje na po
sestvu z deležem pri dohodku.
M arjan Jam šek, Hrastenlce 7,
Polhov Gradec.

POSEST
PRODAM POSESTVO skupno ali
posamezno na Cikavi St. 15. In
form acije: Ck>tna vas 77, pri
Antonu Zupančiču.
PROD.AM 15 arov vinograda v
Smolenji vasi. Inform acije; Brod
18, Novo mesto.
POSESTVO z velikim stanovanj
skim in trem i gospodarskim i po
slopji (prim em o za rejo večjega
števila prašičev, govedi aU pe
rutnine) na Dolenjskem v bližini
M ime peči ugodno prodam . Jo 
že Miklič, T rebnje 100 na Do
lenjskem.
1'RODAM takoj vseljivo visokopribUčno hišo v T riiču na G o r i 
škem. Vprašajte pri M arjan To
mažinu. Trdinova 20, Novo me
sto, tel. 21-506.
PRODAM dve parceli z gradbe
nim dovoljenjem pod Starim gra
dom in parcelo pri avtobusni
postaji Smolenja vas, prim em o
za lokal (voda in elektrika).
Ponudbe pod »Lepa parcela«'.

RAZNO
FANT IZ GORENJSKE (24) išče
za pomoč na m ali km etiji prid-,
IX) kmečko drfde. 2enitev ni Iz
ključena. Po želji preskrbim tu^ dl službo. Branko Papler, Ži
rovnica na Gorenjskem.
2ELIM SI DOPISOVATI z dekleti
iz Dolenjske. Zbiram razgledni
ce. Naslov v upravi Hsta (2279/
70).
ALI NE DELUJEJO želodec. Jetra,
žolč, črevesje?, Uredite Jih z
rogaško DONAT vodo! V zalogi
Jo im ajo trg. podjetje STANDARD (MERCATOR)., trg. pod
jetje HMELJNIK IN DOLENJ
KA v Novem m estu.
STE V ZADREGI, kaj bi kuplU
za trajno darilo? Stopite k Ot
m arju Zidariču, zlatarju v Ljub.
IJani, Gosposka 5 (poleg univer.
ze). — Z izrezkom tega oglasa
dobite 10. odst. popusta!
NOV MACiNKTOFON GRUNDIG
TK 141, kupljen pred tednom
dni na posojilo za 2 800 din, za
m enjam za posojilo v istem zne
sku. Ponudbe na upravo lista
-(228U/70).
3. NOVEMBRA ob 14.30. sem na-'
Sel v Kočevju denarnico z ne
kaj gotovine. V njej ni nobenih
dokumentov. Najdeni predm et in
gotovino dobi lastnik pri Petru
M aurinu, Leana industrija, Ko
čevja,

upokojenec iz Podturna
pri Dol. Toplicah
Zahvaljujem o se sosedu in dru 
gim, ki so karkoli pomagali v težkem trenutku. Naj lepša h\*ala gasilsk^nu društvu Podturn, Gozd
nem u obratu Podturn, NOVOLESU
iz Straže za podarjene vence. E na
ko se zahvljujem o tudi g. župniku
in g. kaplanu iz Dol. Toplic ter
vsem drugim , ki so ga sprem ili
ne zadnji poti, posebno pa tov.
Vinku Novaku iz Podturna.
Žalujoči: sin Stanka z družino
Ob boleči izgubi naše drage m am i
ce, žene, sestre in svakinje

DRAGICE GERZETIČ,
roj. MATKOVIČ
iz Kvasice pri Dragatušu
se lepo zahvaljujem o vsem sorod
nikom, prijateljem , znancem in
sosedom, kd so Ji darovali vence
In jo sprem ili do preranega groba.
Zahvaljujem o se 'udd za udeležbo
in vence osnovni soli Dragatuš in
podjetju , BELSAD v Kanižarici,
bolnici v Novem m estu — Interni
oddelek za lajšanje bolečin in žup
niku iz Dragatuša za lepi obred.
Žalujoči: mož Jože, sin Danilo,
hčerki M arija in Anica, brat Fran
ce, sestrična Francka Bahor z dru.žino, Matkovičev! ter svakinje in
Hvaki z družinami

