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Srečanje izseljencev v Kostanjevici
200 Slovencev »z Trsta in Gorice bo nastopilo s slovensko pesmijo — Na
predvečer srečanja bodo igralci celjskega gledališča uprizorili »Celjske
grofe« — Gostinci in turistični delavci se bodo morali dobro pripraviti
dal išče. Na grajskem dvorišču
bodo zaigrali »Celjske grofe«.
Gledalcem bodo tako prikaza
li delček slovenske zgodo
vine.
Za naslednje dopoldne je
na programu ogled Kostanje
vice in njenih naravnih, kul
turnih in zgodovinskih zna
menitosti. Zamejski Slovenci
iz Trsta, Gorice in drugih
krajev se bodo predstavili s
K O R E N I N E A M A T E R IZ M A S O P O G N A L E
slovensko pesmijo. Okoli 200
jih bo prišlo in pesem iz to
liko grl bo mogočno zadone
la v pozdrav Slovencem do
ma in v tujini.
Popoldne se bodo udele
no
truda
m
ljubezni.
Mnogi
V letnem gledališču, ki so
Predsednik Josip Broz-Tito se je v soboto, 27. maja, okoli 13. ure za krajši cas
si ga prebivalci Brestanice so porabili za vaje tudi po ženci srečanja razvedrili ob
ustavil na Trgu svobode v Kočevju. (Foto: Jože Primc)
narodnih
vižah
zabavnih
an
250
ur.
Gledalce
je
razen
te
uredili na notranjem dvori
samblov.
Gostinci
in
turistič
ga
navdušil
košček
domače
šču gradu vrh strm ine nad
Savo, je bila v soboto slo zgodovine, ki je v tej ljudski ni delavci se bodo dr« takrat
vesna premiera ljudske igre igri prepričljivo oživel. Na morali dobro priora v iti na i r»Mlinarjev Janez«. Obisk je uspeh premiere so lahko vsi pit sezorje. Gostje se bodo
bil izredno velik. Občinstvo sodelujoči ponosni. Bresta počutili prijetno le ob brez
je navdušeno spremljalo pri nica se je na odru dobro hibni organizaciji te velike
Predsednik republike tova terasi pred restavracijo in fotografirajo. Tovariš Tito
prireditve.
zor za prizorom, ki jih je predstavila.
domiselno zrežiral mladi ePrihodnje leto bo tako sre riš Tito z ženo Jovanko in naročili dve pivi, limonado Je rad ustregel njihovi želji
čanje najbrž v brežiški obči sodelavci se je v soboto do in turške kave. Prav tedaj je in najprej fotografiral zbra
lektroinženir Niko Galeša.
Pomoč
ni. Verjetno se bodo sodelu poldne nekaj po enajsti uri bil v restavraciji tudi novo- no družbo s svojim apara
Gledalce je presenetila tudi
joče občine dogovorile, kate med potjo iz Zagreba proti poročeni par Vera in Milan tom, nato pa še sam pristo
tehnična izpeljava predstave,
Vietnamcem
ki Je pomagala pričarati za
ra od njih bo prišla na vr Ljubljani ustavil v novi oto Vučkovič iz Novega mesta s pil k skupini in se z njo sli
Na poziv nedavno ustanov sto kot gostiteljica.
ton mogoč,>ih Celjanov in po
ški restavraciji ob avtomo svojimi prijatelji. Prosili so kal.
Tovariš Tito si je ogledal
nosni, pošteni rod teharskih ljenega štaba za pomoč žrt
J.T . bilski cesti. Posedli so na visoke goste, naj se z njimi
tudi novo restavracijo, in ko
fantov.
vam vietnamske vojne zbira
ga je direktor hotela Otočec
Nastopalo je okoli 70 Bre- jo tudi v sevniški občini p r
tovariš Jože Lampret vpra
staničanov. Prizadevni am a ve prispevke. Na Bučki so
šal, kako mu je všeč, je od
terji so pokazali, kaj zmore nabrali 20 tisoč Sdin, na
vrnil: »Dobro ste uredili, to
ta navdušenje in trdna volja. Blanci 18.500, v Sevnici pa je
variš direktor!« Zanimal se
V predstavo so vložili ogrom- krajevna organizacija iz svo
je tudi, kako gre promet,
jega proračuna prispevala 20
V so b oto, 3. ju n ija zvečer, ob 20.30 in v nedeljo, čaje naših prednikov v skriv koliko tujih turistov prihaja
tisočakov. Samo v vasi Stu
4. ju n ija , ob 9.30 d op oldne b o sta v Č rn o m lju zani nostni kresni noči nam bo v novo restavracijo in zakaj
denec so ljudje prispevali
Naši na zletu
m ivi fo lklo rn i p rire d itv i, ki ju vsako leto org an izi do nato zapeli in zaplesali šele sedaj grade nove week10 tisočakov, na vodstvu kra
V .soboto in nedeljo bodo
ra jo k o t n ajv ečjo tu ristič n o p riv la čn o st B ele k rajin e. Dragatuščani in skupina iz end hišice, ko je sezona že
jevne organizacije ZB pa
prvi telonovalci že nastopili v
Bojanje vasi. Ta večer bo na tu. Tovariš Lampret mu j*
pravijo, da bodo zbrali še
Banjaluki v okviru IX. zleta
bratstva in enotnosti. NasledV
SOBOTO ZVEČER —vsem mestu, in ko bo ljud stopil še znani ljudski pevec razložil, da prej ni bilo de
dvakrat toliko. V Krmelju
kraji Dolenjske bodo po
se je javilo več ljudi, ki so KRESOVANJE. Brhka dekle stvo zbrano, bodo ob 20.30 v Jazo, Semičani pa bodo po narja in da bodo hišice av
li svoje najboljše tekmoval
ce: strelce Novo mesto, kole voljni prispevati kri za žrtve ta in žene bodo v narodnih dolini pod hotelom Lahinja kazali svojo ohcet. Rajanju gusta že vseljive.
sarje Krško, športne ribić« No
nošah vabile na ples po zakurili mogočen kres. Obi ohcetnih se bodo ob koncu
vietnamske vojne.
Po približno polvunem po
vo mesto in drugi, ki se bodo
pridružili gledalci, tako bo stanku je tovariš Tito nada
plasirali na izbirnem tekmova
veselje
ob
poskočni
godbi
nju, dvigalce uteži Kočevje ter
ljeval pot proti Kočevju.
trajalo pozno v noč. Dobre
modelarje Novo mesto.
Pred spomenikom na Trgu
9. in 10. junija pa bodo na
pijače in jedače ne bo zmanj
stopili: atleti (reprezentanca
svobode ga je pričakalo oko
kalo,
ples
pa
bo
tudi
v
ho
Dolenjske), Šahisti (Novo me
li 3000 ljudi. Predsednika Ti
telu.
sto in Kočevje), namizni tenis
ta je v imenu občanov po
(Novo mesto in Kočevje), keg
V
NEDELJO OB’ 9.30 —zdravil predsednik občinske
ljači (Novo mesto), medtem
ko bodo predstavljali moško
JURJEVANJE. Trobentači, pi skupščinfe Miro Hegler. V
odbojkarsko vrsto zmagovalci
skači in drugo spremstvo bo imenu pionirjev ga je po
prvenstva med Novim mestom,
zelenega
Jurija
privedlo zdravila in mu še enkrat če
Kočevjem in Trebnjim. Novome
Bčani bodo poslali tudi košar
pred občinstvo na prireditve stitala za rojstni dan učenka
karje in Koćevje žensko košar
nem prostoru, nakar se bo 6. b. Milica Koleta (na sliki)
karsko vrsto, medtem ko bosta
zvrstil še drug program belo ter mu izročila šopek cvetja.
rokomet igrali moška in žen
ska vrsta iz Brežic. Videli bo
kranjskih obredij. Nastopile Učenca Jože Lavrič in Janez
mo tudi plavalce iz Krškega in
bodo folklorne skupine iz šolar pa sta pozdravila in
igralce tenisa iz Novega mesta.
Cmoanilja, Starega trga, Vini izročila rože tovarišici JoNa glavnem zletnem dnevu
bo nastopilo na zaključni točki
ce, Preloke, Adlešič in Me vanki in Ivanu Mačku-Matiji.
1*4 tekmovalcev iz Novega
tlike.
Po krajšem postanku in po
mesta.
Vse stroške potovanja in
Med dveumim programom zdravu z občani je predsed
bivanja na zletu bodo krile ob
bodo sadje, sadne sokove, nik Tito s spremstvom zapu
činske zveae za telesno kultu
M. V. in J. P.
ro s področja, ■ katerega bodo
sladoled, kavo, vino, pivo, stil Kočevje.
nastopali njihovi tekmovalci.
sendviče
in
razna
topla
jedi
J G.
la nudili pri stojnicah na
prireditvenem prostoru, med
gledalce pa se bo zrinilo s
Tisoč kopalcev
tem blagom tudi nekaj kroš
v topi iškem bazenu
OD 1. DO 11. JUNIJA
njarjev. Vse, kar bo napro
daj, bo imelo resnično zmer
V
nedeljo so Številni izlet
Trajen dež z močno
no ceno, za ogled prireditve
niki Iz raznih krajev obiskali
ohladitvijo nekako 7. in
pa bodo pobirali 200 S din
dolenjske Toplice. Ob odpr
8. junija, lepo vreme pa
NEPROSTOVOLJNO ZGODNJO KOPEL V KRKI je 25. maja ob 4.10 doživel Anton vstopnine. Parkirni prostor
tem olimpijskem bazenu je
do 6. in od 9. do 11. ju
Kalčič
iz
Ljubljane,
Celovška
62,
ki
se
je
s
svojim
renaultom-majorjem
LJ
855-73
bo
posebej
urejen,
poskrb
kilo nad 1000 kopalcev, mno.
nija. V ostalem deloma
zaletel
v
ograjo
mostu
čez
Krko
pri
gradu
Otočec.
Ograja
se
je
podrla,
avtomobil
ljeno
pa
je
tudi
za
veselo
& Pa so se kopali tudi v nosončno, vendar s pogost
pa
je
zdrsnil
v
reko,
nekaj
časa
plaval
na
površini
in
se
nato
potopil.
Voznik
se
razpoloženje
po
programu.
tranjih bazenih. Po kopanju
nimi nevihtami.
je
s
pomočjo
receptorja
gradu
Otooec
rešil
iz
vode;
vse
kaže,
da
je
nesreči
botro
80 si nekateri ogledali bivše
Dr. V. M.
PRIDITE V ČRNOMELJ,
val -alkohol. — Na sliki: novomeški gasilci, ki imajo na voljo tudi potapljaško
Partizanske postojanke na
NE
BO
VAM
2AL!
opremo, so potegnili avtomobil na suho
(Foto: Boris Jurajevčič)
Rogu.
D. G.

25. junija bo v kostanjeviSkem gradu srečanje sloven
skih izseljencev. To je kraj,
kjer se vsako leto enkrat zbe
rejo naši rojaki iz tujine. Le
tos jih ' pričakujejo mnogo
več kot ponavadi. Občine
Brežice, Krško in Trebnje
bodo skupaj priredile spre
jem za izseljence s tega ob

močja. Občinski odbor So
cialistične zveze v Krškem
vabi k sodelovanju tudi ob
čino Novo mesto.
Srečanje izseljencev v Ko
stanjevici bo največja prire
ditev v turističnem letu. Pri
čakujejo več tisoč obiskoval
cev. Na predvečer 24.junija
bo gostovalo tam celjsko gle-

Aplavz za Brestaničane

Predsednik Tito v naših krajih

Dobrodošli na jurjevanju!

a

OBIŠČITE

BAGAT

poslovalnico B A G A T
v Novem mestu, Prešernov trg 15,
kjer si lahko razen bogate izbire šivalnih strojev »MAJDA«,
»SLAVICA«, »JADRANKA« in »ANA« nabavite tudi ves po
treben krojaški pribor!

STALIŠČA SZDL DO KRVODAJALSTVA

S krvjo se ne sm e
m ešetariti!

ZUNANJEPOLITjČN TEOENSK. PREGLED
»Na meji med ZAR in Izraelom
vlada majav in negotov mir, ki se
lahko vsak hip poruši« — že nekaj
dni ponavljajo poročila s Srednje
ga vzhoda. Medtem ko topovi na
srečo zaenkrat še molčijo, pa pote
ka ogorčena diplomatska bitka.
Po seriji potovanj izraelskih in
arabskih državnikov — prvih na
Zahod, drugih pa v Moskvo — se
je težišče političnega boja prese
lilo v New York, v palačo OZN,
kjer zaseda varnostni svet.
Razprava, ki se je začela v po
nedeljek zvečer in sploh vsa poli
tična dejavnost v OZN in izven njje,
opozarja predvsem na dve značil
nosti sedanjega položaja. Prva je
pozitivna in je v tem, da se je di
plomatska bitka sploh začela, kajti
dokler imajo prednost politiki pred
topovi, je le še upanje, da do spo
pada morda ne bo prišlo. Nevarno
je le, ker ima diplomacija zelo ma
lo časa, kajti v položaju, ko si do
zob oboroženi nasprotniki stojijo
nasproti in čakajo le na znak, je
veliko možnosti, da kakšen sluča
jen incident ali napačno razumlje
na poteza povzroči spopad.
Druga, negativna stran sedanje
diplomatske bitke je v tem, da ve
lesile, ki so se vanjo aktivno vklju
čile, ne zasledujejo samo miroljub
nih ciljev. To velja zlasti za Zahod,
saj sta Velika Britanija in ZDA s
premiki svojeg ladjevja v Sredo
zemlju dovolj jasno dali čutiti svo
jo prisotnost v krizi na Srednjem
vzhodu, ki jo je težko razlagati
samo s skrbjo, kaj bo z njunimi

D ajanje krvi m ora biti spranega zbiranja dajalcev
prostovoljno, anonimno in krvi kot splošno družbeno
[brezplačno. To je stališče vprašanje. So celo poskusi
sekcije zvezne konference trgovnja s krvjo, kot da gre
SZDLJ za družbeno ekonom za vsakdanje blago, ne pa
ske odnose v zdravstvu in so za nenadomestljivo in naj
cialni politiki. Ta sekcija je dragocenejšo pomoč, od kanedavno razpravljala o vpra itere je m arsikdaj odvisno
šanjih in težavah glede zbira- bolnikovo življjenje. Zaradi
n ja krvi za vsakodnevne po neskladja in neenotne akcije
trebe bolnišnic in drugih pri zbiranju krvi m arsikje
število prostovoljnih krvoda
zdravstvenih ustanov.
V
čem so težave glede za jalcev pada. Občine se malo
log krvi za nujne prim ere posvečajo akciji. Ne pomeni
in kako bi te težave odprar jim sestavnega dela zdrav
stvenega varstva v občini.
vili?
Organizacije Rdečega križa,
Sestavni del zaščite
ki so se tudi doslej pri tem
delu največ trudile, m orajo
v občinah
Skoraj v nobeni občini ne im eti tudi poslej posebno
jem ljejo množičnega organi- in pomembno vlogo.
Dobro bi bilo, če bi tudi
Sevnica: dogovor za v občinah osnovali koordi
nacijska telesa, ki bi skrbela
sodelovanje
za potrebe in organiziranje
transfuzijske službe,, za za
s poslanci
Pretekli teden so se zbrali gotovitev zalog krvi, a us
v Sevnici vsi zvezni poslanci m erjanje in povezavo druž
61. volilne enote in republi benih akcij na tem področju.
ški poslanci sevniške občine
Trajna potreba
na posebnem posvetovanju,
ki je imelo nam en dogovoriti
in priznanje
se za uspešno sodelovanje
K
er
akcija zbiranja krvi
volivcev in novoizvoljenih
poslancev. Zbranim gostom, pomeni trajn o potrebo, bi
med katerim i so bili Viktor bilo prav, da se razen
Avbelj, inž. Bučar, Franc družbenih organizacij v ob
Šetinc, Stane K ranjc in Loj čini vključijo v sistem atično
ze Libnik, je predsednik sev delo tudi delavni kolektivi.
niške občine Franc Molan Nekatere delovne organizaci
razložil dosedanji razvoj in je so se celo odločile, da
Pregled posojil in
težave občine, predsednik ob nadom estijo izgubo osebne
ga
dohodka
tistim
,
ki
so
za
drugih
obveznosti
činske konference SZDL Ni
ko Pečnik pa je nakazal radi dajanja krvi bili od
Za
danes
je sklicana seja
sm er razvoja km etijske pro sotni z dela. Zatorej bi bilo občinske skupščine v Breži
dobro,
da
bi
organi
samoup
izvodnje v občini.
Po posvetovanju so si po ravljanja in delovne orga cah. Odborniki bodo na njej
slanci v sprem stvu domači nizacije pretehtali to vpra zvedeli za podroben pregled
nov ogledali obrat Konusa — šanje in ga v skladu s svoji kreditov in obveznosti, ki
sevniški Jugotanin in se se mi možnostmi uredili s sta bremenijo občino. Sprejeli
znanili z željami kolektiva, tu ti in drugimi normativni bodo tudi ukrepe za porav
ki bi rad v proizvodnjo mi akti.
navo dolgov, za kar je pri
Tudi ne smemo m isliti, da pravil predlog občinski svet
vključil tudi predelavo od
padlega lesa, za postavitev te kri zbrana na določenem
ga obrata pa mu prim anjku področju, pripada izključno za finance. Na dnevnem re
zdravstvenim ustanovam te du je še predlog za spre
je denarja.
ga področja, saj se bolniki membo odloka o občinskem
Še ta mesec zdrav pogosto zdravijo zunaj do prometnem davku, predlog
mačega kraja. Razen tega so
niški pregledi
ea izredne priložnosti pot odloka o organizaciji upra
ve občinske skupščine, poro
Rroti koncu junija se bodo rebne zaloge krvi.
y Sevnica začela zdravniški
čilo o delu inšpekcijskih
Sekcija zvezne konference služb in sklepanju o nateča
pregledi za nekdanje borce
narodnoosvobodilne
borbe. SZDLJ tudi meni, da je tre ju posojila za ureditev stano
Preglede bcfc organiziral občan ba prostovoljnim krvodajal vanj kmetom borcem. Na
in tistim , ki p ri tem
ski odbor ZB in s tem vsaj cem
delu požrtvovalno sodeluje današnji seji bodo izvolili
d eln j pomagal borcem, ki joh jo, dati družbeno priznanje.
nove svete občinske skupšči
m učijo bolezni, izhajajoče iz
M.Dj. ne.
težavnih vojnih razmer.

državljani v Izraelu in arabskih
državah, če pride do vojne.
Posebno aktivne so ZDA, med
tem ko jim Britanija zaenkrat le
pasivno sledi. Ne bi bilo sicer ob
jektivno trditi, da v Washingtonu
želijo vojno med Izraelom in Arab
ci, prav gotovo pa želijo sedanjo
krizo izkoristiti tako, da bi čim
bolj škodovalo ZAR. Glavni cilj Iz
raela in Zahoda v tem trenutku je,
prisiliti Naserja, da bi se odrekel

Majav in
negotov mir
strateški in politični prednosti, ki
jo je dobil z umikom čet OZN s
Sinaja in z zaporo Akabskega za
liva. Zaradi tega odrekajo ZAR
pravico, da dovoljuje ali prepove
duje plovbo po Akabskem zalivu,
češ da je to mednarodna morska
pot, ki mora biti prosta za vse.
Izraelski zunanji minister, ki se
je v začetku tedna vrnil iz Washingtona, je svoji vladi poročal, da so
ZDA obljubile Izraelu vso podporo
pri prizadevanjih, da izsili prosto
pot skozi Akabski zaliv za svoje
ladje. Toda vse kaže, da je ta pod
pora zaenkrat samo diplomatska
in da ZDA Izraela direktno ne šču
vajo, naj si prosto pot izsili z orož

jem. Po drugi strani sta ZAR in
Sirija dobili od Sovjetske zveze za
gotovila, da ZSSR ne bo dopustila
nikakršne agresije na katerokoli
arabsko državo. Stališča so torej
jasna in razmerje sil tudi. Kriza,
ki se je začela kot izbruh napetosti
med Izraelom in Sirijo je zavzela
takorekoč svetovni obseg in posta
la nevarna za ves svet. Upati je le,
da bodo diplomati vztrajali in da
ne bodo prepustili besede vojakom.
Kriza na Srednjem vzhodu je
trenutno zasenčila vse drugo, če
prav dogodkov, ki bi sicer zaslužili
več pozornosti ne manjka. Tu je
predvsem vietnamska vojna. Prav
ta teden smo iz ameriških vojaških
krogov slišali, da je mogoče priča
kovati še novo stopnjevanje in da
predsednik Johnson razmišlja o
novih pošiljkah ameriških čet v
Južni Vietnam. Tu je zaskrbljujoč
položaj v Grčiji, kjer vojaški re
žim nadaljuje veliko čistko in
spravlja s poti — v zapore in ta
borišča — vse, ki mu niso pogodu,
torej vse, ki mislijo napredno in
demokratično. Tu je kriza, ki je
pravkar izbruhnila v Nigeriji.
Vzhodna provinca te — po številu
prebivalcev največje afriške drža
ve — se je odcepila in razglasila
neodvisnost. Teleprinterji pravkar
pošiljajo v svet poročila, da so
čete nigerijske vlade v Lagosu, kre
nile proti novi državi Biafra, kot
se imenuje bivša Vzhodna provin
ca. In svet se zaskrbljeno sprašuje
ali bo razcep Nigerije ostal stvar
nigerijskih plemen ali pa bo postal
širši problem, ki bo morebiti spet
dal priložnost za tuje vmešavanje.

LETOS 80.000 NOVIH DELAVCEV IN STROKOVNJAKOV

Vrata ne morejo dolgo ostati zaprta
Potek zaposlovanja, kakor
smo ga bili vajeni, se je lani
naglo zožil in sedaj okrog
260.000 ljudi trka na vrata
podjetij in ustanov, da bi se
zaposlili. K atera pota vodijo
do
zaželenega
delovnega
mesta? V zadnjem času z
raznih strani, zlasti od Zve
ze mladine, slišimo ostre
očitke
na
račun
delov
nih organizacij, ker so za
prla vrata novim delavoem.
Vsi pa so enotni v tem, da
je vrata treba odpreti kvaficiranim delavcem in stro
kovnjakom.
Toda delovne organizacije
im ajo svoja pojasnila. Da
bi svoje poslovanje in gospo
darjenje čimbolj prilagodila
novim pogojem, ki jih je
prinesla reform a, je večina

podjetij nehala sprejem ati njih je končala le ljudsko
nove delavce. Precej pa je šolo. Okrog 600.000 nekvalifi
tudi takih, ki so odpustila ciranih delavcev je na t:akih
odvečno delovno moč. Samo delovnih mestih, za katera
od julija 1965 do avgusta la je potrebna strokovna uspo
ni se je Š tevilo za p o slen ih sob ljen ost — od polkvalifizmanjšalo za 188.000. ' Mimo kacije do fakultetne diplo
tega je bilo nad 50.000 ljudi me.
premeščenih iz pisarn v
Zato je težko verjeti, da
bi mogla biti vrata delovnih
proizvodno.
organizacij še dolgo zaprta
Kvalifikacijski sestav
za kvalificirane delavce in
strokovnjake.
še ni zadovoljiv
Mnoga podjetja, pa tudi
Imam o pa tudi dokaze, da
kvalifikacijski sestav zapo ustanove čaka kadrovsko
slenih še zmeraj ni zado preusm erjanje. Zahteva se
voljiv. V tekstilni industriji, namreč, zlasti terjajo to,
na prim er, 81 podjetij nima sindikati, naj vsak kdor je
nobenega inženirja. Okrog zaposlen, pride na tisto de3500 delovnih mest km etij lovno mesto, ki ustreza nje
skih tehnikov so zasedli govim strokovnim in delov
ljudje, ki nim ajo ustrezne nim sposobnostim. To pome
strokovnosti in polovica od ni: kdor se bo hotel strokov
no izobraževati in usposab
ljati, bo m oral m esto odstopiti boljšemu.
S. B.

TEOENSK! NOTRANJEPOUTIŽN PREGLED
■ JANEZ VIPOTNIK, PREDSEDNIK
REPUBLIŠKE KONFERENCE SZDL. V po
nedeljek popoldne se je začela peta, zadnja
seja glavnega odbora SZDL Slovenije, ki se
je v torek nadaljevala s prvim zasedanjem
republiške konference Socialistične zveze
delovnih ljudi Slovenije. Na dnevnem redu
so bila naslednja vprašanja: poročilo o na
logah SZDL ob uresničevanju samouprav
ljanja na področju izobraževanja in vzgoje,
poročilo volilne in kandidacijske komisije
o skupščinskih volitvah, besede Vide Tom
šič in sprejem statuta SZDL Slovenije. Na
prvi seji republiške konference so izvolili
organe konference; za predsednika so izbrali
Janeza Vipotnika in za sekretarja inž. Vitjo
Rodeta.
■ MARJAN JAVORNIK: UČITELJ PO
STAJA RESNIČEN SUBJEKT NOVIH OD
NOSOV. Referat o nalogah SZDL ob uresni
čevanju samoupravljanja na področju izo
braževanja in vzgoje je podal Marjan Javor
nik, ki je med drugim dejal, da je v pri
pravah na novi zakon o izobraževalnih skup
nostih potekal boj med samoupravljanjem
in etatizmom, šlo je za to, ali ohranimo
čimveč starih oblik državnega upravljanja,
ali razvijamo sistem, v katerem bodo na
temelju avtonomnih virov odločali nepo
sredno prosvetni delavci hkrati z različnimi
interesenti za izobraževanje.
Referent je bil proti temu, da bi občin
ske skupščine določale prispevne stopnje za
izobraževanje samo za obdobje enega leta.
Zavzel ae je tudi za to, da bi glede financi
ranja strokovnega šolstva poiskali takšne
rešitve, U bodo zagotavljale redna sredstva.
Nadalje je menil, da bi morali znanstveno
preučiti tako imenovano ceno izobraževanja

fat da bi moral biti pomemben element nje

ne strukture vrednost učiteljevega. dela, ki
ga je treba enako vrednotiti kot delo na
drugih družbenih področij.
Učitelj postaja resničen subjekt novih
odnosov — je med drugim poudaril Marjan
Javornik. Postopoma je treba izoblikovati
pogoje, da ne> bo subjekt samo učitelj, tem
več tudi šola, dijak, študent. Z novim zako
nom je ustvarjen bistveno nov položaj. Pri

ustreza našemu samoupravnemu sistemu.
Kadrovska komisija je z javnim, demokra
tičnim delom hkrati postavljala oviro raz
nim birokratskim in drugim težnjam, ki so
hotele merila, izvirajoča iz družbenih nalog,
nadomestiti s politikanstvom, demogogijo

KRATKE
Z RAZNIH STRAN

■ JUGOSLOVANSKO ODLIKO
in j^^^l^TO M ŠlC: IZOBLIKOVATI SZDL
VANJE ZA KAPICO — Pred sedn ik
KOT OPORO DELOVNEMU CIX)VEKU. Na
repu b lik e Jo sip B roz T ito je o d li
k ova l zn an ega so v jetsk e g a zn an 
plenumu je spregovorila tudi dosedanja
stv en ik a in a k ad em ik a P jotra K a
predsednica Vida Tomšič, ki je ocenila do
p ico z red o m ju g o slo v a n sk e za sta 
seženo stopnjo Socialistične zveze in hkrati
ve z le n to , za n jegov e zaslu ge za
razvoj ju g o slo v a n sk e zn a n o sti in
opozorila na nekatere hibe v njenem delo
za k rep itev so d e lo v a n ja in p rija 
vanju. Med drugim je poudarila, da je SZDL
te ljstv a m ed J u g osla vijo in S o v je t
postala nepogrešljiva družbena in politična
sk o zv ezo, K ap ici je o d lik ov an je iz 
ročil naš' v elep o slan ik v M oskvi
organiztcija občana, proizvajalca in samo
D ob rivoje V id ic.
upravijalca. Naglasila je tudi pomen dru
■ MARKO N IK E Z IC NA NO R 
V EŠK EM — D ržavni sek reta r »
gih družbenih orgnizacij, ki so bile do sedaj
zu n an je zad eve M arko N ik ezić Jc
pogosto prepuščene same sebi in so jih vča
d o p o to v a l n a p rija te ljsk i o b isk na
sih zlorabljali razni protisocialistični ele
N o rv ešk o, k jer sc b o p ogo varjal *
hodnost šolstva je v praktičnem razvijanju, menti. Vse pozitivne pobude v teh organiza
n o rvešk im
zu n an jim
m in istro m
L in gom . Pred tem je b il na o b isk u
dopolnjevanju in izboljševanju začrtanega cijah naj najdejo dovolj širok okvir Soci
na D ansk em In Š ved sk em .
sistema. Zakon pomeni šele začetek druž alistične zveze.
■ FRANCOSKI JE D R SK I PO
benih procesov v tej smeri.
Vida Tomšič je govorila tudi o uresniče
SK U SI — F rancosk a vla d a je sp o 
ro čila , d a b od o v k ratk em o p ra v i
■
VOLITVE — ZAUPNICA SOCIALI-vanju gosupdarske reforme, ki daje že prve
l i v eč a to m sk ih ek sp lo zij n a otok u
STlCffl UREDITVI IN SAMOUPRAVNI rezultate, a poraja tudi prve zaostrene te
M uroro v T ih em oceanu V est °
tem j e p ovzročila za sk rb ljen ost v
POTI. O skupščinskih volitvah sta poročala žave. Ob tem ne bi smeli iskati kratkih
C ilu, E k vadoru, P eru ju, Kolumbi
inž. Vitja Rode in Mitja Ribičič. Poudarila poti, da bi tako zgrešili dolgoročnejše cilje,
ji in V en ezu eli T e la tin sk o a m eri
sta, da so volivci z veliko udeležbo na vo ki jih je začrtala gospodarska reforma.
šk e d ržave, Id le žijo ob b regovih
T ih ega o ce n a , se b o jijo p ovečan e
litvah izpričali svojo privrženost socializmu
Dosedanja predsednica, ki^ je medtem
r a d io a k tiv n o sti, k i bi jo utegnil*
in reformi. Volitve so nakazale potrebo, še prevzela novo odgovorno dolžnost v fede
p o vzro čiti fran cosk i a to m sk i p osk u 
bolj dosledno izpeljati delegatski princip raciji, se je odločno zoperstavila težnjam, po
s i. V lad e om en jen ih p etih držav so
s e že za čele p o sv e to v a ti o ■ kuP'
nastajanja naših skupščin, ki morajo rasti katerih naj bi bil med ZK in SZDL nekak
n em sta liš č u , k i ga b o d o z a v z e le
šen transmisijski odnos. Reorganizacijo ZK
Iz interesa občin v komuni.
d o fra n cosk ih p o sk u so v .
■ AKCIJA BU R M A N SK IH
VKadrovska komisija pri glavnem odboru, je mogoče izvajati v neprestanem dialogu
PO RNIKOV — V m estu K aiiju tkln ,
ki je predlagala v redni volilni postopek z delovnimi ljudmi — v Socialistični zvezi.
z4b k ilo m etro v sev ern o o d Rangu■
OBSODBA AGRESIJE. Glavni odbor na, je sk u p in a k a k i h 60 u p o r n ik o v
možne kandidate za najodgovornejša mesta
n ap ad la p o llc ljisk o p o sta jo V laoa
v federaciji in republiki, je delovala javno. SZDL je naslovil na javnost deklaractfo, v
je tja ta k oj p osla la p o lic ijsk e m
Preizkušnjo je dobro prestala: postala je kateri obsoja ameriško agresijo v Vietna
vo lašk e ok rep itve T u di Iz j u ž n e g a
del n B u rm e p o ročajo, d a so upordemokratično sredstvo, ki naj uveljavi takš mu. pritisk na ZAR in fašistični teror v
■ U d n a p ad li n ek o v o j a t t o patro**«
no metodo kadrovske politike, kakršna Grčiji

SZDL —opora
samoupravljale!!

VARČEVANJE SPODBUJATI Z USTREZNEJŠO ORGANIZACIJO

Sejmišča
Mladi pujski
so cenejši
Na novomeškem sejmišču
Je bilo v ponedeljek napro
daj 834 pujskov, prodali pa
So jih le 379. Kupcev je bilo
malo, zato so morali kmetoValci cene znižati. Manjše
Pujske je bilo dobiti po 11
do 19 tisoč Sdin, večje pa
Po 20 do 32 tisoč Sdin.

Vsakomur pravico do kredita!
Čim tesneje bi morali povezati hranilniško in kreditno službo ter jo pribli
žati ljudem — Zbrana sredstva naj bi uporabili pretežno na tistem območju,
na katerem so bila naložena — Potrebno bo spremeniti pogoje za kreditira
nje zasebnih kmetov in obrtnikov — Vse to obeta novi republiški predpis
o hranilno-kreditni službi

Povečano število in vred
nost hranilnih vlog v obdob
ju gospodarske reforme nas
Na sejmu v Brežicah utrjuje v prepričanju, da de
V soboto, 27. maja, so pri lovni ljudje vedno bolj zaupa
peljali kmetovalci na teden jo v trdnost dinarja. Podatki
ski prašičji sejem v Breži za Slovenijo so še posebej
razveseljivi.
cah 966 pujskov, prodali pa
jih 716. Manjši so šli v deTako je bilo na primer fe
nar po 1200 Sdin kg, večji pa bruarja lanskega leta v naši
republiki za 67,240 milijard S
Po 800 Sdin kg žive teže.

ditiranja občanov. Prav to
problematiko je 18. aprila ob
ravnaval
gospodarski zbor
skupščine SRS.
Poslanec
Ivan Zivič iz Brežic je v
uvodni razpravi 'opozoril na
ugotovitve delovne skupine
poslancev, ki jo je zbor ime
noval, da bi proučila sedanje
oblike varčevanja in krediti
ranja. Omenjena skupina je
osvojila nekatera načelna sta
lišča, ki naj bi jih upoštevali
sestavljavci novega republi
škega predpisa o hranilnokreditni službi. Gospodarski
zbor je ta stališča v celoti
dilo bo grosupeljsko gradbe podprl in se zavzel za to, da
Beograjski PUTNIK bo v Trebnjem že letos zgra no podjetje. Objekti so že novf zakon odpravi vse tiste
dil moderno restavracijo in turistično posloval zakoličeni, te dni pa bodo za pomanjkljivosti, ki ovirajo
sadili prve lopate.
nadaljnji razvoj hranilništva.
nico. Avto-moto zveza Slovenije pa bo v bližini
Druga
pomembna
pridobi
sedanje bencinske črpalke uredila sodobno po- tev Dolenjske je sklep AMZ
POTREBE PO ENOTNI
pravljalnico avtomobilov in bazo službe Pomoč Slovenije, ki se je pred krat HRANILNIŠKO-KREDITNI
SLUŽBI
informacije
kim dokončno dodločila, da
»Za kakšna načela ste se
bo še letos uredila v stavbi
Dalj časa trajajoči razgovo jekt obsegal restavracijo s nekdanjega obrata Toplovoda opredelili poslanci gospodar
ri predstavnikov beograjske 100 sedeži, letno teraso s 100 nasproti nove bencinske čr skega zbora?« sem zastavila
Potovalne agencije in zastop sedeži, turistično poslovalni
vprašanje poslancu Ivanu Žinikov ‘-ebanjske občine so co, menjalnioo denarja, pro palke moderno popravljalnico vičru, ki je nanj takole odgo
avtomobilov
in
bazo
cestne
Uspešno končani: Putnik bo stor za prodajo spominkov,
voril:
financiral gradnjo turistične recepcijo in motel z 20 pre službe Pomoč — informacije
»Da je treba zagotoviti ta
ga objekta pri odcepu avto nočišči. Kasneje bo mogoče za avtomobilsko cesto Ljub ko organizacijo hranilniške
ljana—Zagreb.
Za
preure
prenočitvene
zmogljivosti
še
mobilske ceste v Trebnjem v
in kreditne službe, ki bo de
ditev prostorov in opremo lovnega človeka pritegnila k
Predračunski
vrednosti 150 povečati.
Pogodba za izvajanje gradbe bo porabljenih blizu 40' mili vlaganju denarja in mu to
bilijonov S din. Kot predvi
deva načrt gradnje, bo ob nih del je že sklenjena. Gra jonov S din.
službo tudi približala.
Uveljaviti bi bilo treba tu
di načelo, da ima vsak občan
pravico do kredita. Admini
strativne omejitve ali pred
nosti pri najemanju posojil
je treba odpraviti. Cim te
sneje bi morali povezati hra
nilniško in kreditno slu žb o
in uporabljati sredstva iz
hranilnih vlog predvsem tam,
kjer so bila zbrana. Tudi tu
naj bo poslovnost glavno vo
dilo.
Liberalizirati bi morali tu
di predpise za devizno var
čevanje občanov. Tako bi
vključili v gospodarski ob
tok pomemben delež deviz,
seveda pa bi bilo treba tako
varčevanje spodbuditi s pri
mernimi obrestmi. Odpraviti
bi morali omejitve pri vla
ganju deviz v banke in ome
jitve za razpolaganje s tem
denarjem.
Nadalje mislim, da tudi
im * oblike kreditiranja zasebnih
kmetov ne ustrezajo, saj je
nedavni razstavi suhorobarske obrti v Ribnici je množica mladih radovednežev zdaj pogoj za najetje kredi
* velikim zanimanjem spremljala izdelavo suhe robe: žlic, škafov in rešet-rajt. ta le pogodbeno sodelovanje
vprašanje: »Ali bo kdo od teh mladih voljan nadaljevati tradicionalno ribniško z zadrugo. V resnici bi mo
suhorobarsko obrt?« se vsiljuje samo od sebe. žal pa vse kaže, da se bo ta nekdaj ralo biti ravno obratno. Polako cenjena obrt vedno bolj spreminjala v simbol (Foto: Drago Mohar, Ribnica) flitika kreditiranja zasebnih
kmetijskih proizvajalcev naj
bi postala eden izmed nači
nov za privabljanje kmetov v
kooperacijske odnose.
HITRO! SOLIDNO! POCENI!
V nasprotju z načeli go
spodarske reforme je nada
lje ekonomsko in družbeno
politično neopravičljivo, da
poštne hranilnice ne morejo
razpolagati z denarjem, ki so
ga zbrale na svojem območ
ju. O tem še vedno odloča
jo Narodna banka SFRJ in
zvezni organi. Ta sredstva bi
se v prihodnje morala pora
biti doma, določen odstotek
pa bi bil namenjen za pospe
w
ševanje
in
modernizacijo
PTT prometa. Slovenijo polo
žaj hranilnih vlog pri poštni
hranilnici še posebej prizade
ne, saj je pri pošti naloženih
ena četrtina hranilmh vlog.
Postopno bo treba nranilni□ vse garancije in reklamacije
ško-kreditmo službo organizi
□ splošna popravila vozil
rati tako, da bo enotna in
čimbolj samostojna. V tako
□ zamenjava motorjev in generalna popravila
organizacijo bi morali vklju
□ avtokleparska in avtoličarska dela
čiti tudi
hranilno-kreditne
□ tapetniška dela, mazanje in pranje
odseke pri kmetijskih zadru-.
gah. Naloga republiških orga
□ tehnični pregledi vozil vseh vrst
nov je prizadevati se za spre
membo
sedanjih
zveznih
AVTOMEHANIČNA DELAVNICA »P I O N I R«
predpisov, ki ovirajo nadalj
NOVO MESTO, Kettejev drevored 37 (Bršlin) telefon: 21-243
nja pospešeni razvoj hranilni
ške službe in kreditiranja
METLIKA - pri vinski kleti
občanov.«
J. Teppey

m etalka
Cenjene interesente obveščamo, da Je sedaj najugodnejši čas
za nakup in montažo sodobnih naprav za

CENTRALNO
KURJAVO

din hranilnih vlog, letos fe
bruarja pa že 110.484 mili
jard Sdin ali za 64 odst. več.
V tej vsoti je zajet le del pro
stega denarja. Po oceni je sa
mo v Sloveniji še okoli 70
milijard, ki jih ljudje ne hra
nijo v bankah.
Varčevanje bi torej morali
spodbuditi z ustreznejšo or
ganizacijo hranilništva in kre-

f
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Vse dele, m ontažo, kasnejši
servis in rezervne dele vam nu
di METALKA, Ljubljana. Za
stopamo zahodnonemške firme
VIESSMANN — THYSSEN —
GEA, ki proizvajajo KOTLE,
GORILCE,
KONVEKTORJE,
SOBNE GRELCE in ves ustrez
ni pribor, ki je potreben za
sodobno centralno kurjavo.

Pridobitvi turizma na Dolenjskem

n

H

mmm

□ servisni pregledi vozil
ZASTAVA. TAM, RENAULT

Gorivo: OLJE in PREMOG.
G orild na olje so prim erni za
štedilnike v gostinskih podjet
jih.
Izkoristek do 80%.
Cena od 222 do 1081 USA % In
1180 do 6074 novih dinarjev
sorazmerno velikosti in stopnji
avtom atike. (Dinarske cene so:
carinski stroški, prom etni da
vek in stroški podjetja.)

NAPRAVE VAM DOBAVIMO TAKOJ
po vplačilu deviznih in dinarskih stroškov.
Cenjene kupce še posebej opozarjam o na lastno konsignacij
sko skladišče t Ljubljani, Topniška 9, kjer so zagotovljeni
rezervni deli la servis. Devizna sredstva lahko vplačata pri
NB Ljubljana, vplačljiva pa so tudi is tujine.
Ce ste se odločili za sodobno ogrevanje stanovanja ali htte,
se izvolite obrniti na METALKO, Ljubljana, Dalmatinova
2/IX , soba 4, tel. 311-155 in 312-044.
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Cenjene potrošnike vabimo v naše trgovine ▼ Ljubljani na
Titovi cesti 24 ln S tritarjevi ulici 7 (odprto od 7.30—12. in
od 16.30—19.30, ob sobotah od 7.30—12.30) na

UGODEN SEZONSKI NAKUP
naslednjih artiklov, s katerim i lahko oprem ite vaše stanovanj®:
S tara cena Nova cene
N-din
N-dln
•
•
•
•
•

H la d iln ik i
H la d iln ik i
E lek tričn i
C en trifu ge
E le k tr ičn i

AT 80, a b so rp cijsk i
925,00
KT 130, k o m p resorsld
1.470,60
šted iln ik i tip 165, 4-ploSčal
727,56
CN-03
527,50
k u h a ln ik i E-230, 2 p lo ščn i
196,10

S e p o seb ej p a vas op ozarjam o

799,50
1.179,50
663,50
467,00
123,00

na

IZREDEN POPUST DO 60%
za naslednje blago Široke potrošnje:

,
S tara cena Nova cena
N-din
N-din

• H la d iln ik i S lle sia

2.134,00

1.400,00

• S e sa lc i O m ega — uvo*

502.60

350,00

• B riv n ik i B eb o-sch er

219,65

105,00

• S v ečn ik i alp aca a r i.
• P o d sta v k i a lp a ca
• S erv isi alp a ca

sa

za

122232

157,30

75,00

k ozarce

60,00

27,00

267,10

160,00

20,25

11,00

17,70

10,00

v in o

• J ed iln i p rib o ri ABS

art.

361

• J ed iln i p rib o ri ZRN — 4 d el.
• J ed iln i p rib ori SSSR — 4 d e l.
• J ed iln i p rib o r

ABS a rt. 140

• L o n ci econ om
• L o n ci econ o m

18,44

10,00

16,65

8,30

— 5 litro v

186,56

115,00

— 7 litro v

208,04

135,00

PRIPOROČAMO SE ZA OBISK
in upamo, da boste a nakupom zadovoljni.
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Tovariša Tita
so povabili
v Črnomelj
Ne nedavnem zboru poli
tičnega aktiva črnomaljske
občine, ki je bil prav na Ti
tov rojstni dan, 25. maja, so
se na predlog prvoborca Ja
neza Zuniča odločili m aršalu
čestitati in ga povabiti v Čr
nomelj. Odposlali 90 tole
brzojavko:
Dragi tovariš T ito!
Z brani na delovnem zboru
T i a k tiv is ti občine Č rnom elj
iskreno čestitamo za 75. r o j
stn i dan in T i želimo, da bi
še dolgo vrsto le t vo d il naro
de Jugoslavije po p o ti vse
stranskega socialističnega na
predka. K o t častnega občana
naše občine Te vabimo, da
ob p rv i p rilo ž n o s ti obiščeš
partizansko Belo icrajtno.
P O LIT IČ N I A K T IV
O BČINE ČRNOMELJ

Novi motorni vlak
- presenečenje!
»Bil sem že precej po
»vetu, toda tako- udobne,
ga motornega vlaka še na
šem videl!« nam je v to 
rek navdušen povedal tov.
Bogomil Lilija iz Novega
m esta, ko je pohvalil novo
večerno zvezo Ljubljane z
Novim
mestom.
Novi
»motorec« je začel voziti
▼ nedeljo, 28. maja: ob
19.40 odhaja iz Ljubljane
▼ Novo mesto, kam or p ri.
ape ofcoli 21.30, ob dveh
zjutraj pa se udobni mo
torni vlak spet vrne iz
Novega m esta v Ljubija.
DO.

Ugodne zveze z Ljublja

no bodo veseli vsi, ki rad1
udobno potujejo in jim ni
tal nekaj več časa, ki ga
prebijejo na vlaku .

Novo mesto z Mari
borom 18. junija
Znan je tudi drugi finalist
Javne TV oddaje »Tekmujte
z nami«. To je Maribor, ki
je nedavno premagal Kranj.
V finalu se bodo torej Novo.
meščani merili s tekmovalci
las severne slovenske prestol
nice 18. junija. Kot smo že
poročali, bo finalno tekmova
nje avečer. V Novem mestu
se bodo tekmovalci zbrali na
Stadionu bratstva in enot
nosti.

Častni člani Rdečega
križa Slovenije
27. maja je bila v avM elek
trotehnične fakultete v LjubLjand skupščina Rdečega križa
Slovenije. Uvodno besedo je
imel predsednik GO RKS Ivo
Majdič ter govoril zlasti o
dedu organizacije v bodočem
obdobju. V razpravi je sode.
lovalo več delegatov in go
stov, med katerimi sta bila
tudi Marta Rupena, sekretar
ka GO RKJ, in podpredsednik
OO SZDL Prane Kimovec2iga.
Skupščine je za svoje čast
ne člane izvolila dr. Marja
na Avčina, dr. Maksa Poharja
in Štefko Sevnikovo.
S. Sk.

ZDRAVSTVO V POMANJKANJU SREDSTEV

Če ni denarja, se začno težave
M arca le to s je b il v N ovem m e stu p o d p isa n m ed
sv eto m C e n tra za zd rav stv en o v arstv o N ovo m esto,
v k a te re m so p re d sta v n ik i vseh zd ra v stv en ih zavodov
v n a ši k o m u n aln i sk u p n o sti soc. zav aro v an ja, in Kom u n aln o sk u p n o stjo soc. za v aro v a n ja N ovo m esto
sp o raz u m o osnovah in m erilih za delitev sred stev ,
n am en je n ih za zd rav stv en o v arstv o . N a n aša vprašaš a n ja o tern sp o razu m u in o novem p o lo žaju v zd rav 
stv u , za k ate re g a je le to s n a voljo m an j sred stev , od
g o v a rja ta d ire k to r novom eške b oln išn ice p ro f. d r.
O ton B ajc in d ire k to r zd rav stv en eg a do m a N ovo m e
sto d r. Adolf š p ile r.

vsem lastno potrošnjo, da bi
bili zavarovanci kot potrošni
ki čim manj prizadeti. Razen
naštetega letos sami nosimo
rizako za zdravila, potne stro
ške in specialistične preglede
izven regije.

— Anuitete in preventiva sta gotovo dva proble
ma, ki še bolj izstopata,
ko smo siromašnejši?

Križ izpolnil obljubo!
Cveto Križ iz Kočevja,
ki je obljubil, da bo od fesruarja do konca leta naaral 400 novtih naročnikov,
je že sredi m aja obljubo
iz- '•lnil, v teh dneh pa jo
je še presegel.
V: Kako vam Je tako
litro uspelo izpolniti ob
ljubo?
O: Ves prosti čas sem
porabil •» nabiranje na

— Kaj menite o sporaže 400 milijonov Sdin. Tudi
zumu, ki je zajel ves de mi smo dolžni in dobavitelji
nar namenjen zdravstvu, nas že tožijo za dobavljeno
in je skušal v sodelovanju meso, mleko in zdravila!
z vsemi prizadetimi najti
Dr. Anton špiler: — Letos
v okviru možnosti naj imamo za 25. odst. manj
boljša merila za delitev sredstev kot lani ali za 50 mitega denarja med posa milijonov Sdin manj. Na to
mezne zdravstvene zavo smo se z varčevalnimi ukre
pi začeli pripravljati že lani,
de?

O.
Kandidatom za nove
naročnike sem že pred
mesecem in več razložil,
la bo Dolenjski list izha
jal v dveh izdajah in da
bo potem v njem več pi
salo iz območja kočevske
i. ribniške občine. Ljudje
so z dvema izdajama zelo
zadovoljni, ker je v listu
zdaj več novic iz naših
krajev.
V: Kaj bralci kritizirajo
in kaj hvalijo?
O: Zdaj, ko sta dve iz
daji ne kritizirajo. Hvalijo
pa vsebino in kvaliteto
lista.
V: Kaj ljudje še želijo,
ia bi bilo v našem časo
pisu?
O: Precej jih želi, da ba
objavili televizijski pro
gram, kar bi pripomoglo,
la bi nabral še več naročlikov. Naročniki tudi niso
zadovoljni, če kdaj ni ob
javljen radijski spored.
Precej bralcev 'eli, da bi
včasih objavili tuidi kri
žanke.
V: In vaši nadaljnji naSrti pridobivanja naročni
kov?
O: Do konca leta jih
oam nabral še najmanj
200. To ne bo težko, ker
je Dolenjski list dober ča
sopis.