LUNINE
13. 11. <g)
21. 11.
28. 11. ©

Globoko žalujoči: žena Kristina in hčerke:
Eda, Anica, Marica poročena Torkar z dru
žino, Ema poročena Kunaver z otrokoma, Vi
da s sinom Urošem in Olga poročena Prezelj
z družino

Drganja sela, Novo mesto, Celje, Ljubljana,
Radovljica, 10. novembra 1970

ZAHVALA
Ob boleči in nenadomestljivi is ^ b i na£«ga ljubega
moža, očeta in starega očka

Franc Koklič, Hudo 8, Novo
m esto, pirepovedujem pašo kokoši
in prašičev po najinem vrtu.
Kdor tega ne bo upošteval, ga
bom sodno preganjal.
K ristina Jerše, Jam a pri Dvoru,
prepovedujem vožnjo ta hdjo po |
m oji parceli na Selih pri Gor. I
Straži. Kdor prepovedi ne bo upo
Števal, ga bom sodno preganjala

Očku .Martinu in .sestrici Mariinki čestita ^za godovni dan Ahkica
M lakar, (lielovška 506, Ljubljana.

Andreja Potedna
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijate
ljem, znancem in sovaščanom, ki so z nami soču
stvovali, nam ustno in pismeno izrazili sožalje ter
pokojniku p>oklonili toliko cvetja in vencev. Hvala
za trud zdravnikom in sestram bolnice v Novem
mestu — pljučni oddelek in zdravstvenemu domu
v Krškem. Posebno zahvalo izrekamo dr. Jožetu
Pircu aa izreden tru d v času pokojnikove dolgo
trajne bolezni ter za lajšanje bolečin do zadnjega
trenutka. Hvala č^istiti duhovščini, predstavnikom
delovnih kolektivov in vsem, ki so ga v tako veli
kem številu sprem ili k večnemu počitku. Vsem še
enkrat iskrena hvala.
V tihi bolečini: žena I.^nčka, hči Milka, sino
vi: Zvone, Andrej in Slavko z družinami, sva
kinje, vnučki ter drugo sorodstvo

Ob nenadni Izgubi našega ljubega,
nadv.se skrbnega in dobrega moža,
očeta, brato, strica, svaka

JANEZA FLORJANČIČA
iz Loke pri ^ n tje rn e ju
se Iskreno zahvaljujem o sosedom
in vaščanom za izkazano sočustvo

MENE (
ob 08.28 ‘
ob 00.13 ^
ob 22.14

se iskreno zahvaljujemo vsem vaščanom, sorodni
kom, prijateljem in znancem, ki ste ga obiskovali
in tolažili med težko boleznijo, ga ob prerani sm rti
zasuli z venci in prelepim cvetjem, nam izrazili so
žalje in se od blizu in daleč v tako velikem številu
poslovili od njega. Lep>a livala občinskemu odboru
ZB Novo mesto, krajevnem u odboru ZB Straža,
občinski konferenci ZK Novo mesto, občinski kon
ferenci SZDL Novo mesto, zdravstevnemu domu,
zobni am bulanti, Knjigotislai iz Novega m esta te r
Slovenija avtu iz Ljubljane sa darovane vence in
spremstvo. Prisrčna hvala pevcem DPD »Dušan Je
reb« iz Novega m esta in godbi NOVOLESA za žalostinke ter govornikom Albinu Povšetu, Ivanu Viran
tu, Francu Markoviču in Janezu Potočarju za ganlji
ve in občutene poslovilrje besede. Posebno toplo,
zahvalo smo dolžni lovski družini Dolenjske Topli
ce, ki se je tako lepo in pretresljivo poslovila od
dolgoletnega lovskega tovariša. Naša najlepša za
hvala velja tudi osebju novomeške bolnice, posebno
dr. Hiibscherju in d'r. Starcu, ki se je nesebično in
potrpežljivo tnidilo, da bi nam ohranili moža in
očeta pri življ'enju. Enaka zahvala dr. Lapajnetu iz
Dolenjskih Toplic za požrtvovalno obiskovanje in
lajšanje trpljenja. Iskrena hvala tebi. Tone Pirc, za
vso veliko pomoč v teh težkih dneh.