Prof. dr. Oton Bajc: — Svo
je anuitete bomo krili delo
ma s prihranki, ki sem jih
naštel malo prej. delamo pa
s povečano amortizacijo po
revalorizaciji.
Dr. Adolf špiler: — Naše
anuitete niso problem, težava
pa je v tem, ker moramo so
lidarnostjo reševat-' problem
kljub temu pa 5-odst. osnovni anuitet vseh zdravstvenih do
Prof. dr. Oton Bajc: — Spo prispevek za zdravstveno za- mov na področju naše komu
razum je pozitivna sftvar, saj vavanje docela prenizek in nalne skupnosti. Preventive
bo pripomogel k temu, da bo prav gotovo vplivalo tako ne bomo omejevali, pač pa ni
bomo natančno vedeli, za kaj na kakovost kot tudi na koli dovolj razvita in vsi načrti
porabimo denar, namenjen čino zdravstvenih storitev.
glede tega so padli v vodo.
ročnikov. Ni mi dalo nam
zdravstvu. Prej pregleda ni
reč miru .dokler nisem iz
—
Kako
kanite
prebro
V
naši komunalni polnil, kair sem obljubil,
bilo. Posebno določilo spora
diti težave, ki se vam obe
zuma določa, da se naj čez
skupnosti je
precejšen
se pravi nabral 400 novih
tajo ob dejstvu, da je le
odliv pri bolničnem ali
laročnikov.
tos manj denarja?
ambulantno-polik'iničnem
V: Kako vplivata dve izzdravljenju. Kako bi ga
iaji Dolenjskega lista na
Prof. dr. Oton Bajc: — Iz
bilo mogoče zmanjšati?
nabiranje novih naročni
menz, ki smo jih imeli v
kov?
bolnišnici do zdaj. smo nare
Prof. dr. Oton Bajc: — Po
dili eno samo menzo; zmanj sporazumu je dopusten le 28šali smo jasli za stroške na odst. odliv, tega pa ne bomo
ših delavcev, do skrajnosti mogli doseči, ker odliv ni od
smo omejili nadure, odpu visen samo od nas. Zapira
stili smo nekaj delavcev v ad nje regij je opravičljivo s fim inistraciji. tistih , ki so se načne plati, s stališča zakona,
upokojili, pa nismo nadome ki dopušča svobodno izbiro
stili z novimi; večino zdrav zdravnika, m s stališča huma
stvenih dela -cev za novi od nizma pa j° to nevzdržno.
1111 ^
delek smo nabrali po doseda Dokler nimamo v bolnišnici
DOLENJSKA BANKA IN HRANILNICA njih oddelkih, . varčujemo, vseh oddelkov (okulističnela
NOVO MESTO obvešča potrošnike, da po
kjer se le da, toda z vsem na in nevropsihiatričnega!) pa
sklepu zbora banke (26. maja 1967) od 1. ju
DR. OTON BAJC
štetim bomo pokrili kvečje bo odliv nemogoče popolno
nija 1967 dalje sprejema samo še prošnje
m u 30 milijonov S din tega, ma preprečiti. Tudi potem,
pol leta ali 9 mesecev opravi kar dobivamo letos manj.
za potrošniške kredite invalidov, za potroš
ko bomo imeli oba oddelka,
Dr. Adolf špiler: — Ome ki ju zdaj še ni, bo treba ne
tem eljita analiza porabe sred
niške kredite v gotovini .do 100.000 Sdin in
stev, in to Je druga pozitivna jili smo nadurno in dopol kaj bolnikov pošiljati na suza p otrošn išk e kredite za p o sp e še v a n je tu
nilno delo, odpovedali smo se perspecialistične oddelke na
stvar sporazuma.
rizma! Za vse ostale potrošniške kredite
Dr. Adolf špiler: — S spo
klinikah, čeprav se v našem
naj se potrošniki obračajo na trgovino.
razumom je bila dosežena
zavodu trudimo, da bi ob
najboljša možna delitev sred
vladovali vso kazuistiko re
DOLENJSKA BANKA IN HRANILNICA
stev, ki so so bil doslej. Za
gije.
Dr. Adolf špiler: — V
radi zm anjšanja sredstev, na
^
NOVO MESTO
menjenih zdravstvu, so n aj
prvem četrtletju 1967 smo
imeli 24 odst. odliva, kar je
bolje prizadeti tisti zavodi, ki
pod normo, določeno s spora
so tako glede kadrov kot
zumom. Odliv pa upamo še
glede razvitosti presegli re
zmanjšati na približno 16 do
publiške norm a ti ve{ na p ri
Razpisna komisija za razpis delovnega mesta
18 odst., kar bi bil v naših
m er zobozdravstvo v Me
pri
pogojih normalen odliv, ni
tliki). S sporazumom ni za
kakor pa se ne bomo mogli
dovoljen noben zdravstveni
Delavsko-uslužbenski restavraciji
odreči odlivu pri specialistih,
zavod, ker noben ne bo m o
ki jih na našem področju ni
gel z razpoložljivim denarjem
RUDNIK - KOČEVJE
mamo.
uresničevati programa, toda
M. JAKOPEC
r a z p i s u j e prosto delovno mesto
to, kar se je dalo s sporazu
mom največ doseči, smo do
UPRAVNIKA
segli.
Znižane cene v
DUR RUDNIK - KOČEVJE
DR. ADOLF ŠPIL E R

OBVESTI LO

— Koliko manj denarja
boste dobili letos? Ali se
vam ne zdi, da je 5-odst. delitvi lani planiranega pre
osnovni
prispevek
za sežka, ukinili smo funkcijske
zdravstveno zavarovanje dodatke, izboljšali organiza
premajhen, da bi lahko cijo reševalne službe in pre
vozov v ZD (uvedli smo delo
zagotovil zavarovancem ti šoferjev
v 4 turnusih), soraz
ste pravice, ki jim gredo merno smo
znižali stim ulaci
po zakonu?
jo za obiske, varčujemo z

Prof. dr. Oton Bajc: —
Zmanjšanje sredstev je pre
več iznenadno. Boljše bi bilo.
ko bi osnovni
prispevek
zmanjševala postopoma, npr.:
najprej na 6-odst. in šele
nato na 5- odst. V zdravstvu
ne moremo uresničiti reor
ganizacije tako hitro, kot se
sprejm e adm inistrativni pred
pis. Tudi zavarovancem, na
šim potrošnikom, ni mogoče
Posvet o upravljanju čez noč dopovedati, da zdaj
ne morejo več v toplice na
v gospodarstvu
zdravljenje, da ne morejo
V Rogaški Slatini se je več po 40-krat zaradi krčnih
včeraj končalo tridnevno po žil k zdravniku v Ljubljano,
svetovanje o Integraciji in mimo vseh zdravnikov, ki so
decentralizaciji upravljanja v Novem m estu itd.
▼ gospodarstvu, na katerem Pri enakem program u kot
so imeli referate strokovnja lani, povečanem za 45 postelj
ki Iz vse Jugoslavije in neka v novem oddelku za ušesa,
terih drugih držav. Razprav nos
in grlo ter pri povečanju
ljali so tudi o vprašanjih v postelj
na drugih oddelkih za
zvezi s učinkovitostjo nepo
srednega delavskega samo 35, bomo dobili letos za 15
upravljanja in z gmotnim odst. ali za 135 milijonov
interesom človeka v proiz Sdin manj denarja kot lani.
vodnji. Posvet sta oraganizi- 2e v prvih mesecih 1967 se je
r&la VEKS in društvo eko pokazalo, da naglo naraščajo
dolgovi naših dolžnikov. Ko
nomistov iz Maribora v
delovanju s slovensko gospo nec 1966 so nam dolžniki dol
darico ribomioo tal sagreb- govali 200 mdlijonov Sdin

Akfcn »vodom »Informator*. neplačanih stoožkov, maja pa

materialom, odpravili smo
nadomeščevanje zdravnikov v
času dopustov in sprejeli še
cel niz podobnih ukrepov.
Omejevali smo predpise pred

MERCATORJEVIH
prodajalnah

Od 29. m aja do 10. junija
prodajajo v Mercatorjevih tr
govinah po znižani ceni sar
dine in argo juhe Delamaris,
šalet sir Coka, mešano so
lato Podravka in Belsadov
brinovec. Te dni bodo v več
jih Mercatorjevih trgovinah
in v tistih, ki so v turistič
nih krajih, razdelili kupcem
okoli 2000 prospektov mesta
Ljubljane.

Poleg splošnih pogojev m orajo kandidati izpolnje
vati tudi te le:
1. Kvalificiran gostinski delavec z 10 leti prakse v
gostinstvu, od tega najmanj 3 leta na vodilnem
delovnem mestu;
,2. delovno mesto ne zahteva polne (8-ume) dnevne
zaposlitve:
3. stanovanje ni zagotovljeno.
Rok za sprejemanje prijav Je 15. junij 1967. — Pri
jave z dokazili in življenjepisom sprejem a Razpisna
komisija Delavsko-uslužbenske restavracije Rudnik
— Kočevje.

Slovenski javnosti ob tednu narave!
2 ivimo v dobi, ko doživlja človeška
tvornost v naravi na vseh področjih
nesluten vzpon. Ob tem pa še nikoli
ni bil človekov vsestranski odnos do
narave postavljen pred težjo preizkuš
njo kot dandanes. Tehnične možnosti
za poseganje v naravo so že tolikšne,
da si človek naravo ne samo prilagaja
in jo dopolnjuje, marveč tudi sprem i
nja v bistvenih osnovah, številni pro
blemi v zvezi z onesnaževanjem zraka
in voda, z nenačrtnim širjenjem zazi
danih površin, s čezmernim izčrpava
njem in krčenjem gozdov, z brezobzir
nim izvajanjem zemeljskih gradbenih
del ter z zapuščanjem neočiščenih grad
bišč, s kvarjenjem videza krajine, z
ogrožanjem naravnih pogojev za raz
voj turizma in rekreacije itd. često
povzročajo nepopravljivo gospodarsko,
socialno in kulturno škodo.

Sodobni način tehniziranega in ur
baniziranega življenja povzroča v lju
deh določeno psihosomatsko škodo in
ne vpliva vselej pozitivno na obliko
vanje človeške osebnosti. Ena od nega
tivnih posledic je tudi odtujitev člo
veka naravi. Zato postaja tesnejše so
žitje z naravo že prava biološka in
duhovna potreba sodobnega človeka.
S tehničnimi posegi v naravo pa se
zm anjšujejo možnosti, da bi človek iz
narave črpal zdrave etične in estetske
pobude.
Občutek za mero in za skladno upo
števanje različnih interesov pri izko
riščanju naravnih dobrin in fizičnega
prostora postaja življenjsko važna na
loga sodobne civilizacije. 2ai m arsikje
to spoznanje prodre šele tedaj, ko je
treba z ogromnimi materialnim i napori
omejevati škodljive posledice, kolikor

ni družba celo že nemočna pred ne
popravljivim stanjem.
Ugotavljamo, da se tudi Slovenija
že približuje tisti stopnji razvoja, W
začenja dobivati varstvo narave nuj*
nostni poudarek. Slovenski prostor,
poln naravnih bogastev, lepot in sli*
kovitosti, je sicer še dokaj ohranjen,
vendar je sorazmerno majhen. Zato
vsak večji nepreudaren poseg v naravo
ali krajino lahko povzroči m aterialno
in moralno škodo za celotno sloven
sk o družbeno skupnost. V sp lošnin
prizadevanjih za gospodarski razvoj
ob široki decentralizaciji n e p o s r e d n i «
gospodarskih interesov na to često
pozabljamo. Množe se razni neustrezni
posegi v naravo in krajino s stališ
enostranske koristi, brez čuta za c
loten kompleks posledic, brez UP°S
vanja strokovnih mnenj in načel s

ARCEVIA E RIBNICA RICORDANO LA LOTTA PARTIGIANA

Slavje odpora in bratstva v Arcevii
Občinska skupščina Ribni

Slavje je potekalo v znamenju bratstva med Jugoslavijo in Italijo ter ca, ki se je odzvala povabilu
iz Arcevie, je tako po svojih
bratstva protifašističnih sil — Odlikovanja za ribniško delegacijo — Prija močeh
prispevala k/ naši po
teljske vezi bosta obe občini krepili — Avgusta obišče Ribnico delegacija litiki miroljubnega sodelo
iz Arcevie — Največje in najprisrčnejše pozornosti je bil deležen Stane vanja med narodi in država
mi. Prvi korak pri navezova
Nosan, organizator odpora v Arcevii
14. m aja je italijansko me
sto Arcevia proslavlja dan
zmage. Slavje je bilo tokrat
hkrati
manifestacija
vseh
antifašističnih sil. Proslave
so se udeležile delegacije
ostalih občin v pokrajini An
cona, predstavniki italijan
skega nacionalnega združe
nja partizanov, zastopnik ju
goslovanskega
veleposlaniš
tva v Rimu in delegacija ob
činske skupščine -Ribnica ter
ZB Ribnica. Goste iz Ribnice
je povabila občina Arcevia,
ki je tudd predlagala, da bi
se občini pobrat® .

življenje tudi vsi člani neke
italijanske družine. Vence je
položila delegacija Zveze na
cionalnega združenja partiza
nov iz Ancone.
Po vrnitvi s tega hriba so
se vsi gostje in praporščaki
(na mnogih praporih sta bila
srp in kladivo) udeležili
svečane maše za padlimi v
prvi in drugi svetovni vojni.
Po maši je odšel sprevod
več tisoč ljudi, ki ga je
spremljalo skoraj še enkrat
toliko meščanov, proti spo
meniku padlim partizanom.
Na čelu je bila godba, ki je

spomenik vence, med njimi
je bil tudi ribniška.
Dopoldne je bil še svečan
sprejem pri županu Arcevie
na katerega so bili povablje
ni razen ostalih gostov tudi
bivši partizani z območja Ar
cevie in svojci padlih parti
zanov.
Na tem sprejemu je župan
Arcevie pripel predstavnikom
občine Ribnica spominske
značke. Predsednik občine
Ribnica Bogo Abrahamsberg
je dobil zlato, tajnik Andrej
Klemenc in predstavnika ZB
Stane Nosan in Janez Picek

Lf*«

nju prijateljskih stikov je na
rejen, obe občini pa sta ga
pripravljeni utrjevati. Prou
čili bosta možnosti za nadalj
nje sodelovanje na gospodar
skem in kulturnem področju.
Avgusta bo prav zato obiska
la Ribnico posebna delegaci
ja Arcevie.

Naše poročilo o slavju pa
ne bi billo popolno, če ne bi
omenili nadvse prijateljske
pozornosti, ki je je bil dele
žen med obiskom Stane No
san, organizator odpora v
Arcevii in hraber borec italijnaskega odporniškega giba
nja. V svojih govorih so ga
italijanski govorniki nazivali
»nostro amico Stane« (naš
prijatelj Stane) in ga postav
ljali za vzgled kot hrabrega
borca ter simbol odločnosti
in odpornosti. Njegovi bivši
soborci so ga objemali s sol
zami ginjen ja v očeh, razen
tega pa so ga prebivalci Ar
cevie prisrčno pozdravljali
na vsakem koraku.

Spomenik padlim partizanom v Arcevii

S SEJE OBČINSKEGA KOMITEJA ZK V TREBNJEM:

„Mi smo za področni komite”
če bo prispeval k večjemu in poglobljenemu sodelovanju dolenjskih občin
O bčinska k o n feren ca ZK je p relo žen a n a jesen.
— N a novo je bilo sp re je tih v o rg an izacijo ZK 11
m ladih občanov, dva d o se d an ja član a p a je ko m ite
izk lju čil iz v rs t organ izacije. — S seje so udeleženci
poslali brzojavno č e stitk o m a rša lu T itu za njegovo

75-letnico rojstva.

Pogled na Arcevio, ki navezuje prijateljske stike z Ribnico
Slovesnosti so se začele že
zelo zgodaj s polaganjem
vencev na manjšem hribu pri
Arcevii, ki so ga v ofenzivi
pred 23 leti osvojile elitne Hi
tlerjeve in fašistične enote
šele potem, ko so z metalci
plamenov uničile štiri jugo
slovanske taboriščnike, borce
v italijanskem odporniškem
gibanju. Takrat so izgubili

Prvi zmagovalec
Trdinove poti!
Te dni je predložil tova. !
riš Lojze Zupančič, pred- j
metni učitelj zemljepisa '
in zgodovine na novome. •
ški osnovni šoli, posebno
planinsko izdcaznico z vse
mi žigi s 153 km dolge
»Trdinove poti«, ki je bi- ;
la nedavno tega slovesno .
odprta. Bil je na vseh kon- j
trolnih postajah in se lah. 1
ko postavi, da je prvi pre- ;
hodil to zanimivo dom ačo.
planinsko transverzalo.
Izkaznioe za transverza
lo prodaja PD Novo me
sto po 500 Sdin.

med drugim zaigrala večkrat
»Katjušo«. Udeleženci pa so
pogosto vzklikali gesla jugoslovansko-italijanskemu p ri
jateljstvu- Tudi na razobešenih #lakatijv so bila podobna
gesla o • prijateljstvu med
obema državama in o brat
stvu vseh protifašističnih sil.

pa srebrne. Ribniška delega
cija je podarila županu Arce
vie »ribniški pušelj«, katere
ga so si potem vsi ‘ prisotni
ogledali.
Po svečanem kosilu so
obiskali Se dve grobišči, zve
čer pa je bil sprejem pri obbomiku, ki je že lani obiskal
Pred spomenikom so govo Ribnico in navezal prve prija
rili župan Arcevie, predsed teljske stike z ribniško ob
nik občinske skupščine Rib- činsko skupščino.
nioa Bogo Abrahamsberg, bo
rec in organizator odporniš
kega gibanja v Arcevii Stane
Nosan iz Ribnice, predstav
nik jugoslovanskega velepo
Na prvi seji novoizvoljene
slaništva v Rimu in predsed
nik Nacionalnega združenja ga sveta za prosveto in kul
italijanskih partizanov iz Ri turo pri občinski skupščini
ma.
v Novem mestu 23. maja so
V govorih so vsi p>oudarjali govorili o nalogah sveta, pre
predvsem nujnost, da se o- gledali in dopolnili so pro
krepe prijateljske vezi med gram dela za leto 1967 ter
Italijo in Jugoslavijo, saj je sprejeli poročilo o stanju te
to prijateljstvo
zraslo iz lesne vzgoje v občini Novo
skupnih žrtev v borbi proti mesto. Poročilo je .pripravil
fašizmu. Predsednik Nacio pedagoški svetovalec Zavoda
nalnega
združenja italijan za prosvetno-pedagoško služ
skih partizanov pa je pouda bo prof. Glonar. Obravnavali
ril, da je treba v bodoče de so tudi poročilo občinske
lati, da se ne bodo nikoli skupščine Krško glede nujno
več ponovili dogodki iz let sti nadaljnjega obstoja in de
1941 do 1943.
lovanja TSŠ v Krškem ter
Po govorih so položili pred zavzeli svoje stališče. Na pro

Kot nova organizacijska ob
lika delovanja Zveze komu
nistov se v nekaterih prede
lih naše republike že uve
ljavljajo področni
komiteji
ZK, ki povečujejo sodelova
nje med posameznimi obči
nami in prispevajo k enot
nejši politiki večjih podro
čij. Tudi v ožja Dolenjski se
je rodila zamisel, da bi po
dročni komite trebanjske, no
vomeške, metliške in črno
maljske občine lahko dobro
povezoval občinske komiteje

TSŠ Krško naj ostane!
gramu seje je bilo še obra
vnavanje osnutka pravilnika
o normativih glede števila
učencev v oddelkih, poročilo
o pripravah za ustanovitev te
meljne izobraževalne skupno
sti za občino Novo mesto,
problematika ob sprejemanju
otrok v predšolske varstvene
zavode v Novem mestu, po
ročilo o možnostih za zapo
slitev letošnjih absolventov
pedagoških šol ter poročilo
in predlog o opravljanju spomeniškovarstvene službe v
občini Novo mesto. Sejo je
vodila prof. Ema Muser.

dobnega gospodarjema s prostorom vanja za varstvo narave, da sodelujejo
Zveza hortikulturnih društev,
in naravo ter celo proti javnemu mne pri učinkovitem urejanju teh proble
Socialistična zveza delovnega ljud
nju.
mov in da vzgajajo javnost k zavesti, stva Slovenije,
\ Podpisane družbene organizacije, da je varstvo narave skrb in dolžnost
Zveza sindikatov Slovenije,
društva in ustanove zato menimo, da vse družbene skupnosti in vsakega ob
Zveza mladine Slovenije,
je nujno opozoriti slovensko javnost čana posebej. H krati pozivamo vse čla
Rdeči križ, glavni odbor Slovenije,
in pristojne dejavnike na ta pereči ne naše družbe, da potrdijo družbeno
Centrala gorske straže,
problem, še posebno pa na dejstvo, zavest o vrednotah slovenske zemlje,
Turistična zveza Slovenije,
da je treba pravočasno in ustrezno krajine in narave sploh s svojim kon
Planinska zveza Slovenije,
ukrepati, ker storjene škode nad na kretnim ravnanjem. Ohranimo sebi in
Ribiška zveza Slovenije,
ravo in krajino ponavadi sploh ni zanamcem bogato in lepo naravo v Slo
Zveza prijateljev mladine Slovenije,
mogoče popraviti in bodo zato trpeli veniji, na katero smo tako ponosni,
Zavod za spomeniško varstvo SRS,
naslednji rodovi.
nujne posege v krajino pa izvajajmo
Slovenska akademija znanosti in
Pozdravljamo pripravo republiške preudarno in z izostrenim posluhom umetnosti,
ga zakona o varstvu narave, ki bo za njene vrednote!
•
Univerza v Izubijani,
nedvomno pomenil določen napredek,
Društvo biologov Slovenije,
Prirodoslovni muzej Slovenije,
zlasti če bo našel ustrezne dopolnitve
Društvo matematikov, fizikov in
Društvo arhitektov Slovenije,
v drugih predpisih, če ga bo sprem lja astronomov SRS,
Društvo slovenskih književnikov,
la večja vzgojenost našega človeka in
Društvo za raziskovanje jam Slove
Društvo slovenskih upodabljajočih
Se bomo dosledno nadzirali njegovo nije,
umetnikov,
izvajanje ter kršitve ustrezno sankcio
Društvo za varstvo živali SRS,
Umetnostnozgodovinsko društvo Slo
nirali.
Društvo za varstvo ptic SRS,
venije,
Ob tednu varstva narave se obra
Društvo meteorologov Slovenije,
Urbanistično društvo Slovenije,
čamo na vse organe oblasti, na vse
Urbanistični inštitut SRS,
Slovensko geografsko društvo,
strokovne in družbene organizacije s
Slovensko geološko društvo,
Zveza inženirjev in tehnikov go
Prošnjo, da trajno podpirajo prizade
zdarstva in lesne industrije Slovenije.
Slovansko kemijsko društvo.

in pripomogel k boljšemu de
lovanju.
Ko je prejšnji teden občin
sko vodstvo Zveze komunis
tov v Trebnjem o tem raz
pravljalo, je bilo ugotovljeno,
da je bilo že dosedanje so
delovanje precej uspešno,
vendar le na ravni ožjih vod
stev in večkrat tudi na željo
višjih partijskih organov, ki
so uvajali bazenska posveto
vanja. Člani trebanjskega ko
m iteja so podprli ustanovi
tev takega področnega ko
miteja, ki bo poglobil sode
lovanje, so pa nasprotovali
takemu, ki bi pomenil samo

prenos smernic CK ZKS brez
povezovanja s posameznimi
občinskima komiteji.
čeprav je bila občinska
konferenca predvidena za ko
nec m aja, je bila na željo
višjega partijskega vodstva
prestavljena na jesen. V ju
niju so nam reč predvideni
važni shodi najvišjih zveznih
in republiških vodstev ZK, ki
bodo vplivali tudi na občin
ske in osnovne organizacije.
Občanski komite je na tej
seji razpravljal tudi o ver
skih vprašanjih. Pojavili so
se prim eri, ko nekateri pred
stavniki cerkve organizirajo
prireditve in obrede, ki pre
segajo versko delovanje, ka
kršno je zagotovljeno z usta
vo in zakoni. Pri tem je bilo
rečeno, da je treba okrepiti
idejni boj predvsem pri vzgo
ji in izobraževanju.

POZIV
Vse borce Gorjanskega bataljona in aktiviste, Id
so delovali v podokrožju ali v rajonskih odborih
na teritoriju sedanjih občin Novo mesto in Krško in
so imeli kadarkoli ali kakršenkoli stik z Gorjanskim
bataljonom v času NOB,
pozivamo,
da se najkasneje do 7. junija 1967 pismeno ali osebno javijo na naslov »Zveza združenj borcev NOV,
občinski odbor Noyo mesto«. Ta poziv velja pred
vsem tistim borcem in aktivistom, ki prebivajo izven
teritorijev občin Novo mesto in Krško, pa tudi vsem
tistim, ki sicer prebivajo na področju teh občin,
a jih posebni popisovalci v zadnjih dveh mesecih
pomotoma še niso obiskali.
Prijava naj obsega: ime in priimek, partizansko
ime, rojstno leto, sedanje bivališče, dan mesec in
leto vključevanja v bataljon, v katero četo (prvo,
drugo, tretjo), vojaški čin, dodeljenofunkcijo, kdaj
in kam ste se vključili po odhodu izGorjanskega
bataljona. Aktivisti pa predvsem: vse osnovne podat
ke, funkcijo, od kdaj do kdaj, v kateri terenski eno
ti, kratko naznačeno vsebino in stike z Gorjanskim
bataljonom.
K prijavi vabimo tudi vse aktiviste in funkcionar,
je iz Slovenije in tudi izven nje, ki 90 , četudi občasno, s posebnim namenom in s posebnimi pooblasti
li prihajali na področje Podgorjancev in ob teh pri
likah imeli stik z Gorjanskim bataljonom, da se ja
vijo z enakimi podatki kot aktivisti s tega področja.
Podatki so nam nujno potrebni v zvezi z izdajo
spominske brošure o delu, vlogi in pomenu Gorjan
skega bataljona v času NOB. Brošura bo izšla ob
priliki podelitve domicila, odkritja spomenika in
razvitja prapora ob 25-letnici ustanovitve Gorjanskega bataljona. Proslava, ki bo v nedeljo, 23. JULIJA
v vasi Vrhpolje pod Gorjanci, bo združena s parti
zanskim srečanjem vseh borcev in aktivistov, ki so
v teku NOB prispevali k uspešnemu delovanju Gor.
janskega bataljona.

Odbor za proslavo
Gorjanskega bataljona
NOVO MESTO

\

A m brose B urse:

S re č a n je
d v e h g e n e ra lo \
Humphrey Spoon je bil
lačelnik vojne akademije
v North Pointu. Imel je
afriško opico, ki jo je kli
ja: za Adama, žival je bila
?rda kot vse njene kolegi
ce, vendar se je odliko/ala z izredno bistrostjo.

V soboto je bil v Dolenjski galeriji v Novem mestu zadnji abonmajski koncert te sezone. Nastopil je Slovenski
oktet s pestrim sporedom domačih in tujih pesmi. Ko so pevci po zadnji točki zapustili oder, so jih navdušeni
poslušalci z nepretrganim aplavzom priklicali nazaj. Zapeli so še priljubljenega »Ribničana«. Na sliki: solist
Tone Kozlevčar, častni občan Ribnice (s šopkom v roki) se z zborom zahvaljuje za priznanje poslušalcev. (Foto:
M. Moškon)

F ernando de M edina
j
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K a k o sem p o s ta l d e te k tiv
Zazvonil je telefon in iz
slušalke se je oglasil odločen
moški glas, ki očividno ni
bil vajen, da bi mu kdo ugo
varjal:
— Tukaj banka Panagra.
Pri telefonu direktor Munjoz.
Pridite takoj v mojo pisar
no!
— Kaj pravite? Banka Pa
nagra? Ste nji m ar odobrili
kredit — sem vzkliknil vzradoščen, zakaj bil sem na ro
bu finančnega zloma.
— Kaj čvekate? — me je
prekinil direktor. — Ne gre
za kredit, ampak za detekti
va! Nujno potrebujem detek
tiva in priporočili so mi vas.
Pridite čimprej, nujno vas
potrebujem!
— Prav rad pridem, toda
verjetno ste se zmotili v tele
fonski številki. Jaz namreč
sploh nisem detektiv!
Toda . direktor / je že odlo
žil slušalko in te moje izjave
sploh ni slišal. Kaj mi je to
rej preostalo? Kot človek, ki
veruje v čudeže, sem pogra
bil svoja temna očala in pi
po. čez nekaj deset minut
sem se znašel pred omenjeno
banko.
Opazil sem, da pred banko
ne stoji dolga vrsta ljudi kot
običajno, temveč samo neka
starejša ženska, ki pomiva
stopnice in vrata.
— Bi mi lako povedali, kje
je direktor Munjoz? — sem

vprašal žensko.
— Pojdite naravnost, po
tem pa na levo in naposled
na desno- Prva vrata na des
nem hodniku so direktorjeva.
Ko boste stopili v sobo, bo
ste zagledali pred seboj de
belega blaziranega možakar
ja z redkimi lasmi, ki mu
človek nikoli ne bi prisodil,
da je direktor takšne banke.
To je Munjoz. Vi ste gotovo
s policije, kajne?
— Uganili ste.
— Nihče drug ni mogel bi
ti kot Ariga! — je rekla žen
ska odločno.
— Kdo? Kaj? Kako?
— No, tisti, ki je ukradel
deset tisoč bolivianov.
— Da, da. Prav imate. To
sem tudi jaz takoj pomislil,
— sem pohitel. — Vprašujem
se samo, kako jih je ukradel
— To je jasno vsakemu
otroku! Direktor je postal že
jen, odšel je iz svoje sobe
in stopil k umivalniku, pri
tem pa je pozabil zakleniti
svojo vzidano omaro. Mar ni
to dovolj časa za človeka, da
dvigne piškavih deset tisoč
bolivianov?
— Seveda! To sem tudi jaz
takoj pomislil. Sprašujem se
samo, zakaj ravno Ariga in
nihče drug.
— Ha! To je zato, ker je
Ariga eden najbolj prebrisa
nih možakarjev v La Pazu,
gospod
inšpektor.
Stopite

POTROŠNIKOM
OB JUBILEJU

malo bliže k njemu, pa boste
takoj začutili, kako smrdi po
whiskyju in konjaku. Prej
je smrdel po navadnem pivu,
danes pa smrdi po najdraž
jem scotchu in franooskem
konjaku. Na to sem davi ta
koj postala pozorna. Poleg te
ga se mi je njegova žena
včeraj pritožila, da je prišel
domov ob petih zjutraj. In
kaj mislite, kaj je našla v
njegovem žepu? Nič drugega
kot žensko rokavico in dve
vstopnici za El Galio de Oro,
to pa je, kot gotovo veste,
najdražji bar v našem me
stu!
— Strahota! Podlež! — sem
se zgrozil
Odšel sem v direktorjevo
sobo- Točno po opisu: za mi
zo je sedel direktor, debel,
blaziran, napol plešast itd.
— Dober dan, inšpektor!
— je vzkliknil, ko me je za
gledal. — Tu je tista vzidana
blagajna Predvčerajšnjim po
poldne sem namreč . . .
— Ni vam treba dalje go
voriti, — sem ga prekinil.
Sklonil sem se k blagajni
in si Jo ogledal.
— Da, — sem dejal nato,
— vsekakor je takoj opaziti,
da je bi! na delu nepridiprav,
da d a . .
— Ampak ..., je zajecljal
osupli direktor.
— To je bilo storjeno v
treh minutah. Dejansko je v
tem času mogoče ukrasti še
mnogo več kot samo piška

vih deset tisoč bolivianov,
kajne?
Direktor je od začudenja
zazijal.
— Odkod pa veste .. — je
pričel, toda zopet sem ga
prekinil.
— Ali niste morda, — sem
nadaljeval avtoritativno, —
predvčerajšnjim začutili žejo
in stopili k umivalniku? Po
leg tega, ali imate pri vas
uradnika, ki mu je ime Ari
ga, gospod direktor?
— To je čudež nad čudeži!
— je zastokal direktor. —
Saj vse veste, kot da ste
vedno živeli v tej hiši! Da,
res je, bil sem žejen in imam
Arigo!
— Takoj ga pokličite! To
vam je največji prebrisanec
v vsem La Pazu!
Komaj je Ariga vstopil,
sem vzkliknil:
— Poslušajte, človek! Na
deset metrov daleč simrdite
po whiskyju in konjaku!
Priznajte resnico in vrnite
direktorju denar, če ga niste
že vsega zapili v El Galio de
Oro!
Ariga se je skoraj sesedel.
Ko je prišel malo k sebi, je
seveda vse priznal.
Direktorju Munjozu sta pri
tekli dve debeli solzi po licih.
Objel me je in vzkliknil:
Genialno! Vi ste najslav
nejši detektiv na svetu! Bi
hoteli postati naš zasebni
detektiv?
In tako sem hočeš nočeš
postal detektiv.

Nekega večera, ko se je
general Spoon vrnil donov, je našel Adama v je
dilnici v zelo nenavadni
odevi: opica si je oblekla
generalovo najbolj sveča
no uniformo.
»Za vraga!« se je zadrl
general. »Ti, Adam, .ne
sramnež, ie kako si drzneš
obleči mojo paradno uni
formo?«
Adam kajpada ni mogel
odgovoriti, vendar mu je
bilo kljub temu silno žal,
da se je to sploh zgodilo.
3 spokorniškim pogledom
se je ozrl v gospodarja in
po vseh štirih odracal na
irugi konec sobe, odkoier je prinesel nekakšno
posetnico. Le kaj neki se
je bilo zgodilo medtem,
ko generala Spoona ni bi
lo doma? General Ba-rry
je prišel na obisk k svoje

mu tovarišu. Sodeč po
praznih steklenicah šam
panjca in ogorkih havan
skih cigaret, je Adam zelo
ljubeznivo in gostoljubno
sprejel obiskovalca. Gene
ral se je premislil, se po
šteno opravičil Adamu,
nato pa je odšel spat.
Le dan zatem sta se
srečala generala. Barxy je
rekel:
»Prijatelj stari, sinoči
sem te pozabil vprašati,
odkod dobivaš tako ime
nitne cigare. Daj, bodi
tako prijazen, pa mi po
vej, kdo te oskrbuje s ta
ko 'jožansk'
tobakom?«
Sponn ga je mrko pogle
dal, mu obrnil hrbet in
odšel brez besed. Barry
pa ga je spokoj niško pri
jel za roko in skesano re
kel:
»Oprostite, prijatelj star
ri, samo šalil sem se.«
Spoonov pogled je bil
tako leden, da je Barry
mahoma nadaljeval:
»Res sem se samo šalil,
ampak lahko mi verjameš,
da ni minilo niti četrt ure,
ko sem zaslutil, da tisto
nisi ti . . «

Žena v očeh optimista
Če sploh obstajajo lepota, ljubezen
in dobre lastnosti, potem jih je treba is
kati samo pri ženah.
Goethe
Kadar pišemo o ženah, bi morali svo
je pero namakati v barve mavrice, popi
san papir pa posušiti s prahom metulje
vih kril.
Diderot
Žena je tista, ki ne zapusti bolnikove
postelje niti takrat, ko sta jo zapustila
zdravnik in duhovnik, in niti takrat, ko
je tudi sama izgubita upanje.
' Guearazzi
Žena je umetniško delo narave.
Calfigla
Poezija, glasba in cvetje — vse to je
zelo lepo. Toda če ne bi bilo žena, vsega
tega ne bi znali vrednotiti.
Hcrder
V kreposti žene sta d.ve poglavitni vr
lini — nežnost in radost. Prvo nam od
krivajo njene oči, drugo pa nam posre
duje njena razumna duša.

Coleil

Slovenska književnost se je uvrstila
kot popolnoma enakovredna v Književno zakladnico človeštva

S

EOUENCE

CJLROLINA

kot rezultat modernizacije pro
izvodnjo In sodobne tehnologije

POLZELA

in berejo jih tako v deželah na vzhodu
in na zahodu in od vsepovsod se
oglašajo glasovi priznanja in občudova
Slovenska prosvetna zveza v Celovcu je v sodelovanju s kra
nja. Tujina namreč te književnosti ni
jevnimi prosvetnimi društvi sredi marca priredila na Koro
poznala m zdaj, ko se ji je odkrila,
škem vrsto literarnih ur, na katerih so iz svojih del brali
ne more prikriti velikega presenečenja
sodobni slovenski pisatelji in pesniki Mira Mihelič, Janez Me
nad tem, da ima lahko tako majhen
narod, kakršen je slovenski, tako bo
nart, Tone Pavček in Tone Kuntar. Literarni kritik in esejist
gato in dragoceno književnost. Najbolj
Mitja Mejak pa je kot uvod v neposredno srečanje s stvarit
ši tuji poznavalci lepe besede so slo
vami sodobnih slovenskih piscev podal kratek pregled razvoja
venskim umetnikom, pa naj bodo t°
slovenske književnosti. Očrtal je tudi njen današnji položaj v
Prešeren, Cankar, Zupančič, Murn, Ko
sovel, Prežihov Voranc ali pa še živi,
evropski in svetovni literaturi. Z njegovim dovoljenjem objav
sodobni slovenski pisatelji, priznali
ljamo ta zanimivi pregled tudi v našem listu, že pred nami
umetniško ceno in enakovrednost, ta
pa ga je v celoti objavil 17. marca Slovenski vestnik v Celovcu.
ko da danes že lahko govorimo o slo
venski književnosti kot sestavnem, popolnoma enakovrednem delu velike
Dandanes ne moremo namreč več številu današnjih književnih ustvarjal evropske in še večje svetovne književ
cev
je
še
posebej
pomembno
to,
da
govoriti o skromni, neznani književno
nosti.
sti, književnosti majhnega in z vseh je naša slovenska književnost že po
Po zadnji vojm, še zlasti z a d n j i h
strani ogroženega naroda, ki zaradi stala last Evrope in širokega sveta,
svoje neznatnosti ne more tekmovati da je prestopila nekdanje ozke meje deset let, je bilo ravno na področju
s književnostmi veliikh narodov. Ob in se kot popolnoma enakovredna uveljavitve slovenske književnosti v tu
širokem razmahu književnega ustvar vrstnica uvrstila v književno zakladni jini izredno mnogo storjenega in dra
goceni uspehi niso izostali Pri tem je
janja doma, ob svobodnem ustvarjal co človeštva.
Slovenske pesmi, povesti in romani zanimivo, da tujina najlepše sprejema
nem ozračju, v katerem se slovenska
književnost danes poraja, ob visokem so prevedeni v številne jezike, tiskajo in najbolj ceni ravno tista dela, W

v

Čudovit večer mladih glasbenikov
V novi krški Galeriji so bi
le doslej le razstave akadem
skih kiparjev in slikarjev. 26.
maja zvečer pa so izvedli v
njej učenci krške glasbene
šole prvi javni koncert, šte
vilni ljubitelji glasbe so z ne
strpnostjo pričakovali ta dogodek, kajti znano je bilo, da
je prostor v baročni kapeli
izredno akustičen, nihče od
mlajših pa ga ni še preizku
sil. Ko pa so zadoneli prvi
akordi, ni bilo nikogar, ki ne
bi z vidnim nasmehom po
kazal svoje razpoloženje. Sli
šati je bilo, kot da prihajajo
glasovi iz pravljičnega sveta.
V prvem delu koncerta se
je zvrstita 14 mladih umetni
kov, ki so zaigrali na klavir
ali violino skladbe, ki so se
jih naučili pri glasbenem po
uku. Nekatere od teh skladb
je spremljala na klavirju
prof. Vida Ramuščak. V pr

vem delu koncerta sta nasto
pila tudi učenca v solo petju
Peter Zupančič in Jože Butkovič. V drugem delu kon
certa pa je nastopil šolski or
kester pod taktirko predmet
nega učitelja Edvarda Lavrinška, ki je duša tega orke
stra.
Za vse, ki smo bili na kon
certu, je bil to čudovit ve
čer. Težko je reči, kdo iz
med nastopajočih je bolje za
igral, kajti vse skladbe so bi
le skrbno naštudirane in kva
litetno izvedene.
Za takć uspeli koncert pa
smo dolžni iskreno zahvalo
predavateljskemu zboru Glas
bene šole Krško — prof. Met
ki Jovanovič, prof. Vidi Ra
muščak, predm. učit. Marja
ni Požun, predmetnemu uči
telju Edvardu Lavrinšku, po
sebno pa predavatelju in rav
natelju te šole prof. Jožetu

Klepcu, ki že 10 let svoje bo
gato glasbeno znanje na tej
šoli prenaša na mlajše.
SLAVKO SMERDEL

Linhartove značke
in plakete
Odbor za gledališko dejavnost
pri republiškem svetu Zveze kul
turno-prosvetnih organizacij Slo
venije je ustanovil ob stoletnici
slovenskega gledališča in desetlet
nici srečanj dramskih skupin Slo
venije Linhartovo značko in Lin
hartovo plaketo, ki ju bo podelje
val najprizadevnejšim in najuspeš
nejšim amaterskim dramskim Iružinam in posameznikom. V pravil
niku o podeljevanju Linhartove
značke in plakete med drugim pi
še: »Linhartova značka . se pode
ljuje prizadevnim članom dramske
skupine, ki aktivno delujejo kot
gledališki am aterji najmanj tri le
ta, če je skupina s svojim delova
njem spodbudila intenzivnejše gle
dališko življenje v svojem okolju
in če je v določenem obdobju
opravila izjemno število nalog:
premier, repriz, gostovanj, proslav,
akademij in klubskih večerov.«

Za gledališčnike — prosvetni servis
Pri zavodu za kulturno de
javnost v Novem mestu de
luje od leta 1964 Prosvetni
servis. Bistvo prosvetnega
servisa je v tem, da izposoja
kulturno-prosvetnlm
društ
vom, šolam, kolektivom in
posameznikom razne pred
mete za občasne prireditve.
Kultruno-prosvetna
društva
nimajo toliko denarja, da bi
si za vsako odrsko prireditev
nakupila potrebne odrske re
kvizite. Prosvetni servis, ki
ga vodi Polde Cigler, izposo
ja dramske tekste, razne pri
ročnike m navodila o sestavi
odra, note, gledališke obleke,
zastave,
svetlobna
telesa,
s p r e je m a naročila za ozvoče
nje, za tilm s k e predstave S
potujočim kinom ter sodelu
je pri organizaciji raznih pro
slav ui prireditev glede izbi
re tekstov, scen in podobno.
Pred dnevi so uredili oken
ske vitrine na hodniku Doma
kulture ter jih izpolnili s
predmeti, ki jih izposojajo
Tov. Cigler je povedal, da
si največkrat izposojajo kultumo-prosvetaia društva. Izposojevalnina ni velika, ven
dar morajo skrbeti da pride
jo rekviziti nazaj nepoškodo
vani. Posebno velika je knjiž
nica Prosvetnega servisa. V
njej je 1830 knjig, največ
dramskih tekstov. Sedaj ure

jajo še knjižnico s priročniki
za film.
Kljub temu da predmeti
krožijo, se kultumo-prosvetna društva premalokrat po
služujejo servisa. Marsikje si
hočejo sami opremiti gleda
liško garderobo, to pa stane.
Ker predmete ne pazijo do

volj, se nitro uničujejo. Iz
datki za gledališko gardero
bo včasih dosegajo tudi več
sto tisoč dinarjev. V takih
primerih priskoči na pomoč
Prosvetni servis. In še poda
tek o izposoju knjig: izposojevalnina je 100 starih dinar
jev za mesec dni.

Domače pesmi iz 661 mladih grl
V Veliko Dolino ne bo zabavnih ansamblov
Zadnja m ajska nedelja je
bila za prebivalce Globoke
ga praznik sonca in pesmi.
V njihovem kraju se je zbra
lo 661 mladih pevcev, od ti
stih, ki so letos prvič pre
stopili šolski prag, do tistih,
ki bodo šole zapustili.
Mladina je hotela občin
stvu v dvorani pokazati ob
širno pevsko bogastvo. O tem
je spregovorila v imenu ob
činskega sveta ZKPO Brežice
Anica Mihelin-Kežman.
Brez premora so mladi
pevci skoraj uro in pol sto
pali na oder, ki so ga doma
čini lepo okrasili in s tem
pokazali, kako so jim take
prireditve pri srcu.
Na reviji je nastopilo 12
pevskih zborov s 25 pesmimi
17 skladateljev. Peli so: mla
dinski zbor brežiške gimna
zije (pevovodja Jože Kle
pec), mladinski zbor Bizelj
sko (Vera Balon), otroški
zbor Pišece (Marjan Vučajnk), mladinski zbor Piše
ce (Stane Ostrelič), otroški
in mladinski zbor Dobova
(Ignac Regovič), otroški in

Bergova in Jaindiova
razstava podaljšana

Umetniška razstava v Ko
stanjevici na Krki, kjer raz
stavljata svoja dela avstrijska
umetnika Wemer Berg in
Cthmar Jaindl, je zaradi iz
rednega zanimanja in števil
ljudstev. Gozdni in žagarski nih obiskov podaljšana za te
delavci na južnem Pohorju, den dni. Zaprli jo bodo 5. ju 
Domovi na Slovenskem, Zna nija.
čilnosti naše domače obrti
ter še nekatera druga preda
vanja- Vsa spremljajo diapo
zitivi in filmi. Cena vsakega
predavanja je, če je v kraju
na voljo diaprojektor oziro
ma kinoprojektor, 5000 sta
rih din in stroški za preda
Kočevski likovni salon je
vatelja. če pa ga ni, pa 8000 za dan mladosti spet zaživel.
starih din ter potni stroški. Tokrat je gostoljubno na ši
roko odprl vrata našim naj
mlajšim ustvarjalcem, učen
Novo na knjižnem cem domače osnovne šole in
številnim risbam, lepljen
trgu
kam, kipcem, prešerni, v pe
strosti barv prepletajoči se
Na slovenskem iaijižnem trgu
smo v preteklih štirinajstih dneh
mladosti.
lahko videli tele knjige slovenskih
avtorjev: Ivan Cankar: črtice. Iz
Razstavo je v petek zvečer,
bral jih je in uredil Boris Merhar,
ob prazniku mladine, odprla
Cankarjevega Martina Kačuuja pa
ravnateljica osnovne šole Til
je s spremno besedo
predstavil
Ignac Kamenik. Obe knjižici sta
ka Kovačevič. Med drugim
izšli pri Mladinski knjigi v zbir
je poudarila, da je razstava
ki Kondor. V tej zbirki je izšlo
svojevrsten pregled likovne
tudi delo Frana Govekarja V krvi
Mariborska založba Obzorja je iz
ga ustvarjanja šolarjev v tem
dala roman Jožeta Javorška Spre
šolskem letu. Gostom je ob
membe. Novost na knjižnem trgu
otvoritvi zapel nekaj lepih
je tudi Pahorjev roman Nekropola
(Založba Obzorja ter Založništvo
pesmi gimnazijski pevski
tržaškega tiska). Drama Gregorja
zbor, razstavo pa so uredili
Strniše Samorog je izšla ob stolet
nici slovenskega gledališča. Novo učenci ob izdatni podpori li
sti so še: Zagoričnikova pesniška
kovnih pedagogov IvanaBruzbirka v risu ter ponatisi Prežiho darja in Staneta Jarma.
vega Voranca (Požganica, zbirka

Razstava slovenskega
etnografskega muzeja
Slovenski etnografski mu
zej iz Ljubljane prireja v že
lji, da bi čim več naših ljudi
izven Ljubljane lahko videlo
zanimivo ljudsko blago, na
slednje kvalitetne razstave:
Bogastvo črnske umetnosti.
Kamnita plastika na Krasu.
Modeli za malf kruhek, Slo
vensko ljudsko slikarstvo in
prostor ter Gospodinjstvo 19
stoletja. Slovenski etnograf
ski muzej pa lahko nudi tu
di naslednja predavanja: Ka
ko se spremanja naša vas,
Slovenska kmečka noša, Ka
ko so se oblačili naši dedje.
Slikarstvo na panjskih konč
nicah, NaSa ljudska umet
nost, Umetnostne kvalitete
ljudske plastike, Slovenske
ljudske maske, Umetnost v
vsakdanjem življenju črnskih

REVIJA ŠOLSKIH ZBOROV V GLOBOKEM

mladinski zbor Artiče (Miha
Haler) ter otroški in mla
dinski zbor Globoko (Anica
Mihelin-Kežman),

Nameravane revije zabav
nih ansamblov v Veliki Do
lini ne. bo, ker so prejeli
premalo prijav.
S. Z.

V SPOMIN
SKLADATELJU
MARJANU
KOZINI
v četrtek, 8. junija bo ob 20. uri v Domu kulture
v Novem mestu glasbeno srečanje učencev osmih
razredov nekaterih dolenjskih šol in glasbenih umet
nikov v počastitev obletnice smrti Marjana Kozine.
V spoznavanju glasbenih del bodo sodelovali
učenci osnovnih šol iz Črnomlja, Dol. Toplic, Me
tlike, Mime, Novega mesta, Otočca, Semiča, šjnihela pri Novem mestu, šm arjete, Škocjana, Trebnje
ga, Vavte vasi in Žužemberka. V kulturnem pro
gramu bodo nastopili: otroški pevski zbor osnovne
šole Trebnje, mladinski pevski zbor osnovne šole
Šentjernej, duet osnovne šole Črnomelj, folklorna
skupina osnovne šole Dragatouš in učenki glasbene
šole Novo mesto.
Učencem in poslušalcem v dvorani bosta pela
sopranistka Vilma Bukovec in basist Ladko Koro
šec, ki sta se ljubeznivo odzvala povabilu. Njun
nastop bo največja nagrada za prizadevanje učen
cev pri glasbenem pouku.
Glasbeno srečanje organizira Medobčinski zavod
za prosvetno - pedagoško službo v Novem mestu
s sodelovanjem Zavoda za kulturno dejavnost v
Novem mestu.
Vljudno vabljeni!