m

m

Prav |e, da zveste:
Naš prijatelj pismonoša
■ .Akcija za zbiranje novih naročnikov je stekla; od
166 naročnikov, fci smo jih dobili od 2. do 10. novembra,
so jih nekaj nad 120 pridobili pismonoše iz raarvh k ra
jev v 9 občinah Taiko je tovariš SuljagiC
Novega me
sta pridobil 45 novih naročnikov. Božo Kuzanički us
Sevnice 25, M artm Stopar iz Podbočja 13, Franc 2nidar»
šič iz Novega m esta 12, Joža RadeSček iz Sentjam eja 5,
Marica Toplišek iz Koprlvi^oe 4, Maitija Ožanič Iz Ko
čevja 3, Slavko G majner iz Koprivnice 3 itd, Senreda
Se nihče ni moged pokazati, kako je svoje delo zastavil,
saj smo se deda komaj dobro lotili. M arsikaj pričakuje-^
mo od naSih zvestih sodelavcev, katere čakajo ob kon
cu akcije tudi lepo nagrade:

3 MOPEDI in 9 NAGRAD
»POSEBNO PRESENEČENJE«
Za vsakega novega naročnika bo dobil vsak pismo
noša še posebej denarno nagrado. Nekatere občinske
konference SZDL bodo ra'aen tega razpisale tekmovanja
med pismonoši v svoji občini, da bi kar največ občanov
spoznalo domače glasilo SZDL in ga dobivalo na svoj
naslov.
■ 1'ROSIMO, PRIPOR(K:A.ITE DOMAČI LIST svojini
sosedom, znancem, prijateljem in sorodnikom doma ter
na tujem! Do konca 1970 bo vsak novi naročnic dobival
naš llsf BREZPLAČNO — prlvaščite mu to izjemno
ugodnost, hvaležen vam bo! — Vse nove naročnike v
inozemstvu in vse tiste, ki sj naročajo naš list na novo
iz vrst JLA prosimo, da hkrati napišejo tudi točen do
mači naslov: potrebujem o ga, da bi jim lahko pošiljali
pravo izdajo našega tedniKa (prvo ali drugo).
UREDNIŠTVO IN UPRAVA LISTA

Sela pri Raki, Ljubljana, Trbovlje, Ankaran, Bre
stanica, Stari trg pri Ložu, 25. oktobra 1970

ZAHVALA
Ob tragični izgubi dragega moža, očka, sina in brata

FRANCIJA HROVATA
iz Jurke vasi pri Straži
se iskreno 'zahvaljujem o vsem za podarjene vence
in cvetje, za l2irečena sožajja te r vsem, ki so ga
sprem ili do ivjegovega preranega groba. Posebno se
zahvaljujemo podjetju NOVOTEKS za podarjene
vence, gospodu župniku za sprem stvo, in vsem, ki
so nam na kakršenkoli način pomagali v teh težkih
trenutkih.
žalujoči: žena Jožica, sinček Robi, mama,
bratje in sestre ter drugo sorodstvo

DOLENJSKI LIST
L.\STNIKI IN IZDAJATELJI: občinske konference SZDL
Brežice, Črnomelj, Kočevje, KrSko, Metlika, Novo mesto,
Ribnica, Sevnica In Trebnje
URE^TUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone Go&nik (glavni in
odgovorni urednik), Ria Bačer, Slavko Dokl, Marjan Legan,
Jože Prim c, Jože Spllchal, Jožica Teppey, Ana Vltkovič in
Ivan Zoran. Tehnični urednik: M arjan Moškon
IZHAJA VSAK ČETRTEK — Posamezna Številka 1 dinar
— letna naročnina 49 dinarjev, polletna naročnm a ^4,50 d i
narjev, plačljiva vnaprej — Za inozemstvo 100 dinarjev oz.
8 am erlikih dolarjev (ali ustrezna druga valuta v
vred
nosti) — Tekoči račun pri podružnici SDK v Novem mestu:
521-8-9 - NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRAVE; Novo mesto.
Glavni trg 3 — Po&tni predal 33 — Telelon: (008) il-227 —
Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo — Tiska
CGP »Delo« v Ljubljani