Kočevje: prisrčno pričevanje mladih
ob dnevu mladosti v Likovnem salonu

nedoumnima skrajnostma — ba za vsakdanji košček kru
grozljivostjo minule vojne in ha (rudarji), do drobnih,
sedanjih malih vojn in silo plastičnih mozaikov, risb,
vitim tehničnim napredkom lepljenk, plastik o najrazlič
— o svetu revščine in bo nejših živalih. In večkrat se
gastva, ljubezni in sovrašt ponavljajoči, kot hladna pr
va, o svetu, v katerega sami ha delujoči motivi vojne, voj
še niti niso prav stopili, pa ne, vojne, ranjenci, promet
so vendarle spoznali prene- ne nesreče. Tu in tam že po
katero njegovo grenko stran. skušajo posnemati črnsko
Iskreno, tu trpko, tam vese plastiko, svojevrsten pa je
lo pričevanje o človeku, ki okenski mozaik risb iz rib
si ne zna ah pa več ne mo jega sveta. In spet vojna,
re pomagati iz težav in skr talci, kri, smrt, žalost in trp
bi, katerim je — konec kon ljenje, sami atributi včeraj
šnjega in današnjega sveta,
cev — kriv sam.
Otroška domišljija je brez pa tudi sveta prihodnosti.
mejna, misel nepotvorjena, Kljub vsemu pa je nekaj op
.lože Tisnikar, slikar samouk iz karnevali ah netopirji so prav tako
Slovenjega Gradca, ki je pred ted močni kot grozljive slike v tem 
iskrena, kakor je iskrena o- timizma, veselega pričakova
ni razstavljal v Dolenjski galeriji. nih in precej zeleno mešanih tonih,
trokova duša, katere še ni nja za lepi, srečni, nepokvar
Je po uspešni razstavi v Trbovljah
ki vedno spet spominjajo na Kaf
pokvaril zlagani svet odras jeni JUTRI.
poslal svoja dela v Beograd, kjer ko Pogled na to slike ti ostane
Je slikarski trienale, ter v Subo za vedno v spominu.« Tako je o
lih. Zato je tudi vse, kar po
Razstava je razdeljena v
tico. Za poleti pripravlja razstave slikarju zapisal odlični dunajski
vedo, resnično, pristno, iz več zaokroženih enot, po raz
kritik
Kristan
Sotriffer,
Jože
Tis
v Kolnu ter DUsseldortu. »Razbur
raženo iz naj večjih globin redih od petega do osmega.
nikar bo v jeseni razstavljal v La
ijlv je svet, ki govori iz slik jugo
mutovem likovnem salonu v Ko
srca.
slovanskega slikarja Jožeta Tism
Osmošolci so ustvarili pre
Zenit), Upornik (slovenska ekspre
karja. V nekem pogledu ekspresio stanjevici na Krki.
Zanimanje malih umetni cej lepih podob iz športnega
Risbe in kipci, ki jih bodo
Zanimivost te razstave bo v tem, sionistična enodejanka in prizori),
nist in nadrealist prikazuje ljudi
občani lahko videli v salonu kov je usmerjeno v silna življenja, posebno zanimivi
za seciranje, ki so brez pomoči da bo na njej nefcaj olj, ki niso Pot skozi noč (izbor iz slovenske
do 4. junija, so prisrčno pri prostranstva, miselna, pro pa so osnutki plakatov, pred
vdani svoji usodi. Ljudje v maskah tematsko vezana na prosekturo ter ekspresionistične in futuristične li
včasih tudi v zdravniških oblekah, prizore iz bolnišnice, ampak prika rike) ter izbrano delo Stanka Majc
čevanje mladih o sodobnem storska in časovna, od prav vsem za razne športne pri
obstopijo svojo žrtev, ki je lahko zujejo preprost kmečki živelj pod na in Neže Maurer Zvezda mora
j svetu, razpetem med dvema ljičnih motivov (Rdeča ka reditve.
tudi konj ali žaba. Tisnikarjevl Pohorjem.
P. B.
ostati.
pica) do sveta jutrišnjega
Prikaz celoletne likovne
dne (rakete in zvedave mla
de oči, uprte v vesoljska pro dejavnosti mladih je prisrč
dobju
je
doživela
vrsto
notranjih
pre
so najbolj slovenska, ki opisujejo slo razgibano, živo bolj kot kdaj doslej.
stranstva). Vmes pa je še na manifestacija, s kateroje
vensko zemljo in življenje slovenskega' Toda same suhoparne številke ne po mikov in notranjih sprememb, ki so
marsikaj, kar privlači, raz kočevska osnovnošolska mla
človeka, hkrati pa v tem izrazito Vslo- vedo mnogo o resnični notranji vse temeljito spremenili njeno podobo,
veseljuje in žalosti mlade, pa dina dostojno počastila praz
venskem okolju izpovedujejo globoke, bini tega razgibanega knjižnega ob kakršna je ostala v naši zavesti iz
tudi starejše. Smrt, trdovrat nik mladosti in Titov rojstni
splošno človeške resnice. To pomeni, dobja; dejstvo je namreč, da niso vsa preteklosti.
ni spremljevalec življenja, in dan. Razstavljena dela si je
Predvsem je slovenska književnost
da nas tujina ne ceni in nas najbrž dela enakovredna in da je njihova
poroka, znamenje veselja, vredno ogledati.
tudi v prihodnje ne bo cenila zaradi umetniška cena različna. To je popol doživela temeljito pomladitev; v povoj
P. GRIVEC
sreče, ljubezni, delo in bor
posnemanja tujih leposlovnih izumov, noma naravno m čas, ki je bil in bo nih letih so vanjo vstopili novi ro
ampak da slovensko misel in besedo neizprosen sodnik, izroča prihodnosti dovi, mladi in najmlajši, in vsak iz
spoštuje ravno zaradi njene izrazite zgolj tista dela, ki so resnično zrela med njih je prinesel novo občutje
slovenske izvirnosti, zaradi njene slo in umetniško bogata. In če zaupamo sveta in novo besedno mojstrstvo. To
venske enkratnosti.
času, potem smo lahko veseli, da pre kovi, ki vznemirjajo književno doga
Ta vključitev slovenske književnosti more sodobna slovenska književnost že janje v svetu, vznemirjajo tudi sloven
v mogočno družbo književnosti vsega danes vrsto takšnih dragocenih del, sko besedo; od realizma, ki je prevla
sveta je torej že ena izmed poglavit ki so uspešno prestala težko preizkuš doval takoj po vojni, se je v slovenski
nih značilnosti današnjega književnega njo v povojnem obdobju. Teh del in sodobni književnosti zvrstilo mnogo
razvoja. Druga takšna značilnost zade pisateljev, ki so jih napisali, ne bi na smeri in slogov, živelo skupaj in se
va samo podobo slovenske književnosti, števali; seznam bi bil predolg in utrud med seboj bojevalo za prvenstvo. To
njen današnji obseg in živahne tokove, ljiv, pomembno pri tem pa je vendarle' pomeni, da slovenska književnost ni
ki pol jejo v njej. Težko bi namreč v dejstvo, da je sodobna slovenska knji kakor ni zaprta v svojem krogu, am
Preteklosti našli obdobje, ki bi bilo v ževnost tudi po obsegu danes enako pak na široko odprta v svet, od koder
slovenski književnosti tako razgibano, vredna književnostim drugih narodov sprejema nove in nove ustvarjalne
živahno in živopisano, kot je današ in da dandanašnji ni več težko najti pobude. V njej je živa tradicija, oprta
nja. Za površno ponazoritev naj zado v slovenskem leposlovju resnično do na preteklost, požlahtnjena s sodobni
brega umetniškega dela. Nasprotno je mi spoznanji; živijo modemi tokovi,
stujeta dva podatka:
Dru&tvo slovenskih pisateljev zdru res, da je pogosto zelo težko izbirati ki so sicer še vedno povezani s slov
žuje danes že nad 160 pesnikov, pisa med enakovrednimi, enako dobrimi stveno preteklostjo, a vendarle v iska
nju nove vsebine in nove besede mno
teljev. dramatikov, kritikov in eseji deli.
stov.
go bolj drzni in nestrpni; žive pa
Tudi sama podoba slovenske knji tudi že poskusi najmlajšega rodu, ki
Ne mine skoraj teden, da ne bi ževnosti se dandanašnji naglo spre
^ l o novo izvirno delo slovenskega minja in ob številnih živahnih toko se drzno odtegujejo vsemu, kar naj
bi bilo staro, in iščejo popolnoma
Pisatelja.
vih, ki Jo oblikujejo, postaja njen raz nove okvire za svojo izpoved.
Oba podatka govorita o tem, da je voj vse hitrejši in bumejši. Tudi vse
Razstavo likovnih ded učencev kočevske osemletke, ki
slovensko književno življenje že na* binsko slovenska književnost ni eno
je bila odprta za dan mladosti, si je ogledalo več sto
(Nadaljevanje in konec
^ e n , na površini in po obsegu zelo lična in utrudljiva. V povojnem obodraslih in mladine. (Foto: Primc)
prihodnjič)

Tisnikar veliko razstavlja

ZAPISKI S 3. ZBORA DOLENJSKE BANKE IN HRANILNICE V NOVEM MESTU

Zdaj še boljši pogoji
za gradnjo stanovanj!
T retji zbor Dolenjske
banke in hranilnice v No.
vem mestu, ki je bil 26.
m aja v Novem mestu, je
bil namenjen pregledu te
kočih nalog v poslovanju
domačega področnega kre
ditnega zavoda, predvsem
pa so člani banke sklepali
o poslovni politiki banke
za letošnje leto. Sprejeli
so tudi tri nove oz. dopol.
njene pravilnike o varče
vanju (za gradnjo stano
vanj. za posojila kmetom
in- za posojila za pospeše
vanje turizma, gostinstva
in obrti) in dopokiili sta
tu t ter izvršni odbor ban
ke.
Ob veliki udeležbi ustano
viteljev banke (od 69 jih je
prišlo 56) je predsednik iz
vršilnega odbora DBH tov.
Zdravko Petan v uvodnih be
sedah opisal namen zbora, ki
poteka v času, ko so že izvr
šene spremembe v kreditni
poditaM in se čedalje bolj
uveljavljajo tudi drugi poreformni ukrepi v gospodar
stvu. V luč] teh sprememb in
ukrepov je sestavljen tudi
načrt o letošnji poslovni po
litiki banke, ki temelji na
smernicah družbenega načrta
gospodarskega razvoja Jugo
slavije. Gre zlasti za prispe
vek banke za um irjenost go
spodarskih gibanj, pri čemer
naj pomaga tudi povečana,
selektivnost pri kreditiranju.
Banka bo zato še načrtneje
zbirala sredstva, krepila svoj
kreditni sklad in s tem raz
širjala svojo poslovnost. Pri
tem bo zlasti pospeševala vse
možne oblik varčevanja pre
bivalstva, pri čemer je do
segla letos zelo zadovoljive
uspehe: skoraj 700 milijonov
starih dinarjev novih hranil
nih vlog! Pomoč pri nadaljnji
stanovanjski gradnji pomeni
novost v delno sprem enje
nem pravilniku o varčevanju
in kreditiranju občanov za
nakup in gradnjo stanovanj:
višji je odstotek kredita, ki
ga lahko dobe varčevalci po
novem, rok za vračanje kre
dita pa je podaljšan.

Novo: pomoč za razvi*
janje kmetijske
proizvodnje
2e na I. in II. zboru banke
so mjeni ustanovitelji govorili

o velikih potrebah km etij
stva, ki tudi potrebuje sred
stva za načrtno obnovo in
dvig proizvodnje. V petek
sprejeti pravilnik o nam en
skem varčevanju in krediti
ranju
kme to v-pro izvajalce v
pomeni za naše področje raz
veseljiv gospodarski ukrep
banke, katerega se bodo prav
gotovo razveselili mnogi na
predni kmetovalci. Na pod
lagi določene privarčevane
vsote jam bo omogočen kre
dit za nakuip strojev in stro j
nih naprav, katerih namen
je pospeševati proizvodnjo,
laihko pa bodo dobili tudi
kredit za nakup, gradnjo, do
graditev ah obnovo posamez
nih gospodarskih poslopij na
svojih km etijah. Predvidena
so tudi posojila za obnovo
vinogradov in sadovnjakov
ter posojila za nakup ple
menske živine. Več bomo o
pogojih za namensko varče
vanje in krediitiranje kme
tov proizvajalcev poročali
prihodnji četrtek, ko bomo
objavili novi pravilnik.
Prihodnja številka našega
lista bo seznanila interesente
tudi z novim pravilnikom o
namenskem varčevanju za
pridobitev kredita za pospe
ševanje turizma, zasebnega
gostinstva in obrti.

isti zadevi sprožale ustavni spor
pred ustavnim sodiščem SRS v
Sloveniji.

Potrošniška posojila po
1. juliju 1967: v trgovini
in proizvodnih podjetjih
Ko so na zboru govorili o
potrošniških posojilih, so med
drugim sklenili, da bodo od
1. julija 1967 dajale taka po
sodila samo še trgovske in
gospodarske proizvodne or-‘
ganizacije. Banka bo dodelje

Spor zaradi sredstev
bivšega DIS gre pred
vrhovno gospodarsko
sodišče
Ustanovitelji DBH so na 3. zbo
ru dobili tudi daljšo informacijo
o spremembah v zadevi s sred
stvi bivšega okrajnega družbenoinvesticijskega sklada. Višje go
spodarsko sodišče v Ljubljani je
medtem zavrnilo upravno-račun
ski spor med DBH (in drugih p ri
zadetih bank) in SDK — Centrale
za SRS v Ljubljani in v celoti
potrdilo odločbo SDK, po kateri
je DBH lani 14. decembra izlo
čila iz svojega kreditnega sklada
14,074.107,64 Ndin na račun sred
stev SR Slovenije za investicije v
gospodarstvu (pri tej banki) Ze
na 2. zboru DBH Je bilo sklenje
no, da bodo ustanovitelji Dolenj
ske banke in hranilnice m anjka
joča sredstva za nadaljnje nem o
teno poslovanje banke kot ko
mercialno- investicijske banke na
domestili. Tor se je medtem v
celoti zgodilo. Ustanovitelji DBH
pa so v petek med drugim skle
nili tudi, da se m ora banka v tej
zadevi priložiti na vrhovno gospo
darsko sodišče v Beogradu, m ed
tem ko so občinske skupščine No
vo mesto, Trebnje in Metlika v

Kmetje preberite!
Za hitrejši napredek vasi in kmetijske pro
izvodnje je Dolenjska banka in hranilnica v
Novem mestu na 3. rednem zboru banke pre
tekli petek sprejela PRAVILNIK O NAMEN
SKEM VARČEVANJU i n k r e d i t ir a n j u
KMETOV PROIZVAJALCEV. Dolenjska ban
ka in hranilnica v Novem mestu uvaja s tem
varčevanje, s pomočjo katerega vam bo lahko
odobrila p o s o j i l o za:
— nakup, gradnjo, dograditev ali adapta
cijo posameznih gospodarskih objektov,
— nakup strojev in strojnih naprav za po
speševanje kmetijske proizvodnje,
— obnovo sadovnjakov in vinogradov ter za
— nakup plemenske živine.
Za kakšne oblike varčevanja in kreditira
nja se boste odločili, vam bo prihodnji četrtek
povedal novi pravilnik, ki ga bomo objavili v
Dolenjskem listu!

!

uspehih na področju varčevanja
pomoči pri gradnji stanovanj iri
uspešne propagandne dejavnosti.
Ni pa še povsod v gospodarstvu
prodrlo spoznanje, da banka m
dolžna dati kredit' vsakemu inte
resen til7~ temveč le tistim , pri ka
terih ima jam stva za dobro na
ložbo kapitala.

Posojila za pospeše
vanje turizma, zaseb
nega gostinstva in
obrti .

Vse premalo pa so letos kom i
tenti banke naredili za prehod na
menično kreditiranje ,ki pri nas
še ni zaživelo. Prehod na novo
kreditno poslovanje terja vrnitev
tudi reeskontnih kreditov, saj je
DBH medtem letos že m orala
vrniti NB 900 milijonov Sdin kre
ditov. čvrsta disciplina pomaga
domači področni banki, da je vse
skozi likvidna in solidna v celot
nem poslovanju Pri tem ne vo
dijo banke in njenega vodstva nikaki »socialni motivi«, temveč re
snična skrb in odgovornost, da bo
do sredstva ustanoviteljev nalože
na varno in donosno tam , kjer to
terjata razvoj področja in širši
družbeni interesi.

Dolenjska banka in hra
nilnica v Novem mestu
uvaja tudi namensko
varčevanje za gostilni
čarje in obrtnike, ki bo
do s tem lahko dosegli
pravico za najem kredi
ta za pospeševanje tu
rizma v gostinstvu in
obrti. Več. o tem bomo
poročali prihodnji četr
tek, ko bomo objavili
»Pravilnik o namenskeei varčevanju za pri
dobitev posojila za po
speševanje turizma, za
sebnega gostinstva in
obrti«, ki ga je banka
sprejela v petek, 26. ma
ja 1967, na svojem 3.
rednem zboru.
Ne z a m u d i t e !

vala potrošniška posojila v
bodoče samo invalidom, po
sojila do 100.000 Sdin v go.
tovini in v nekaterih poseb
nih, izjemnih prim erih. Dru
ga sredstva za potrošniška po
sojila pa bo dodelila trgovini
in proizvodnji, 's čimer bo
V izvršilni odbor DBH so
krepila tako proizvajanje bla
ga kot blagovni prom et na na zboru izvolila 3 nove čla
ne: Jožeta Godnjavca iz Treb
določenem področju.
Ob tem vprašanju je bilo na njega, Staneta Nunčiča iz K r
zboru precej živahnih razprav. T a škega in Alojza Babiča iz Ag
ka ocena velja tudi za tisti del rokombinata v 1Krškem.
razprave kjer so člani govorili o
M. K.
dobri likvidnosti banke in njenih

PRAVILNIK
o varčevanju in posojilih občanov za nakup
in gradnjo stanovanj DOLENJSKE BANKE
IN HRANILNICE Novo mesto
1. člen
Za pospeševanje stanovanjske iz
gradnje lahko banka kreditira na
podlagi varčevanja občanov nakup,
graditev ali obnovo stanovanj. Pra
vico do kredita ima vsak občan, ki
sklene z banko pogodbo o namen
skem varčevanju.
2. člen
Občani dobijo pravico do kredita
po tem pravilniku, če oročijo svoja
sredstva:
a) z enkratnim pologom,
b) z rednimi pogodbe
nimi pologi,
c) z izrednimi občasnimi
pologi.
3. člen
Občan, ki se odloči za namensko
varčevanje po 2. členu tega pravilni
ka, sklene z banko varčevalno po
godbo, ki mora vsebovati zlasti:
— predvideni privarčevani zne
sek,
— obliko varčevanja po 2. členu
pravilnika,
— varčevalno dobo,
— predvideni znesek posojila po
lestvici iz 9. člena za varče
valno obliko po 2. členu, toč
ke a) in b).
4. člen
Občanu, ki sklene varčevalno po
godbo po 2. členu točke c), to je
za določeno varčevalno dobo, ven
dar brez vnaprej določenih meseč
nih obrokov, izračuna banka višino
kredita po končani dobi varčevanja,
toda za vsako leto 10 odstotkov
manj, kot je določeno po lestvici
v 9. členu tega pravilnika.
I
5. člen
Ce varčevalec zamudi s plačilom
enega ali več rednih mesečnih ob
rokov (2 čl. b), se mu varčevalna
doba podaljša za toliko časa, koli
kor je z obroki zaostal.
6. člen
N ajkrajša varčevalna doba je 13
mesecev. N ajdaljša doba varčevanja
po priloženih lestvicah je 10 let. Po
želji občana se lahko varčevalna do
ba podaljša tudi nad 10 let. Za vsa
ko naslednje leto varčevanja nad
10 let se procent odobrenega kre
dita poveča za 30 odstotkov, doba
vračila kredita pa se podaljša za
2 leti.
7. člen
Obrestna m era na vlogo občana
je 1 odstotek in se pripiše ob kon
cu vsakega leta k vloženi (privar
čevani) glavnici. Občani, ki varču
jejo nad eno leto, imajo pravico
do kredita tudi na pripisane obre
sti. Obrestna m era odobrenega kre
dita je 2 odstotka.
8. člen
Po preteku pogodbeno določene
ga roka in izipolnitvi vseh pogojev
po sklenjeni pogodbi Vrne banka
varčevalcu privarčevani znesek v
gotovini, vendar tako, da mora biti

vsak obrok naložen pri banki naj
manj še 3 rntsece od vplačila.
9. člen
Banka bo odobravala posojila
po naslednji lestvici:
Doba var-a/0 odobrene-Doba vračila
čevanja ga kredita kredita
13 mesecev
90 %
5 let
2 leti
110 o/o
7 let
3 leta
135o/o
9 let
4 leta
160 o/o 11 let
5 let
185 o/o 13 let
6 let
210 o/„ 15 let
7 let
235 o/o 17 let
8 let
2 6 0 ofo
19 let
9 let
285«/«
21 let
10 let
310 o/o
23 let
10. člen
Kreditni odbor banke lahko po
daljša dobo vračila kredita v pri
meru, če varčevalec ni kreditno spo
soben vračati kreditov, ki jih
prejme od banke.
11. člen
Varčevalec ima pravico odstopiti
od varčevalne pogodbe. Na vložena
sredstva mu banka prizna 4-odstotne dodatne obresti, tako da se mu
vloga obrestuje s 5 odstotki (1 +4)
Odpoved mora biti pismena. Z
dnem, ko prejme banka pismeno
odpoved, sprosti vložena sredstva.
Ce varčevalec izpolni pogoje po
varčevalni pogodbi in ne zahteva
posojila, mu banka privarčevani
znesek obrestuje po veljavni obrest
ni meri za vezane hranilne vloge.
NAMENSKO OROCANJE
HRANILNIH VLOG
12. člen
Občan, ki z enkratnim vplačilo!n
naloži pri banki hranilno vlogo za
določen čas, ima pravico do kre
dita za gradnjo, nakup in dogradi
tev stanovanja po določbah tega
pravilnika.
13. člen
Sredstva, ki jih na ta način ob
čan vloži v banko, so lahko njegova
lastna sredstva ali pa kombinirana
s sredstvi, ki jih dobi kot kredit
od gospodarske organizacije.
14. člen
Banka bo odobravala kredite na
podlagi oročenih hranilnih vlog po
naslednji lestvici:
13 mesecev
100 °/o
2 leti
160 o/0
3 leta
220 o/0
4 leta
280 o/0
5 let
340 o/0
15. člen
Doba vračanja na tej osnovi
odobrenih kreditov ne more biti
daljša kot 20 let, mesečni obrok
•pa ne manjši od 200,00 Ndin.
16. člen
Občan, ki ima pri banki vezano
hranilno vlogo z rokom nad 13 m e
secev, lahko to hranilno vlogo spre
meni v namensko v smislu 13. člena
tega pravilnika. V vseh takih prime
rih spremeni banka prej dogovor
jeno obrestno mero na 1 odstotek
za ves čas oročitve.

VPLAČILO UDELEŽBE
V KREDITNI SKLAD BANKE
17. člen
Občan, za katerega vplača nje
gova delovna organizacija določen
znesek v kreditni sklad banke, ima
takoj po vplačilu pravico do poso
jila v višini 150 odstotkov od vpla
čanega zneska. Rok vračila po tej,
osnovi odobrenega posojila ne more'
biti daljši od 20 let, mesečni obrok
odplačila pa ne nižji od 200,00 Ndin.
SKUPNE DOLOČBE
18. člen
Banka sklene z občanom pogod
bo o „varčevanju po tem pravilniku
pred prvim vplačilom. Rok oročitve
teče z dnem vplačila na žiro račun
banke.
19. člen
Občan lahko odstopi od varče
valne pogodbe, lahko pa tudi spo
razumno z banko prenese' pravice
in obveznosti po pogodbi na drugo
osebo. V primeru, da občan v dobi
varčevanja umre, se pogodba pre

nese na dediče.
20. člen
Na podlagi varčevalne pogodbe
odobreni kredit se lahko uporabi
samo za namene, ki so določeni v
pogodbi s tem, da se kredit namen
sko črpa pri banki.
Občan, ki mu je bil kredit odo
bren, mora predložiti ob sklenitvi
kreditne pogodbe banki;
— pogodbo o nakupu novega
stanovanja, oz. pogodbo o grad
nji stanovanja z gradbenim pod
jetjem , oz. gradbeno dovoljenje
za gradnjo stanovanja v lastni
režiji;
— gradbeno dovoljenje;
— načrt s predračunom gradbe
nih del;
Pri črpanju kredita pa mora ob
čan predložiti račune za gradbeni
m aterial in ostale gradbene stroške
21. člen
Ob izpolnitvi pogojev in obvez
nosti, določenih v pogodbi o varče
vanju, banka pismeno obvesti var
čevalca:
— da je obveznost iz pogodbe
izpolnjena,
— da so mu vložena sredstva
• dana na razpolago za črpanje,
— 'da ima pravico najetja kredita
v smislu določil tega pravilnika
in pogodbe, sklenjene z banko,
— da mora skleniti kreditno po
godbo najkasneje v 6 mesecih
po dvigu vloženih sredstev,
— da izroči banki zemljiško
knjižno listino za vknjižbo za
stavne pravice oz. vrstnega reda
na prvo mesto v korist banke,
— da zavaruje objekt (stanova
nje, hišo) in vinkulira polico v
korist banke.
22. člen
Zbiranje sredstev občanov za
stanovanjsko gradnjo opravljajo vse
bančne enote, dajanje kreditov pa
opravljajo tiste bančne enote, ki
jih pooblasti osrednja bančna enota.
23. člen
Ta pravilnik je sprejel zbor ban
ke dne 26. maja 1967, uporablja pa
se tudi za vse dosedanje varčevalce.
, Novo mesto, 26. m aja 1967.
DOLENJSKA BANKA
IN HRANILNICA,
NOVO MESTO

Poslej le umetno osemenjevanje
25. maja je občinska skup
ščina v Novem mestu spreje
la odlok o ukrepih za po
speševanje živinoreje in o
zdravstvenem varstvu živine.
Oplojevanje krav in teilc je
dovoljeno v občini le z umet
nim osemenjevanjem, last
niki plemenic pa bodo zato
vsako leto plačevali pavšal
no odškodnino. Odlok poob
lašča obe zadrugi v občini,
da vodita register rejcev
kvalitetne plemenske živine.
Za vse veterinarsko-sanitar-

ne preglede mesa je s skle
pom občinske skupščine po
oblaščen veterinar Drago
Hadl iz novomeške veteri
narske postaje, medtem ko
bodo zdravstvena spričevala
za živino izdajali sprejemna
pisarna občinske skupščine
in krajevni uradi. Za veter inarsko-sanittame
preglede j
predvideva odlok pristojbi
ne. Mrhovino morajo lastni
6
■ PREDAVANJE O NABI
ki oddati konjačiji, druge
škodljive odpadke pa sami RANJU zdravilnih zelišč so
uničiti.
v preteklem tednu poslušali
učenci osnovne šole v Mimi
peči, ki so se odločili, da bo
do tudi letos založili odkup
no postajo z zelišči in kaj za
dala manj kot lani. Kmeto služili. O nabiranju bodo vo
valci imajo v več vaseh praz dili evidenco po posameznih
ne vodnjake in morajo vodo
razredih. Uprava šole jim bo
voziti iz Krke. Suša je za
Suho krajino to, kar je po dala pred koncem pouka
vodenj za poplavna področ prost dan; izrabili ga bodo
za nabiranje borovnic, ki bo
ja.
M.S. do takrat že zrele. Računajo,
da bodo tako za šolsko ku
So davki pravilno hinjo nabrali okoli 500 litrov
borovnic.
•
knjiženi?

Suha krajina je letos res suha

Suša bo, kot so ocenili,
močno prizadela Suho kraji
no. Posevki slabo kažejo, če
prav so polja dobro obdela
na. Rastna doba ozimnih žit
bo krajša, zrnje dobro, pri
delek pa bo manjši. Koruza
in oves nimata prave barve
in sta v rasti zaostala. Slabo
30. M A JA J E Z A S E D A L A U S T A N O V N A S K U P Š Č I N A
kaže tudi pesa. Nekoliko
manj je krompir prizadet
tam, kjer so ga sadili zgodaj.
Na traviščih je slaba odeja,
Občinska skupščina v No
■ VODNJAK NA ŽUŽEMprevladujejo pa visoke trave.
so pred
Košnja bi se že morala pri vem mestu je 25. maja ime BERŠKEM TRGU
kratkim očistili in prepleska
Njen sedež bo v Novem mestu — Prof. Veljko Troha, predsednik skupščine četi, saj so visoke trave do novala strokovno komisijo li.
V kratkem bodo namesti
zorele. če bodo kmetovalci treh članov, ki bodo pregle
in izvršnega odbora
li mrežo,, vodnjak napolnili
s košnjo odlašali, bodo spra
vili kakovostno in količinsko dali zaključni račun prispev z vodo in vanj spustili ribe.
V torek, 30. maja dopoldne, samoupravna organizacija, ki razen izvršnega odbora še slab pridelek. Tudi prva koš kov in davkov občanov za Kot akvarij bo vodnjak lepa
zanimivost za turiste in kraju
so v Novem mestu ustanovi •bo imela predvsem nalogo komisije in podobni organi. nja na detelj iščih bo letos leto 1966.
v okras. Denar za to je pri
li temeljno
izobraževalno skrbeti za organiziranje in
spevala krajeyna skupnost.
skupnost za območje novo razvoj izobraževalnih dejav
O SN O V N O ŠO LSTV O NA Z E L E N I V E JI
meške občine, sprejeli njen nosti, upravljala pa bo s
■ GASILCI IZ ŠMIHELA
začasni statut in izvolili or- sredstvi, ki se bodo na podla
PRI ŽUŽEMBERKU nameragane. Za predsednika skup gi zakonskih določil stekala
vajo še letos kupiti motorno
ščine izobraževalne skupno v poseben sklad. Skupščino
brizgalno. Denarja še nimajo
sti je bil izvoljen prof. ' Telj- sestavljajo predstavniki šol,
dovolj, zato bo morala poma
ko Troha, ki bo hkrati op zavodov,
gati krajevna skupnost.
družbeno-ipolitičravljal tudi dolžnosti pred
Občinska
skupščina
v
Novem
mestu
je
zaskrbljena,
kako
bo
s
srednjimi
nih
orgaivzacij,
oblasti
de
sednika v osemčlanskem iz
■
KRAJEVNI PRAZNIK
vršnem odboru. Po statutu lovnih organizacij in občanov strokovnimi šolami, če bo njihov obstoj še nadalje odvisen od prostovoljnih V DOLENJSKIH TOPLICAH
je
izobraževalna skupnost (vseh je 57). Pri njej bodo
prispevkov delovnih organizacij — Predlog za prispevek zasebnikov
so proslavili v soboto in ne
deljo, 27. in 28. maja. V so
Več odbornikov občinske skupščine v Novem me obsegala območje novomeške boto so na zdraviliškem vrtu
pevci DPD Svoboda »Du
stu je v razpravi o izobraževalnih skupnostih na seji občine. Odbornik in član ini peli
šan Jereb« iz Novega mesta,
25. maja opozorilo na nevarnost, ki lahko resno ogro ciativnega odbora inž. Peter predsednik ZB Tone Strniša
zi obstoj srednjega oziroma strokovnega šolstva, če Ivanetič je povedal, da so se pa je imel slavnostni govor.
bodo delovne organizacije še nadalje tako gluhe za tudi druge dolenjske občine V nedeljo dopoldne so imele
skupščinska priporočila in tako malo prispevale za odločile, da bo imela vsaka kraj'evne
družbeno-političsvojo temeljno skupnost.
financiranje.
Iniciativni odbor, ki ga je ne organizacije svečano sejo,
njem
za
težave
šolstva
raz
Pogodbe o financiranju
V
občinska skupščina imenova nakar so položili vence pred
strokovnih šol je podpisalo pravljali o prispevkih.
_ J.
ki
JU . **
la na prejšnji seji, je pripra spomenik padlim borcem.
J L tl
l - _
S
»prepričevanjem«
naj
bi
le okoli trideset delovnih or
u } lA i
vil osnutek začasnega statu Praznovanja so se udeležili
denar
zbirali
do
1.
januarja
U
ganizacij, več kot šestdeset
ta izobraževalne skupnosti in tudi gostje in člani zdravili
j
1968,
ko
naj
bi
financiranje
delovnih organizacij na pri
- » K u '
osnutek poslovnika o delu šča, saj je bila to hkrati uvod
i
poročilo ni odgovorilo niti z strokovnega šolstva prevzele ustanovne skupščine, ki naj na proslava v počastitev
»da« niti z »ne«, sedem pa posebne izobraževalne skup bi jo sklicali v tem tednu.
200-letnice zdravilišča.
jih je skupščin' poslalo od nosti, prispevek delovnih or
Ustanovna skupščina bo
ganizacij pa naj bi bil dolo
govor »ne«.
■ NA DESNEM BREGU
Do 20. maja so delovne or čen z zakonom. Predlagali so, imela 57 članov, kasneje pa KRKE V ŽUŽEMBERKU so
se
bo
preimenovala
v
skup
naj
bi
proučili
možnost,
da
ganizacije prispevale 11,252.560
pravkar končali podaljšek vo
S din — tako vsaj. zvemo iz bi letos (oziroma do zakona) ščino temeljne izobraževalne dovoda. Izkop jarka za cevo
skupnosti.
Občinska
skupšči
informacije, ki so jo dobili prispevali za strokovno šol
vod, cevi in polaganje velja
odborniki, medtem ko potre stvo tudi zasebniki (obrtni na je prva izvolila 26 pred okoli 1,570.000 Sdin. Uporab
stavnikov
v
ustanovno
skup
buje strokovno šolstvo na le ki). O tem bodo še razprav
ščino in pooblastila oddelek niki vodovoda prispevajo (z
to okoli 350 milijonov S din. ljali.
za gospodarstvo in družbe delom in v denarju) 1,030.000
OBČINA — ENA
Skupščina
je
pozvala
pred
dinarjev,
krajevna
O B Č A N ! NOVEGA MESTA,
ne dejavnosti ter oddelek za starih
TEM ELJNA SKUPNOST!
vsem odbornike iz delovnih
Žužemberk
pa
finance, da opravljata stro skupnost
Občinska
skupščina
je
na
organizacij
in
družbeno-poli540.000 S din. Za napeljavo
LJUBLJANE, SEVNICE,
kovna
in
administrativna
de
dalje
potrdila
predlog
inicia
tične organizacije, naj vpliva
vodovoda se ogrevajo tudi v
KRŠKEGA, BREŽIC
jo na samoupravne organe, tivnega odbora, naj bi temelj la za izobraževalno skupnost. Stranski vasi, kjer so takoj
S
1.
julijem
bodo
ukinje
na
izobraževalna
skupnost
da bodo z večjim razumeva
pripravljeni delati. Krajevna
ni vsi skladi za šolstvo, fi skupnost
in METLIKE
novomeški Vodo
nanciranje izobraževalnih de vod bosta invprašanje
proučila.
f~] želite lastno stanovanje ali hišo, morda stro
javnosti pa bo prevzela izo
kovno pomoč ali sodelovanje pri gradnji?
braževalna skupnost.
p ] Želite morda sodobne, ekonomične in cenene
Občinska skupščina je z Pot čez Rojcev most
načrte, izdelane v skladu z vašimi željami?
odlokom določila način zbi
□ Imate morda težave s stavbenim zemljiščem?
ranja sredstev za izobraže
bo spet varna
vanje v letu 1967. Izobra
SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE »PIONIR« iz
O
obnovi mostu k Rojčeževalna skupnost bo imela
Novega mesta vam s svojim visokostrokovnim ka
vstopnine, ki pa je v sve
911,320.000 S din, sem pa so vem mlinu, kjer je tudi bliž
Sklad za pospeševanje
drom in izredno razvitimi proizvodnimi kapaciteta
tu znatno višja kot kjer
všteti tudi regresi za prevo njica za več vasi z. desnega
kulturnih dejavnosti SR
mi nudi vso potrebno pomoč in poslovno sodelo
koli pri nas, ne bi bila
Slovenije je odobril vlogo
ze učencev osnovnih šol, šti na levi breg Krke in obratno,
vanje.
najboljša rešitev, čeprav
pendije za prosvetni kader in so se pogovarjali več let. Z
Zavoda za kulturno dejav
■ Podjetje PIONIR bo v letu 1967 na željo kupcev
je ena izmed rešitev Z
stroški za prevoz šolskih ma uporabniki mostu so se do
nost v Novem mestu ter
govorili lani in zbrali skoraj
usmerilo vse svoje napore in kapacitete v intenziv
izborom kvalitetnih gosto
namenil milijon osemsto
lic.
vanj bi se prav gotovo
no in organizirano gradnjo stolpičev, vrstnih in
Odborniki so spet in spet ves les za obnovo, prispeva
tisoč Sdin za dramska in
priliv obiskovalcev pove
poudarjali, da se skupščina li pa so ga uporabniki mo
glasbena gostovanja po
individualnih hiš.
čal. Garancija za polno
z ustanovitvijo temeljne izo stu in mlinar, ki ima pri
klicnih družin v novome
■ Podjetje razpolaga s kvalitetnimi lastnimi načrti
dvorano ni zakup pred
ški občini s pogojem, da
braževalne skupnosti ne bo gradnji največ dela in skrbi.
za tako gradnjo ali pa jih po želji posebej izdela.
stave kakšnega podjetja
rešila skrbi za gmotni polo Lani mostu niso obnovili, le
enako vsoto dž . .Kdo?
■ Po želji kupca gradi vrstne in individualne hiše
(prav
zaradi
tega
je
dosti
Princip
soudeležbe,
ki
žaj
šolstva, zlasti ne srednje tos pa so že začeli obdelova
lahko samo do določene faze in dostavlja kupcem
krat precej negodovanja,
je
pogoj
za
nakazilo
vso
ga
oziroma
strokovnega šol ti les. žagajo in tešejo, mli
po naročilu betonske zidake, mizarske izdelke, streš
saj ni moč dobiti vstop
te
Sklada,
je
Zavod
za
stva,
katerega
obstoj je ob nar pa pravi, da bodo že v
ne konstrukcije ali vnaprej izdelane armature.
nic), temveč načrtna pro
kulturno dejavnost postasedanjih
priporočilih
in drugi polovici junija varno
gramska politika gosto
vil v zadrego V primeru,
prošnjah za pomoč odvisen hodili po povsem novem
K U P C I : vaš dom vam zgradi ob uporabi sodob
vanj
da je popoldanska pred
od dobre volje, razumevanja, mostu. Delo je naporno, za
ne tehnologije in v skladu z vašimi željami ter
Seveda pa nismo odgo
stava obiskana stoodstot
predvsem pa naklonjenosti to bo morala pomagati tudi
možnostmi najhitreje, najkvalitetneje in najceneje
vorili na vprašanje, ki
no, prav tako kot večer
delovnih organizacij strokov krajevna skupnost.
prav
smo si ga zastavili
za
na in da je vstopnina pov
M. S.
nemu šolstvu.
četku.
prečno tristo Sdin, je še
Pa vendar bo treba ne
vedno 135 tisoč primanj
kako shoditi, da ne bomo
kljaja Vzemimo še, da
vedno capljali za vsemi
so popoldanske predstave
Zahtevajte natančne Informacije pri informativni
drugimi mesti. In bili
slabo obiskane, pa se na
službi v Novem mestu, Kettejev drevored 37 (tele
z a . . . tudi daleč za Ko
vedem znesek krepko dvi
ton 21-060) ter na vseh naših gradbiščih!
stanjevico na Krki
gne Prav gotovo zvišanje

Novomeški srednješolci so tudi letos proslavljali dan mladosti skupaj z vojaki
v vojašnici Milana Majcna. Vojakom so poklonili album slik z lanskega srečanja,
ti pa so jim razkazali orožje, vojašnice, sodobno kuhinjo in muzej svoje enote,
nato pa so si skupno ogledali kultumo-zabavni program. Popoldne so se pomerili
v športu. Na sliki: množica srednješolske mladine na dvorišču vojašnice med
programom. (Foto: M. Radenkovič)

Izobraževalna skupnost ustanovljena

Strokovne šole v negotovosti!

Kje dobiti denar

za gledališka gostovanja?

SGP PIONIR Novo mesto

NOVOMEŠKA KOMUNA

V Čilu spreminjajo navade
Najnovejša parola vlade v
Čilu je »komunitapiraxno». Ta
nova beseda zajema širok
program, s katerim hoče vla
da spremeniti ne samo živ
ljenje, temveč tudi navade in
šege v vsakdanjem življenju
Čilencev.
Vlada je nenadejano sporo
čila Čilencem, da odpravjla
tradicionalno »s esto« — dive
uri počitka in kram ljanja po
kosilu. Za Čilence je ta sie
sta, že odkar pomnijo, bila
nekak odmor med dvema
»polčasoma« delavnega dne

Vlada .pa ni opravila le to
staro navado, ampak še kup
drugih čilenskih običajev.
Tako je na prim er zaprla vse
bare med 16. in 19. uro, h o
teč s tem prisiliti očete, da
gredo iz služb takoj domov
Dalje je odločeno, da se po
slovna aktivnost neha ob
18,45, vključno trgovino, kar
je izzvalo protest trgovcev,
ki jim statistika pove, da naj
bolje prodajajo med 18. in
20. uro.
Temperamentni Čilenci so
debelo pogledali, ko so zve

deli, da se m orajo kino, gle

dališča in športne predstave
končati najpozneje ob 23. ozi
roma 24. uri. Demokristjani,
ki so na oblasti, menijo, da
je to nujno, da se ljudje lah
ko odpočijejo in pripravijo za
nov delovni dan. Vlada je
tikinrila celo deset verskih
praznikov, na katere Čilenci
že od nekdaj niso delali. Ven
dar je bilo to prehudo. Od
por je bil tako močan, da je
vlada popustila in jim vrnila
teh deset dni počitka.
Vlada je kajpak trčila ob

Valvasor o gradovih v dolini Krke

stare navade ob tiste »majh
ne stvari« v življenju Čilen
cev. To so drugače zelo pri
srčni in družabni ljudje, ki
se udobno počutijo v kavar
niški gneči, v vsakovrstnih
lepih spektaklih in zabavah
zunaj doma. Ko se je vlada
odločila za te nevarne ukrepe,
je vedela, da bo naletela na
množičen odpor, toda pred
sednik Frei je bil prepričan,
da je sprememba vsakdanjih
navad in sploh stila življenja
njegovih sodržavljanov nujna
za uspeh demokrščanske »re
volucije v svobodi«.
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»Skupine sosedov«
Vlada se je odločila za tako
pot naprej zato, da poveča
delovni učinek prebivalstva,
potem pa še zato, da družino
in njen notranji m ir spreme
MOTIV IZ VOJVODINE? Ne, l e prizorček iz okolice
ni v jedro »komunitarisma«:
Kostanjevico: vodnjake, kot jih imajo v Vojvodini in PoVpii
zbiranje prebivalcev po kraju
ima tudi tu več hiš, ki so zavoljo tega prava p o s e b n o s t 2*|
stanovanja v »skupine sose
Vimpolšek iz št. Lenarta pri Brežic^
dov« za organiziranje teča
jev za krojenje ali gospodinj
stvo, centra za materinstvo,
kmetijske, gostinske šole in
ekipe za borbo proti inflaci
Rdeči nageljni
šole za zdravstvene delavce
ji pa še za odkrivanje trgov
—sp et pritegnile pozornost
pod dežniki
cev, ki dvigajo cene in podob
številnih
Novomeščanov. %
no. Te »sikupine sosedov« uV soboto, 27. m aja dopol Veselih fantov in deklet, ki
stanavljajo svoje »hunte«, ka dne, so sprevodi letošnjih bodo čez nekaj dni opravlja
terim so odprta vrata prefek m aturantov — gimnazijcev, li zrelostni izpit, ni motil dež,
ture za vsako intervencijo.
dijakov ekonomske srednje da ne bi z zateglim troben- vali.
Predsednik Frei je spretno
poskušal, da bi se približal
ljudstvu, da začne dialog z
volivci in da pokaže zanim a
nje za vsakodnevne skrbi dr
žavljanov. Vso to operacijo
je razglasil za »napredovanje
naroda« — kar praktično po
menil vključevanje državlja
nov v reševanje vsakodnevnih
poslov.
Demokristjani
so
ustanovili tudi poseben ser
vis za kontrolo rojstev, pou
darjajoč, da se tretjina spo
četij konča z abortusom
Pooblaščeno podjetje
Čilenci so znani kot poli
KOVINSKA INDUSTRIJA IG
tično naelektren narod. Zato
ti posegi demokristjanov ni
obvešča lastnike m uporabnike motornih
so ostali brez političnih posle
vozil, da je ustanovilo servisno službo, ki
dic. Poseganje v »siesto«, pre
bo na željo lastnika ali uporabnika
poved polnočnih kino predZAMENJALA REGISTRSKE TABLICE
stav, zapiranje barov v naj
bolj razgibanih urah — to res
prejšnje izdelave z enako številko v alumi
niso stvari, ki bi Čilencem
nijasti izvedbi.
zbujale dobro voljo. Trgovci
Možna
je zamenjava vseh vrst rednih regi
so v izložbah napisali živahne
strskih tablic za avtomobile, motorna kolesa
uporniške parole. Toda pred
in priklopna vozila.
sednik Frei ni pokazal nobe
Zamenjajo se lahko v SR Sloveniji uradno
nih znakov popuščanja v tem
izdane registrske tablice.
spopadu Nemara je prepri
Zainteresirane gospodarske organizacije in
čan, da se klin izbija s kli
nom: dolgoletna navada se
ostali uporabniki motornih vozil naj pismeno
zdravi s potrpežljivim časom.
ali osebno oddajo svoja naročila komercialne
Zato se je odločil za čakanje
mu oddelku KOVINSKE INDUSTRIJE IG
pri Ljubljani.
in potrpljenje
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GRACARJEV TURN
Lega gradu Gracarjev tum . O njegovem imenu. Njegov prvi gra
ditelj in lastnik- Zakaj se zdaj grad imenuje Feistenberg. V njegovi
okolici so rodovitna tla. Odlično vino. Rodna gozdna drevesa. Mno
go sadja- Kako je ta grad zapovrstjo dobil nove gospodarje- Njegov
današnji lastnik. Turki neki plemkinji odsekajo roke, ker ni hotela
ustreči njihovi želji. Morilski vlom skupine Uskokov ponoči. Ti
so hudo ranili gospodarico gradu in še nekaj drugih.
Grad Feistenberg (po kranjsko
Gracarjev tum) leži na Dolenjskem
ali v Slovenski marki, deset milj od
Ljubljane in dve od Novega mesta, na
nizki vzpetini, to je nekolikanj nav
kreber, na rodovitnem in prijetnem
kraju.
Grad se je popred imenoval Grat
zerthum, zaradi česar se ga še danes
drži kranjsko ime Gracarjev tum, ki
ga je dobil po svojem ustanovitelju,
namreč po nekem gospodu Gratzerju.
Ta ga je bil prvi pozidal, ga poimeno
val Gracarjev tum, in gospodje Grati
zerji so ga imeli v lasti še mnogo let;
tako: leta 1328 gospod Herwart in go
spod Meinhard, dva brata Gratzerja,
viteza; nato leta 1353 gospod Andrej
Gratzer, leta 1371 gospod Engelreich,
lete 1411 gospad Hanselein Gratzer,
leta 1441 gospod Andrej, leta 1540 pa
gospod Jožef Gr&tzer.
Ko je ta rodbina izumrla, kar pa
se je zgodilo že pred davnim, in ko so
h gradu še mnogo prizidali, so ga ime
novali Feistenberg. Kdo mu je dal to
ime prvi, tega sicer ne vemo; moje
mnenje pa je, da so s tem imenom
hoteli pokazati na rodovitnost tal, ki
so tu v okolici zares odlična in rodo
vitna. Graščina ima namreč lepa in
ravna polja ter travnike, poleg tega
pa tudi prelepe vinograde — (že takoj
pod gradom je zasajen izboren in ve
lik vinograd, ki rodi nadvse slastno
vino).
V mičnih in čednih gozdovih v ne
posredni bližini gradu raste obilo ko
stanjev in skuršev.
Tudi sadno drevje je veselo teh ro
dovitnih tel, ki ga zasujejo z veliko
množino najokusnejših jabolk, hrušk
in podobnega sadja, tako da torej ta
grad z vso častjo nosi ime Feistenberg.
Kasneje je grad prešel v roke go
spodov Paradeiserjev, nato nekega go
spoda Matešiča, nato nekega gospoda
Tadiolaviča, iz rok slednjega na go
spoda Edlinga, od tega pa ga je kupil
zopet gospod Ivan Jurij Buset. Ime
novani gospod Buset je grad po svoji
smrti zapustil svoji ženi, gospej Ma
riji Rosini Buset, rojeni Rasp. Tu je
očiten primer, kako hitro lahko hiše
tega svete menjajo svojega gospodar
je ter prehajajo iz rok enega v roke
drugega, tako da so bolj prenočišča
svojega graditelja ki gospodarja, ka

kor pa njegovo trajno bivališče in
stanovanje. Sedaj je lastnik gradu
omenjene gospe vdove naj mlajši sin,
gospod Herwart Buset.
Pred nekako sto leti so Turki ne
daleč od tega gradu na šentjemejskem polju na svojem pohodu ujeli
neko plemkinjo iz družine Tum ter ji
hoteli storiti silo; ker pa se je bra
nila in se jim z vsemi močmi tako
upirala, da sramotnega dejanja niso
mogli opraviti, so ji odsekali roke, za
radi česar je ta častna žena umrla z
nesmrtno slavo svoje poštenosti.
Prav tu, in sicer v samem gradu, se
je pred približno dvanajstimi ali tri
najstimi leti v mesecu juliju pripetil
strašen dogodek. Uskoki, ljudje, ki
s svojimi dolgimi parklji prav radi
segajo po tuji lastnini (poštenih tu
kaj ne mislim!), so prišli ponoči skoz
okno v grad in stopili v obednico,
kjer je spala ena izmed služkinj. Ker
je nanjo skoraj stopil Uskok, ki je
stikal za stvarmi, je ta začela na glas
vpiti. Oni jo je zaradi tega prijel za
goltanec, da bi ji zaprl zračne cevi ali
pa jih z nožem morilsko odprl in pre
zračil. Seveda pa je deklino vpitje pri
šlo do ušes grajske gospe, zgoraj ome
njene gospe Marije Rosine Buset, ki
je spala v sosednji sobici; s hčerjo, ki
je spala pri njej, je v temi hitela v
obednioo, tu pa so jo, kakor že prej
služkinjo, lopovi s sabljami žalostno
potolkli. Ko se je zaradi tega po gra
du razlegalo vpitje na pomaganje, je
pritekel oskrbnik Wolf Salomon Jan
ko, a ga je doletela enaka nesrečna
usoda; morilski tatovi so ga namreč
s svojimi sabljami tako srdito priča
kali, da je obležal mrtev. Medtem pa
je gospa z gospodično Rozalijo zbe
žala in se po vseh štirih splazila sko
zi vinograde ter se rešila k nekemu
kmetu. Ko si je tolpa zlikovcev pri
svojila najboljše, kar ji je dopustila
naglica, je zbežala od tam.
Grad Gracarjev tum ali Tolsti
vrh stoji slab kilometer od vasi
Orehovica in 13 kilometrov od
Novega mesta. Med vojno je bil
grad deloma požgan, po vojni
pa deloma obnovljen. Grad je
ob koncu XIX. stoletja prešel
v roke sedanjih lastnikov Rudežev.

OBVESTILO
lastnikom in
uporabnikom
motornih
vozil

MOMČILO PUDAR

ATLETSKO PRVENSTVO DOLENJSKE

Reprezentanca Dolenjske za nastop v
Na nedeljskem atletskem prven
stvu Dolenjske so razen novome
ških atletov nastopili še tekm oval
ci Iz Kočevja, Črnomlja in Šent
jerneja. Prvenstvo je bilo slabo
obiskano, saj smo pogrešali pred
vsem atlete lz Spodnjega Posavja.
Zastopano je bilo le m anjše šte
vilo disciplin, v glavnem tiste, ki
pridejo v poštev za nastop na Zle
tu bratstva in enotnosU 9. junija
v Banjaluki.
Rezultati: 100 m — i : 1. Katica
Močnik (Nm) 13,2, 2 ‘l’atjan a Tisu
(Cm ) 13,8, 3. M arija Bratkovič
(Nm) 13,9.
100 ra — moški: l. Vinko Iste
nič (Nm) 11,0, 2. Jože Slajkovec
(Nm ) 11,7, 3 Borut Kočevar (Koč)
11,9.
600 m — ž : 1,—S. Danica Moč
nik in M arija Bratkovič 1:48,6, 3
Katica Močnik 1:50

100 m — moški: l. Anton Kova
čič (Nm ) 2:48, 2. Milan Močnik
(Nm) 2:54, 3. Anton Bučar (Šent
jernej) 2:57,6.
Krogla — m .: 1. Igor Penko
(Nm) 13,47 m , 2 Stane Sega (Koč)
12.27 m, 3. Jože Smodej (Nm)
11,37.
Krogla — ž.: 1. Anica Križan
(Cm ) 9,35 m , 2 ‘ M artina Facja
(Nm ) 8,97 m.
Daljina — i : 1. Milojka Jereb
(Nm ) 4,49 m, 2 Meta Zagorc (Nm)
4,23 m , 3. T atjana Tisu (Cm )
4,08m.
Višina — i.: 1. Milojka Jereb
(Nm) 1,43 m , 2 Meta Zagorc (Nm)
1,35 m, 3. Štefka Fortun (Crn) 1,30
m etra.
Višina — m.: 1. Franc Halas
(Koč) 1,75 m , 2. Franc K ristan
(Nm ) 1,60 m.
Po končanem prvenstvu Je bila

sestavljena reprezentanca Dolenj
ske, ki bo nastopila na zletu v
Banjaluki 9 junija. Nastopili bodo:
Istenič, Ko&evar (Koč), Slajkovec,
Hribernik, Solak. Kovačič, Močnik

&*

Podjetje za gradnje in melioracije

A G R O O B N O V A - Ljubljana,
CRTOMIROVA ULICA 8
razglaša
prosti delovni mesti za

2 KVALIFICIRANA STROJNIKA
za delo z goseničarji
Delo traja nedoločen čas. Poskusno delo do 30 dni.
Interesenti naj se pismeno ali osebno priglasijo
kadrovski službi podjetja.

190 pionirjev, mladincev
,
lovalo na otvoritvenem P1 ji» j
dnevu mladosti, se je
je državna vaterpolo rep. v

tekmo. (Foto: Mirko Ves**

MAT?«TKATERA

o b č in a v v o j v o d in i j e p o st a l a

mecen slikarjev in festivalov
Iz banaške vasi Kovačiča v Moskvo in New York

3o p„ °dbočjem in
a°onski nižini,
'Hiskn^ski
Co (Poto:
k°
(Foto: Tinko

in bobni na
Se n~nažin razgla^
avljaj°
od
Z rdei d e j * Prsih in z
«i 5 ^ i so večkrat

‘‘esto in prepe.

V številnih vojvodinskih
občinah so v zadnjih letih
uvedli nove oblike kulturne
dejavnosti, ki so oživile in
obogatile kulturno življenje v
mestnih in vaških naseljih.
V slikarskih kolonijah v
Senti, Bački Topoli, Bečeju,
Malem Idjošu in v Ečki pri
Zrenjaninu, kjer se vsako le
to zbere blizu 80 likovnih
umetnikov iz Vojvodine in
drugih krajev dežele, so na
stala pomembna umetniška
dela. V večini teh mest so
odprli tudi manjše galerije.
Izraz teh prizadevanj pred
stavljajo tudi »Likovna sre
čanja na Paliču«. To je de
jansko tromesečna razstava
del tistih umetnikov, ki so
se zadrževali in delali v tej
koloniji. »L,-kovna jesen« v
Somborju je že dobila svoj
prostor in ugled v likovnem
življenju naše dežele. Vas
Kovačiča je dobila priljublje
no ime »Banatske Hlebine«.
Platna te skupine slikarjevkmetov so že poromala na
pot okoli sveta.
Skoraj vsaiko leto privabi
jo tradicionalne »Zmajeve
otroške igre« v Sremski Ka
menici veliko število jugoslo
vanskih pisateljev. »Stražilov-

ska srečanja« v Novem Sa
du so postala javna tribuna
mladih izobražencev iz raz
ličnih krajev dežele, na kate
rih se pogovarjajo o perečih
pojavih in dogodkih v našem
kulturnem življenju.
Po vseh vaseh novocmjanske občine prirejajo redno
»Liparske večere«, ki so po
svečeni življenju in delu Dju
re Jakšića V nekaj dneh, ko
likor trajajo ti večeri, se zvr
sti skoraj do 40 različnih kul

turnih prireditev. »Majske
igre« v Bečeju predstavljajo
za naj mlajše državljene tega
mesta na Tisi kulturen do
godek celega leta; močno pa
so priljubljeni tudi »Glasbe
ni festival otrok Vojvodine«
vSom boru, »Srečanja am ater
skih gledališč Vojvodine« v
Kikindi, »Majska večeri« v
Pančevu in razne druge pri
reditve, ki po svoji vsebini
presegajo krajevne okvirje.
J. VAVIĆ

SMEH STOLETIJ
V Parizu so pripravili veliko pojedino in na
njo povabili tudi neko rusko damo, ki pa je
slučajno zamudila. Talleyrand je bil zaradi tega
nejevoljen in je rekel sosedu v jeziku, za kate
rega je mislil, da ga Rusinja ne razume:
»Če kakšna dama ni ne lepa ne mlada, bi
morala priti o pravem času in nas ne bi smela
pustiti čakati.«
Toda dama je razumela, kaj je rekel; obr
nila se je in mu odgovorila v istem jeziku:
»če je kaka dama tako nesrečna, da mora
pri obedu sedeti z nevljudnimi ljudmi, pride
še vedno dovolj zgodaj.«

Talieyrandu so nekoč naročili, naj napiše
kritiko o zaščitnih carinah. Stari politik je na
pisal o tem izčrpen spis in ga izročil tajniku,
naj ga prepiše. Ko je tajnik vrnil delo diploma
tu, ga je avtor vprašal, kaj sodi o stvari.
»Hm, to je zelo duhovita razprava, toda
oprostite, povedal bom kar odkrito: priznati
moram, da mi ni čisto jasno, ali ste za zaščito
carine ali proti njej.«
Talleyrand se je nasm ehnil:
»No, potem je kritika povsem v redu!«

Da bi uničil Anglijo, se je Napoleon odločil
za »celinsko zaporo«. Ukazal je, da ne sme v
njegovih deželah nihče kupiti od Angležev no
bene stvari. Ko pride v neko vas k domačemu
župniku, ga zasači pri praženju kave, kupljene
od Angležev.
»Kako to, da vi uporabljate blago, ki je pre
povedano?«
»Toda, veličanstvo, saj vidite, da ga le seždgam!«

„Belsad" Črnomelj

ter tekmo- .
Moćnik,
Facja ter
GLONAR

V s a k o le to v e č s v e č k - in k e r v la g a
J a n e z e k v s a k d in a r č e k v h ra n iln ik ,
im a že z d a j v s a k o le to v e č d e n a rja !
H r a n iln ik za V a š e g a o tro k a la h k o
d o b ite v s a k č a s pri

DOLENJSKI BANKI
IN HRANILNICI
v Novem mestu
plavalnih klubov Je sodei , r^em . S to prireditvijo, posvečeno
** Že *!li
P^ava*n» sezona. Po tekmovanju
"fckaj dni trenira v Krškem, odigrala

Prvi človekov polet v vesolje
Ni bilo treba čakati dolgo, da so sovjetski učenjaki
svetu pripravili še novo presenečenje, ki jim je prineslo
veliko priznanje in nedvomno prednost pri osvajanju ve
solja.
'
Z vesoljsko ladjo »Vostok I« je 12. aprila 1961 potel
Jurij Gagarin; bil je prvi človek, ki je stopil v nedoseglji
va prostranstva vesolja. V 108 minutah, kolikor je trajal
njegov zmagoviti polet, je Gagarin obletel Zemljo na poti,
ki je dolga 41.840 kilometrov. Ta dan bo ostal v znanosti
zapisah z zlatimi črkami. Svetlolasi oficir sovjetske vojske
sedemindvajsetletni Jurij Gagarin je pomladnega dne ures
ničil tisočletne sanje človeštva, da se povzpne v prost,ran-

Sovjetska vesoljska ladja »V ostok«
stva vesolja in da se približa tako neznanim planetom in
svetovom.
Gagarinov polet je predstavljal zmago sovjetske zna
nosti. V Moskvo so prišle prisrčne čestitke iz vsega sve
ta. Bilo je konec politike hladne vojne, političnih strasti
in umazanosti, čeprav le za trenutek. Tako se je znanstve
nikom posrečilo, čeprav za trenutek, da so potisnili k zidu
politike.
štiri mesece za Gagarinom je German Titov na ladji
»Vostok II« sedemnajstkrat obletel Zemljo in se zadržal
v vesolju 25 ur.
Prvi ameriški kozmonavt John Glen je zletel v vesolje
20. februarja 1962. Za njim pa so se zvrstili Scot Carpanter, Andrijan Nikolajev, Pavel Popovič, Walter Shira, Gordon Cooper, Valerij Bikovski, Aleksej Leonov...
Prva ženska, ki je postala kozmonavt, pa je bila Va
lentina Tereškova, ki je v treh dneh 48-krat obletela naš
planet.
Ti pomembni poleti kozmonavtov v vesolje niso imeli
neposrednega cilja osvojiti Mesec, kljub temu pa so pot
od Zemlje do Meseca skrajšali in jo naredili bolj zaneslji
vo, kot je kdaj bila. Med poleti kozmonavtov so bile oči
strokovnjakov in vsega sveta uprte vedno na Mesec.

Ogromna vrtavka na Mesecu

NE HODI DOMOV BREZ

*

v

ali pa pri n je n ih p o s lo v n ih e n o ta h
v Krškem, Metliki in Trebnjem!

Tretjega februarja lanskega leta je na Mesecu mehko
pristala sovjetska avtomatična postaja »Lima 9«. Mehko
pristajanje te postaje pomeni nov začetek v razdobju osva
janja vesoljskih teles.
Blizu je dan, je dejal v teh dneh akademik Sedov, ko
bo na površino Meseca stopil prvi poslanec z Zemlje.
Uspeh »Lune 9« ni samo v tem, da je mehko pristala
na Mesecu, marveč tudi v tem, da je poslala fotografije,
ki bolj jasno kot vse dosedanje kažejo površje zemeljske
ga satelita. Ti posnetki so po mnenju znanstvenikov od
stranili sij skrivnosti z Meseca.
Mehko pristajanje »Lune 9« je bilo možno po celi vr
sti poskusov, da bi se avtomatična postaja nepoškodova
na spustila na Mesec. Postaje so se najpogosteje razbile
ob pristanku na Mesecu ali pa so zletele mimo njega. —
S tem dosežkom sovjetskih učenjakov je postalo možno
osvajati druge planete. To pomeni, da je možno varno
pristajanje vsake kozmične ladje ne samo na površini Me
seca, marveč vsakega drugega planeta.
»Luna 9« se je pričela spuščati navpično na Mesec, ko
je bila od njega oddaljena 8300 km. Samo 48 sekund prej,
preden je mehko pri stala, je pričel delovati sistem mo
tornega zaviranja. Hitrost 2600 m na sekundo se je tisoč
krat zmanjšala in ladja je pričela leteti s hitrostjo, ne več
jo kot 2,5 metra na sekundo.
Po pristanku »Lune 9« na Mesecu je bila vzpostavlje
na radijska zveza. Kmalu nato je postaja pričela opazo
vati Mesečevo pokrajino, medtem pa so instrumenti nje
nega laboratorija pričeli pošiljati fotografije na Zemljo.

Podeželski profesor — oče raketne tehnike
2e zdavnaj je znano, da ima raketna tehnika odločil
no vlogo v človeškem prizadevanju, da bi poletel v koz
mične višine. Po drugi svetovni vojni so pogosto govorili
o sovjetski in ameriški raketni tehniki.
Ko so v sovjetski zvezi izstrelili prvi zemljin satelit,
je neki ameriški oficir vzkliknil:
»Vendar le nismo ujeli pravih Nemcev!«
Kasneje se je lahko sam prepričal, kako neutemeljene
so bile njegove trditve.
Pravi oče znanstvene astronavtike in raketne tehnike
v Sovjetski zvezi pa tudi izven njenih meja je profesor
matematike v Kalugi Konstantin Edvard Ciolkovskij, ki
je živel in delal od leta 1857 do 1935.

Obračun z uspehi in slabostmi

Jutri bo ustanov
ljena izobraževal
na skupnost

ii

V
mali dvorani prosvetnega
doma v Brežicah bo jutri
ustanovna skupščina za usta
novitev temeljne izobraževal
ne skupnosti Brežice. O svo
jem delu bo poročal najprej
iniciativni odbor. Udeleženci
bodo obravnavali predlog sta
tuta izobraževalne sikupnostd
in izvolili člane izvršnega od
bora ter predstavnika repub
liške izobraževalne skupnosti.
Sklepali bodo tudi o sred
stvih za šolstvo za drugo po.
lovico leta.

DROBNE
Z BIZELJSKEGA
■»PREDSEDNIKA TITA je
za njegov 75. rojstni dan obi
skal tudi naš pionir Vladimir
Urek,« vam s ponosom povtedo pionirji osnovne šole
Bizeljsko. Urek se je vrnil z
obiska poln nepozabnih vti
sov, o katerih pripoveduje so 
šolcem. O tem bo spregovoril
tudi po brežiškem radiu. Pio
nirski odred ga je izbral v
delegacijo zaradi učnega uspeha, skromnosti ' ' prizadev
nosti.
■ DAN MLADOSTI je na
bizeljski šoli potekel 25. ma
ja v športnem srečanju s pišeškimi učenci. Pišeiani so
zmagali v rokometu in nogogometu, domačini pa v atle
tiki. Pred športnimi srečanji
so im eli kulturni program, v
kate repi so nastopili šolski
zbori obeh šol; bilo je nekaj
recitacij in slovesen sprejem
pionirjev sedmih razredov v
mladinsko organizacijo.

»SUMLJIVA OSEBA« NOCOJ V BREŽICAH
Učenci IV. a razreda gimnazije v Brežicah bodo na odru Prosvetnega doma nocoj
uprizorili komedijo Branislava Nušića »Sumljiva oseba«. Za seboj imajo tri uspesne nastope: 20. m aja so se predstavili v Kostanjevici, 26. m aja v Sevnici m 30.
m aja v Krškem. Na sliki prizor iz 2. dejanja. Delo je režirala profesorica Marija
Zorkova. Brežičani, obiščite nocojšnjo predstavo, ki so vam jo pripravili dijaki.
(Foto: Baškovič)

PRVI DEL OBČINSKE KULTURNE REVIJE JE ZA NAMI

Doklej več nastopajočih kot poslušalcev?
V Cerkljah nastopilo osem zborov z enaindvajsetimi pesmimi
V soboto, 20. m aja zvečer, se je na občinski re
viji v Cerkljah zvrstilo osem pevskih zborov z 21
pesmimi. Nastopajoče in občinstvo je pozdravil pred
sednik PD Cerklje Vlado Curin, nakar je začela na
povedovalka Darinka Zorko iz Artič najavljati zbore.
Moški pevski zbor iz Krške
vasi, ki ga vodi Ivan Lapuh
iz Brežic, je zapel Jerebovo
»Moj deklič« in Venturinijevo
»Bazovico«. V 18-članskem
zboru so samri starejši pevci.
Lepo je pel zlasti drugo to
čko s solistom.

Varstvo so prevzele
učiteljice
Od

Predsednik občinske kon
ference SZDL v Brežicah je
na razširjeni seji podal openo volitev v predstavniške
organe. Analiziral je zlasti
pripravljalno obdobje in vse
faze od evidentiranja dalje.
Opozoril je tudi na slabosti,
kakršne se v prihodnje ne bi
amede ponavljati. Značilen
za to je primer volitev po
slanca v organizaoijsko-politični zbor.
V razpravi so se udeležen
ci ustavili ob tistih vpraša
njih in jih poskušali osvet
liti z različnih zornih kotov
Precej so govorili tudi o le
uspeli akciji za zbiranje sa
moprispevka za šolstvo, ki
je bila najbrž res izpeljana
nekoliko prehitro.
V nadaljevanju so obravna
vali in dopolnili še sklepe ob
činske konference in se nato

Iz Dobove je nastopil moški
pevski zbor, ki ga vodi Ignac
Regovič. Zapeli so Hajdrihovo
»Prvomajsko«, narodno »Oj,
dekle, ka si tak žalostno?« in
Vračkovo »Oj
>re duboko«.
Ivan Pinterič iz Kapel je di
rigiral kar trem zborom, na

stopajoči pa so imeli rdeče
nageljčke na prsih. Moški
zbor (10 članov) je zapel pe
smi »Razstanek in »Mornar«,
ženski (9 pevk) Pahorjevo
»Pesem slovenske mladine« in
Kosi je vo
»Slovenka sem«,
mešani zbor pa š- abovo »Ve
čer na morju« in Aljaževo
»Oj, zbogom ti, planinski
svet«.
Na odru so nastopili tudi
vojaki cerkljanske garnizije s
kitaristom in bobnarjem. Za-

Z OBISKA V OSNOVNI ŠOLI CERKLJE OB KRKI

seznanili s prazn ovat, : m dne
va izseljencev v K ostanjevioi, ki ga pripravlja občin- •
ska konferenca v Brežicah
skupaj z občinsko konferen
co SZDL v Krškem.

NOVO
V BREŽICAH
■ V CATESKE TOPLICE JE le
tos prispela na zdravljenje ugled
na gostja, predsednica cejlonske
stranke svobode gospa Sinm avo
Bandaranaike. V petek zvečer si je
v Brežicah ogledala filmsko pred
stavo. V zdravilišču se dobro počuti, zato je tudi izpolnila lam
dano obljubo o ponovnem sviae' 'ai DRAMSKA SKUPINA delav
skega društva BRATOV MILAV
CEV je zaključila letošnjo sezono
z osmo ponovitvijo Bevkove dra
me »Krivda« v šentlenartu. Občin
stvo jo je sprejelo z velikim zado
voljstvom.
' ■ a v t o - m o t o d r u š t v o BRkžlC E bo priredilo v nedeljo, *.
junija, izlet v neznano za člane m
nečlane.
. ..
■ NOCOJ OB 20. URI bodo dl
jaki IV. razreda gimnazije upri
zorili Nušičevo komedijo »Sum'^ O K m S K .
SINDIKA1.NI
SVET pripravlja za soboto razšir
je n o sejo skupaj z Društvom k n ji
govodij Obravnavali bodo tehnič
no opremljenost služb v delovnih
organizacijah.
■ MESTNA ORGANIZACIJA ZB
NOV je na sestanku 30. maja se
znanila člane z novim odlokom
o podeljevanju priznavalnin in štu
dijske pomoči. Zvedeli so tudi
pogoje za letovanje v Savudriji in
se pogovorili o proslavi Kozjan
skega odreda. Sprejeli ^so tudi
program dela za leto 1967.
■ TURISTIČNA POSLOVALNI
CA SAP vabi v soboto. ‘2. junija,
na enodnevno potovanje v Trst.
■ OBREŽJE KRKK JE VODNA
SKUPNOST očistila in obse kala
na obeh straneh od Krške vasi do
izliva Krke v Savo. Za kopalce do
urejeni breg bolj privlačen, saj
je bil sedaj zelo zaraSčen m za
nemarjen

peli so Pahorjev »Prečudni
cvet« in pesem »Padobranac«.
Dirigiral je Milivoj Surbek.
Trinajst pevcev DPD Bratje
Milavci iz Brežic je pod tak
tirko Franca Baškoviča zape
lo tri pesmi: Mirkovo »Na tr
gu«, narodno v Simonitijevi
priredbi »Tam v dolu« in Bu
čarjevo »Na Trški gori«.
24-članski
moški
pevski
zbor iz Artič se je pod vod
stvom pevovodje predstavil s
Korunovo »Potrkali na okno«,
Simonitijevo »Lastovki v slo
vo« in Bučarjevo »Tam, kjer
pisana so polja«.
Predlog za ustanovi
Prireditev so končali zdru
tev sklada bratov
ženi pevski zbori, ki so zapeli
Aljažev »Oj, Triglav, m oj.
Ribarjev
dom« in Gobčev »Bohor«.
Včeraj, 31. maja. se je v
Moralni uspeh je revija do Brežicah
sestala
delovna
segla ne pa tudi gmotnega. skupnost gimnazije. Sklepa
Kako dolgo še bo občinski la je o prijavah na razpi
svet ZKPO r režice pošiljal na sana delovna m esta, o vpisu
prireditve, katerih se bo ude dijakov . v prvi razred in o
leževalo le po 53 poslušalcev vilini odstotka za 'nadome
(kot v Cerkljah), 135 požrt stilo članom kolektiva v ča
vovalnih ljudi? Kako bo su bolezni. Na dnevnem re
plačal prevozne stroške za du je bil še predlog za usta
pevce, malice in podobno, če novitev sklada bratov Ribar
bodo vse prireditve tako sla jev in predlog za gradnjo
bo obiskane?
S. Z. igrišča pri gimnaziji.

lanskega decembra da
lje imajo pri osnovni šoli v
Cerkljah tudi otroški vrtec:
vrtec so prevzele učiteljice.
Malico in kosilo pripravljajo
otrokom v šolski kuhinji. Vr Odklonjen samoprispevek za investicije v šolstvu je tudi v Cerkljah zbrisal
tec je odprt vsak delavnik od upanje na dograditev učnih prostorov — Tretji izmeni so se izognili na ta
8. do 15. ure. Vanj je vpisa
način, da so en oddelek prešolali v Bušečo vas
nih 16 otrok. Za vrtec je
šola izpraznila bivšo pisarno.
V
klopeh osnovne šole v samoprispevek .niti misliti ne učenci naštudiral spevoigro
Otroci imajo zdaj na voljo
Cerkljah
ob Krki se sreču smejo na to. Morda bo na »Kresnička«. Za glasbo so
dva prostora. Igrač jim ne
jejo
otroci
15 vasi. Šolski slednja akcija uspešnejša. Ob znali na šoli vzbuditi veliko
manjka. Kupili so jim tudi
Jt.
okoliš je zelo velik in sega sedanji šoli bi nujno potre zanimanja in veselja.
ležalnike, da po kosilu lah
od Crešnjic tja do Stojdrage bovali še štiri učilnice, delav
ko počivajo. Dvorišče še ni in Trebelnika. Okoli 30 učen nico za tehnični pouk in pro
povsem urejeno, toda prostor cev ima do šole več kot pet stor za otroški vrtec ter šol
zanj je lep. Tam preživijo ob kilometrov. Najbolj oddalje sko kuhinjo.
lepih in toplih dnevih m no ni otroci so doma osem ki
Na šoli imajo letos tudi
go prijetnih ur.
lometrov daleč. Na pot mo oddelek glasbene šole iz
rajo ob šestih zjutraj, pozimi Brežic Za klavir se je odlo
še prej. Kombi bi jim lahko čilo šest učencev, harmoni
Marljivo društvo
skrajšal pot štiri do pet kilo karjev je osem in kitaristov
na Dolini
metrov v eno smer. Zanj je prav toliko. Prizadevni glas
Prosvetno društvo SLAV šola že prosila, toda za se beni pedagog Ciril Baškovič
CEK na Veliki Dolini privab daj ni upanja, da bi ga do prihaja tja štirikrat na te
lja na prireditve ljudi iz od- bili. Počakati bodo morali na den. Glasbeno vzgojo ima
dve uri tedensko tudi v otro
daljenih hribovskih vasi, ki boljše čase.
'sicer nimajo možnosti za
Vseh osnovnošolskih učen škem vrtcu. V okvi.ru redne
obisk klltum ih prireditev
cev je v Cerkljah 343. Upo ga glasbenega pouka je z
Zdaj ima društvo končno ure števani so tudi razredi pod
jene prostore in je delo veli ružnične šole v Bušeči vasi.
ko laže kot prej. V Brežicah Tam so zdaj štirje oddelki,
pričakujejo, da se bo društvo na cetralni šoli pa jih imajo Občni zbor turistične
odzvalo povabilu za sodelo 11. V Cerkljah so samo štiri
zveze v Brežicah
vanje na kultumo-prosvetni učilnice primerne za pouk.
30. maja je bil v Brežicah
Pomagajo si
s pomožnim
reviji.
prostorom. V zasilno učilnico občni zbor občinske Turil
šolarji vstop skozi ku stične zveze. O delu sta po RAVNATELJI IZ VELIKE PLANE V BREŽICAH: Prosvetne delavce brežiške ob
S cesto bo prišel imajo
hinjo, kar bi strog sanitarni ročala upravni odbor in nad čine so nedavno obiskali ravnatelji šol iz bratske Velike Plane. Ogledab so si
med hribovce
inšpektor lahko vsak čas zorni odbor.’ Udeleženci so Cateške Toplice in nekatere kultumo-prosvetne ustanove, potem pa se v osnovni
prepovedal. Pomožni učni po razpravi o obeh poroči šoli bratov Ribarjev v Brežicah pogovarjali o delovnih oblikah, nagrajevanju učen
napredek
prostor je razen tega zelo te lih sklepali o zaključnih ra čev, pohvalah in kaznih, organizaciji prosvetno-pedagoske službe in podobnem.
Vaščani Ržišča, Malih in sen. Od prve klopi do table čunih zveze za leti 1965 in Gostom iz Srbije bodo prosvetni delavci brežiške občine vrnili obisk najbrž ze ob
1966. Sprejeli so delovni pro
Velikih Vodenic prostovoljno ni niti pol metra razdalje.
gram za prihodnje obdobje koncu junija. — Na sliki: prosvetni delavci iz Velike Plane pri sprejemu v osnovni
nadaljujejo lani začeta zemelj
šoli bratov Ribarjev v Brežicah. (Foto: Ivan Tomše)
Da
bi
se
rešili
tre«tje
izme
ter posebej razpravljali o na
ska dela na cesti KočarijarVodenice—Ržišče. Od občine ne, so že lani prešolali en logah v mednarodnem turi
oddelek v dva in pol kilome
so prejeli 200.000 S din. Ta tra oddaljeno Bušečo vas. V stičnem letu.
denar bodo uporabili za do njem so otroci z desnega
važanje peska. Tudi krajev brega Krke. Trije prosvetni V dobovski knjižnici
na skupnost Kostanjevica bo delavci se že vse leto vozi
Osrednja prireditev dneva nil tudi dijak gimnazije. Pred mladine je zmagovalcem in
3000 knjig
nekaj primaknila.
ta tja. Le tako lahko teče
sednik gimnazijskega športne drugim nastopajočim podelil
Nova cesta bi tem krajem pouk na centralni šoli v dveh
Kulturno prosvetno društ mladosti je bila v Brežicah
ga društva je izročil nato pri knjižne nagrade.
lahko prinesla velik napre
vo STANE VOGRINC v Do 25. maja. Ob treh popoldne
Občinstvo je do zadnjega
znanja najuspešnejšim šport
dek. Najnujnejši je prevoz izmenah.
bovi spada med najbolj de sm o/ spremljali skozi mesto
V
Cerkljah že nekaj let ralovna društva v občini. Lepe svečan sprevod gimnazijcev, nikom, ki so zmagali na raz kotička napolnilo dvorano.
mlatilnice, razen tega bi lju
Največ je bilo mladih poslu
dje iz tistih krajev radi pri čunajo na dograditev šolskih uspehe žanje zlasti knjižni pripadnikov armade, šport nih tekmovanjih.
Sledil je telovadni nastop. šalcev. Program je bil pester
prostorov.
Morali
bi
priti
na
nih
sekcij,
padalcev,
taborni
peljali naprodaj svoje pridel
ca, ki ima na svojih policah
in zanimiv, pogrešali smo le
ke. Zdaj jih morajo nositi v vrsto, zdaj pa, ko se delovne že nad 3000 knjižnih del. kov, -članov Rdečega križa in Zvečer je bila v Prosvetnem slovenskih zabavnih melodij.
domu
javna
oddaja
»Pokaži,
organizacije
niso
izrekle
za
domače
godbe
na
pihala.
Ljudje jo zelo radi obisku
dolino.
Na stadionu je spregovori kaj znaš«. Nastopili so zma Dve uri in pol trajajoči spo
jejo. Med bralci je veliko
red je bil za občinstvo prijet
la postrojenim vrstam pred govalci oddaj v krajevnih sre
mladine.
no doživetje in mladinski ko
Društvo ima svoj pevski sednica občinskega komiteja diščih brežiške občine. Med mite se je s to prireditvijo
zbor, ki nastopa z velikim Božena Cešnovarjeva, ki je recitatorji je požela največji dostojno oddolžil
prazniku
uspehom. Prizadevna je tu mladim čestitala za njihov uspeh Erna Arnšek, med pev mladosti in rojstnemu dnevu
ci
pa
je
zmagala
Zdenka
Za
praznik.
Dvojnega
praznika
se
di folklorna skupina. Vodi
je z lepimi besedami spom letel. Občinski komite Zveze dragega predsednika Tita.
jo tov. Cvetka Savnikova.

Šola druži učence petnajs tih vasi

Resničen dan mladosti v Brežicah

BREŽIŠKE VESTI

16

d o l e n j s k i

l i s t

SKUPŠČINA UTEM ELJUJE NADALJNJI OBSTOJ TSŠ

KRŠKE NOVICE
M ANKETIRANJE. Center za ra
dovanje Javnega mnenja pri vi
soki šoli za politične vede v Lju
bljani je anketiral 50 krških občaS°J.. V anketi so vpraševali o stain politični aktivnosti člapov ZKS v zvezi z aktualnimi
‘ttejnimi nalogami
■ POVEČAN IZVOZ Tovarna
r^joze in papirja je letos še bolj
Pečala izvoz Lanskoletni izvoz v
«inh mesecih'so letos presegli za
S i odst- P° količini in za 60,3
po vrednosti. Spremenil se
vls
izbor izvoza: izvozili so
celuloze, papirja' pa prav tokot lani.
tat ponovno m ed sala Nepridiprav je letos že čeJuc vdrl v okrepčevalnico Tovar2* Papirja. Kaže, da mu gre pred
am za denar, vendar tudi toF*1 ni imel sreče. Odnesel je le
drobiža,« več škode je pri
T*amijanju naredil na opremi.
■ SEMINAR SODNIKOV. Pia7alna zveza Jugoslavije je 26. ma-

ja organizirala v hotelu Sremič se
minar za jugoslovanske vaterpol
ske sodnike Uravnavali so pred
vsem nekatere spremembe v pravi
lih vaterpola in kriterije sojenja.
■ NEUGODEN VOZNI RED. —
Prihodi in odhodi vlakov so z no
vim voznim redom skoraj ne
spremenjeni. To pa je precej ne
ugodno za tiste potnike, ki se v
Krško vozijo na delo in d e l a j o v
treh izmenah. Delavci in dijaki
bodo še vnaprej izgubljali veliko
časa s čakanjem na zvezo in s
počasno vožnjo, saj vlaki ne vo
zijo nič hitreje
■ SODNIK ZA PREKRŠKE je
kaznoval nekaj občanov, ker niso
upoštevali občinskega odloka, ju
ne dovoljuje reje kokoši in dru
gih živali na obmončju mesta. Ka
že. da bo treba kokošjo in zajčjo
vojno razširiti in kaznovati vse,
ki se ne drže odloka. Koristi od
nedovoljene reje premagujejo pri
zadevanja vseh, ki želijo, da bi
bilo mesto čisto, privlačno m

„Tehniški šoli bi se težko odrekli

44

Obiskujejo jo dijaki iz spodnjeposavskih in dolenjskih občin — Šola dela
res v zelo skromnih pogojih — Kolektiv se trudi, da bi jo čimbolje opremili
— Predstavniki prizadetih občinskih skupščin ne soglašajo s predlogom za
ukinitev — Kaj bodo rekli sveti za šolstvo in družbene organizacije?
Tehniška sredja šola v Kr
škem praznuje letos desetlet
nico obstoja. Prav za jubilej
pa so se ji zamajali temelji.
Predlog o racionalizaciji teh
niških šol v Sloveniji je na
kazal njeno ukinitev.
Občanska skupščina v Kr
škem je kot odgovor na to
razposlala posavskim in do

ZDOLE: 4. junija razvijejo prapor ZB
4. junija ob 14. uri bodo pri spome
niku padlemu prvoborcu Rudiju Ro
žancu v Močniku pri Zdolah pri Krš
kem razvili prapor krajevne organiza
cije ZB NOV Zdole. To bo po parti
zanskem mitingu ob nedavnem spre
jemu kurirčkove pošte v tem kraju
največja prireditev. Po slavnosti pri
Z A P IS

S

Rožančevem spomeniku se bo pri logarjevi hišici v gozdu pričela vrtna
veselica v oskrbi Molanove gostilne iz
Zdol, za zabavo pa bodo poskrbeli
»Beneški fantje«. Dostop na veselični
prostor z motornimi vozili bo možen
iz brežiške in krške smeri. (Foto:
Branko šoba)

lenjskim občinam zelo obsež
no obrazložitev potrebe po
nadaljnjem obstoju te šole.
Gradivo preučujejo sveti za
šolstvo, občanski odbori So
cialistične zveze in občinski
sindikalni sveti vseh . tistih
občin, ki imajo dijake na kr
ški tehniški šoli.
V predlogu za racionaliza
cijo omenjenih šol je sicer
poudarjeno, da se kapacitete
šoJ te vrste ne ba smele
zmanjšati, da pa bi jih strni
li v večje centre. V Krškem
naj bi ukinili šolo predvsem
zaradi
slabih
materialnih
možnosti.
Ta šola ima skromne de
lovne pogoje in gostuje v 90
let stari osnovnošolski zgrad
bi. Delavnice je začela gradi
ti z lastnim i sredstvi. Poseb
no velike zunanje podpore ni
bila deležna. Denar za osnov
no dejavnost dobiva iz med
občinskega šolskega sklada v
Celju. Občinska skupščina
Krško je lani prispevala vanj
71 milijonov Sdin, 30 m ilijo
nov pa so dale delovne orga
nizacije. Tudi letošnje obvez
nosti znašajo okoli 100 mili
jonov din. Ta denar bodo v
občini morali zbrati. Nazaj je
TSŠ dobila lani iz sklada
81,750.000 Sdin, poklicna šola

Znižane cene pri
ELEKTROTEHNI
v Krškem
V
prodajalni ELEKTROTE
HNE v Krškem so te dni zni
žali cene loščdlcem GP—5 »VI
DRA« iz tovarne Iskra v Kra
nju, PP/R kablu 2x1,5 mm in
gramofon EG—5 SK iz tovar
ne RIZ.
Na zalogi ima prodajalna
tudi vse vrste zameljskih ka
blov nn GOT (OG) kablov.
Velika izbira elektromotorjev,
brusilnih in polirmh strojev
po zelo ugodnih cenah!
Oglejte si zaloge in se sa
mi prepričajte 6 bogati iz
biri!

pa nekaj manj kot 10 m ilijo
nov Sdin.
Tehniška srednja šola v
Krškem ni bila ustanovljena
samo za potrebe občine Kr
ško, je zapisano v obrazložit
vi. Tako jo obiskuje iz obči
ne Brežice 47 dijakov, iz Ce
lja 30, iz Krškega 92, iz No
vega m esta 44, iz Sevnice 37,
iz Žalca 24, iz Metlike 11» iz Drobne s Senovega
drugih občin pa 56.
h PREBIVALCI v m r c n ih s e 
V
okviru tehniške šole pal' ih
in zaselku Završe bodo kma
dela še poklicna šola kovi lu končali z gradnjo ceste v svojo
narske stroke, v kateri je naj vas. Gradijo jo s prostovoljnim
nekateri so opravili že čez
več učencev iz Spodnjega Po delom;
sto delovnih ur. Nekaj denarja za
savja. Z ukinitvijo TSŠ tudi material, ki ga je lani dala občin
ta šola ne bi imela več pri ska skupščina, so prihranili od ta
nekaj pa so ga dobili letos.
hodnosti, čeprav je vanjo vpi krat,
Cesto nameravajo dograditi že
sanih 172 učencev.
letos.
Občina Krško opozarja na
■ SINDIKALNI POČITNIŠKI
to, da sta Spodnje Posavje in DOM V VRSARJU bo do začetne
letovalne
sezone že popravljen.
Dolenjska še vedno pasivni
so čakali na dovoljenje ob
območji in da je le malo ta Dolgo
činske skupščine v Poreču, ki ga
kih staršev, ki bd lahko poši ni dala pravočasno Dom bodo pre
ljali svoje otroke v Ljubljano, krili in zamenjali’ celoten strešni
Celje ali kam drugam. Veli stol.
■ ZADNJI DEŽ JE poljedelstvu
ko otrok bi v tem primeru veliko koristil. Na novo posejane
ostalo doma brez poklica. Za rastline v suši niso mogle vzkliki;
radi teh ugotovitev so pred tiste, ki so že poganjale korenine,
niso mogle rasti. Tudi pefici in
stavniki posavskih iji dolenj pa
kolesarji so bili dežja zelo veseli,
skih občin že sklenili, da saj je sp T a l prah na cestah.
ukinitev šole v Krškem ne bi
■ SENOVCANI NISO navdušeni
bila umestna in da ji je tre samo nad tamkajšnjimi nogome
taši,
tudi nad njihovim le
ba zagotoviti pogoje za nor pim marveč
vedenjem. Starejši ljudje, n
malno delo.
potujejo z njimi na nogometne
J.T . t* m e, jih v tem zelo pohvalijo.

KONFERENCE ZVEZE KOMUNISTOV V »CELULOZI«

Od komunistov pričakujemo več pobud
Bistvene prelomnice člani ZK še niso naredili — Odločno bodo morali
nastopiti proti vsem slabostim, ki se porajajo — Komunisti so prvi pokli

cani, da se spoprimejo z-modernim gospodarjenjem — Samo fizična prisot
nost na sestankih ni dovolj — V delu samoupravnih organov bo treba še
marsikaj izboljšati
Osrednji namen konferen
ci® Zveze komunistov v CE^ULOZI je bil začrtati idejn° vlogo ZK v obdobju go
spodarske in družbene pre“fazbe. Dosedanji sekretar
°varni§kega komiteja Marjan
j^rkl je v uvodnih mislih
Poudaril
vsebinski pomen
®°rganizacije,
potrebo po
ecJi odgovornosti in delav°sti komunistov.
Na konferenci je bilo prečlanov neopravičeno odkar kaže na nedisciPJmiranost in nerazumevanje
’*Oge ZK. V CELULOZI je
0 ob zadnji konferenci 133
?^n° v> To Število se je
r^&njšalo na 105. Sest jih je
r^ttovoljno izstopilo, dvajset
n je bilo izključenih, dva
J* sta medtem odšla dru” rr>. Na novo niso lani nikosprejeli.
v razpravo je prvi posegel
s, st in predsednik občinske
>.^Pščine Krško Stane Nunj. • Nanizal je nekaj m isli o
/očiščevanju vloge .ZK v deorganizacijah in zunaj
Bistvene
prelomnice

komunisti do sedaj še niso
naredili. Poklicani so, da se
spoprimejo z modernim go
spodarjenjem, da zagovarjajo
prehod od ekstenzivnega k
intenzivnemu
gospodarstvu.
Te spremembe so nujne, če
se hočemo vključiti v med
narodno delitev dela. Preha
jamo v obdobje, ko je doho
dek poglavitno merilo.
Tovariš Nunčič Je opozoril
na pomen združevanja sred
stev zk razširjeno reproduk
cijo znotraj tovarne, na po
men odnosov med delovnimi
enotami in podjetjem, na iz
popolnjevanje delitvenega si
stema, krepitev samoupraive
in na odločnost, s katero bi
.komunisti morali nastopiti
proti vsem slabostim, ki se
porajajo. Člani ZK naj bi v
prihodnje dajali več pobud
za razvoj podjetja kakor tu
di za razvoj občine in širše
skupnbsti.
Direktor podjetja tovariš
Trampuš je prikazal v svoji
razpravi vlogo in m esto CE
LULOZE v jugoslovanski pa
pirni industriji, govoril je o

TRGOVSKO PODJETJE

P RESKRBA,

KRŠKO

nudi potrošnikom v svoji prodajalni
MANUFAKTURA (bivši Ivanuš)

PREPROGE VSEH VRST
izredno ugodnimi pogoji: na 6-mesečno brez
v e s t n o posojilo. 20 odst. kupnine je treba plačati
p«- nakupu.
^IPOROCAMO SE ZA OBISK IN NAKUP!

^y£STMZ

poskusih integracije, o izvo
zu in perspektivnem razvoju
tovarne. Ob tem je posebej
poudaril, da morajo komuni
sti javno zavzeti stališče do
teh vprašanj in da je treba
prenehati s prakso fizične
prisotnosti
na sestankih.
Dolžnost komunistov je, da
se čimprej otresejo starih na
vad in da sami poiščejo pot
do drugih organizacij v to Na paradi mladosti, posvečeni dnevu mladosti, je v Krškem sodelovalo 2000 cici
varni in zunaj tovarniških
banov, pionirjev, mladincev, vojakov in gasilcev. Sprevod je sel od tehniške sole
meja.
do tovarne celuloze. Tam je bila svečanost, na kateri je govonl tudi predsednik
Za direktorjem je povedal
občinske skupščine Krško Stane Nunčič. (Foto: Mirko Vesel)
nekaj kritičnih m isli še Zden
ko Picelj, član kolektiva in
član CK ZKS. Opozoril je na
pomanjkljivosti v delu samo
upravnih organov podjetja,
na potrebo po odkritem raz
pravljanju o vseh zadevah
podjetja, pa tudi na odnos
komunistov do občine in
obratno. Dejal je, da je mar
sikdaj neznanje krivo, da od
ločitve niso dovolj premišlje
ne, in tako zmagajo negativ
ne težnje.
Predsednik delavskega sve
ta je govoril o potrebi po
razmejitvi dolžnosti in pri
stojnosti med organi samo
upravljanja in strokovnimi
službami v podjetju. Za ure
ditev teh vprašanj se bodo
moramo komunisti prvi zavze
ti, sicer se bo še dogajalo,
da se bodo člani samouprav
nih organov na široko ustav
ljali ob nepomembnih zade
vah, pomembnejše pa zane
marjali.
Sekretar občinskega komi
teja je razpravljal o potrebi
30-LETNICA GASILCEV NA VELIKEM TRNU
po boljši obveščenosti in
idejni sposobnosti za samo 14. maja so proslavili gasilci na Velikem Trnu 30-letnico obstoja svojega društva.
stojno
ocenjevanje proble
Ob tej priložnosti so kupili novo, lično prikolico za prevoz gasilskega orodja na
mov.
V
sklepih konference so požarišče. Lepe slavnosti so se udeležili predstavniki sosednih gasilskih društev,
povzete vse bistvene ugotovi predsednik ObGZ Anton Javorič pa je najbolj zaslužnim izročil značke za dolgolet
tve iz razprave. Novi sekre no službovanje. Posebnega priznanja sta bila deležna Ivan Pirc predsednik društva
tar osnovne organizacije v
CELULOZI je Zdenko Picelj. in Anton Gričar, tajnik. Gasilci z Velikega Trna so sklenili čimprej urediti novo
J. TEPPEY orodišče. (L. K.)

Popravilo ceste do
Žigerskega vrha

Manj strmo, a vendar k cilju

Na vseh zborih volivcev in
drugih sestankih v Žigerskem vrhu so razpravljali o
nujnosti razširitve in popra
vila ceste od Lončarjevega
dola do Žigerskega vrha. Ta
cesta je dolga 3 km. Vaščani
so se resno lotili te naloge
in so začeli zbirati sredstva.
Doslej so zbrali že 300.000 S
dinarjev, medtem ko še pre
cej sredstev manjka, da bi z
njim i lahko nalogo opravili.
Po približnem računu b iv ša
dela veljala 800.000 S dinar
jev, vendar rie bodo potre
bovali tolikg denarja, kajti
vaščani bodo s prostovoljnim
delom opravili v glavnem vsa
težaška dela.
Prizadevanju vaščanov bo
priskočila na pomoč še kra
jevna skupnost Sevnica, ki
pa nima na razpolago večjih
zneskov, ker je dotacija ob
čine precej skromna.

Rekonstrukcija sevniške Kopitarne poteka v glavnem, kakor je bilo predvi
deno, vendar se bo malo zavlekla, ker mora podjetje del skladov izločiti
tudi za stalna obratna sredstva
Za letos je v načrtu gradnja sušilnice in skladišča za
reprodukcijski material, drugo leto pa bo prišla na
vrsto proizvodna dvorana za izdelavo kopit — Letošnji
poslovni uspehi so spodbudni — Dobro kaže izvoz, saj
je podjetje v prvih mesecih preseglo plansko obvez
nost, od skupnega izvoza pa prodalo na zahodna tržišča
85 odst. blaga.
v
S 197 m ilijoni Sdin skladov
je zaključil lansko poslovno
leto 410-članski kolektiv sev-

Jablanca: predalčni
kov ne bo
Na zahtevo vaščanov Jabanice, ki so želeli im eti
boljšo dostavo pošte, si je
predstavnik
novomeškega
PTT podjetja pred kratkim
Ogledal to raztreseno vas.
Ugotovil je, da se postavitev
predalčnikov, iz katerih bi
ljudje sami jemali pošto, ne
izplača, saj bi bilo to m o
goče izvesti le za zaselek Li
povec pri Jelovcu. Poiskati
bi bilo treba drugo rešitev.
Kot smo izvedeli, je bila
22. maja na novo uvedena
dostava poštnih pošiljk za
24 hiš Jablanice in 9 hiš v
Apneniku. Brez dostave je
tako ostalo še le 10 hiš; nji
hovim prebivalcem pa je bila
dana možnost, da bi zanje
puščali poštarji pošiljke pri
najbližnjih sosedih.

Junijska izleta
■ 8. junija bo sevniško tu
ristično društvo priredilo av
tobusni izlet v Trst. Cena iz
leta je 5900 Sdin na osebo.
■ Sevniško društvo upoko
jencev bo 20. junija organizi
ralo izlet v Piran, Portorož in
Izolo. Razen članov društva
se lahko za izlet prijavijo tu
di družinski člani.

Spet o krmeljskem
asfaltu
25. maja so se znova se
stali predstavniki krmeljskih
obratov in občinske skupšči
ne ter se dogovorili, da bodo
delovne organizacije v krat
kem sprejele sklepe o pri
spevku za asfaltiranje ceste
skozi Krmelj. Trenutno je od
22 m ilijonov Sdin zagotovlje
nih 16 milijonov, na občini
pa zagotavljajo, da bodo ukre
nili vse in zagotovili manjka
joče milijone.

Konferenca ZK
je preložena
Tudi občinski komite ZK
v Sevnici, kd je im el priprav
ljeno že skoraj vse gradivo
za občinsko konferenco, je na
želijo višjega vodstva preložil
ta naj pomembnejši letni shod
organizacije., Sprva je bilo
predvideno, da bo konferen
ca v drugi polovici junija,
kasneje pa so jo prestavili
na jesen.

Za Rovinj je že dovolj
prijavljenih

niške Kopitarne, kar je 61»/0
več kot leto dni prej, ko je
zaposloval 17 ljudi več. Pod
jetje je im elo več naročil,
je bilo že lažje dobiti
Za osnovno dejav delno
reprodukcijski material, ugo
nost 284 milijonov dnejša je bila delitev dohod
Na nedavni seji upravnega ka in večje prizadevanje
odbora družbenega sklada za članov kolektiva.
č e ne bi bilo treba zaradi
šolstvo sevniške občine je bil
sprejet finančni načrt za le pomanjkanja obratnih sred
tošnje leto. O predlogu raz stev izločiti del denarja za
delilnika denarja je predhod
no razpravljal že sindikat
prosvetnih delavcev, šolam v
občini in delavski univerzi pa
so bile že poslane pogodbe
o financiranju osnovne de
javnosti šol. V teh pogodbah
Predsednik ZB na Studencu Jože Štojs: »Trenut
je posebej poudarjeno, koliko
no
se nam je zataknilo pri določanju prispevkov!«
bodo morale šole porabiti za
materialne izdatke. Za osnov
Čeprav im e Studenec ver
no dejavnost šol je predvide jetno izhaja po izvirih vode la 7,3 milijona S din, tekočo
nih 284 milijonov, za drugo pod naseljem, imajo prebi vodo pa bo dobilo 53 gospo
dinjstev. »Kopati smo mislili
pa 8,7 milijona Sdin.
valci vasi že od nekdaj te začeti že to pomlad, v e n d a r
žave z vodo. Zato ni čudno, se nismo mogli s p o r a z u m e t i ,
da so zamisli za izgradnjo koliko ba naj katera h i š a pri'
vodovoda stare že dolga de spevala. Po mojem p r e p r i č a 
setletja. 2e pred zadnjo voj nju in mnenju drugih članov
no je bilo narejeno zajetje vodovodnega odbora j e edino
vode,
nadaljevanje dela pa prav, da prispevajo za vodo
šati upokojencem gmotni po
sta ustavila vojna in pomanj občutno več tisti, ki jo bodo
ložaj. Grajali so nesorazmer
tu d i
mnogo več p o r a b i l i kanje denarja.
ja pri odmeri pokojnin. Opo
Upam, da bomo do jeseni te
Zadnja leta so znova začeli stvari uredili in z v s e m i
rekali so tudi temu, da bi
upokojenci, ki imajo manj vse pogosteje razpravljati o močmi prijeli zadelo,« je
kot 20 arov zemlje, plačevali tej zamisli. Vodovodni odbor povedal Jože Stojs, p r e d s e d 
prispevek, kakršnega namera je dal narediti tudi načrt, nik krajevne organizacije 7 3
vajo uvesti pri socialnem za po katerem bo gradnja velja na Studencu.
varovanju. Rekli so, naj bi
pri odmeri pokojnin spet ob
veljal
sistem
kvalifikacij.
Predstavnika
republiškega
diruštva upokojencev im celj
Na seji krajevne skupnosti
U stanovili so tudi štab
skega komunalnega zavoda v Loki je bila 21. maja nav obrambo pri elementarnih
za socialno zavarovanje sta zoča večina odbornikov. Le nesrečah, v katerem so pred
pojasnjevala spremembe v tos nameravajo opraviti kra sednik in tajnik KS ter pred
pokojninskem zakonu.
jevna pota na Radež, Okrog stavnici gasilcev iz Loke in
Na koncu so sprejeli delov lice in Celovnik. Kaže tudi. Brega.
ni načrt in se zmenili za iz da bodo morali po vseh hi iah
Spet s0 poudarili, da na
vgraditi vodne števce, ker tim i v Loki ni prostora za
let v Slovensko Primorje.
precej
vode
iz
loškega
vodo
odlaganje hlodov in kame
B. D.
voda odteka nekontrolirano. nja. Za dogon živine so do
Pomoč
občinske
skupnosti
ločili nov prostor.
Obnova Doma počitka
krajevnim skupnostim je tu
S. S k
V Domu počitka so obno di letos premajhna. Kmetij
vili pralnico, kupili pralni ski kombinat dolguje krajev
stroj in ožemalnik ter osta ni skupnosti za pesek več
Še 70 milijonov
lo potrebno opremo. Polom kot m ilijon Sdin, kar pa še
ljene klopi so zamenjali z ni plačano zaradi nesporazu
za cesto!
novimi, tako da je park mno ma pri cestnih delih na od
go bolj vabljiv in prijeten.
seku Črni potok—Križ.
V ponedeljek, 2 9 . ma
ja, so spet zaropotali tež
ki tovornjaki in gradbeni
stroji novomeškega cest
nega podjetja — tokrat
na odseku med sevniškim
mostom in Boštanjem.
Občinski skupščini je uspelo ( dobiti pri celjski
kreditni banki še 70 mi
lijonov Sdin posojila. Ta
ko se bo 5 km asfaltira
ne ceste proti Impoljci
priključilo še dva do tri
kilometre ceste proti Boštanju. V primerjavi s po
trebami to res ni veliko,
je pa znak, da se je tudi
na tem področju vendar
le premaknilo. Asfalta so
posebno veseli kolesarji,
ki se iz bližnjih krajev
vozijo na delo v Sevnico.

Jeseni se'

Novomeški Pionir Je nedolgo tega dokončal gradnjo
novega sevniškega vodohrama, zdaj pa ga bo treba
priključiti še na vodovodno napeljavo. Poznavalci raz
mer pravijo, da bo to šlo verjetno počasneje, saj na
gradbišču ni opaziti delavcev
(Foto: M. L.)

stalna obratna sredstva, bi
ne bili v zadregi pri izvajanju
rekonstrukcije podjetja Po
predvidenem načrtu. Hkrati
je treba povedati, da Kopi
tarna ni eno tistih podjetij,
-ki imajo od medsebojne za
dolžitve korist, marveč ško^
do, saj ima stalno dosti već
dolžnikov kot upnikov.
Prav iz teh razlogov bo
morala glavna
proizvodna
dvorana za izdelavo kopit
počakati na prihodnje letoLetos pa ima podjetje v na
črtu nakup strojne opreme za
okli 40 milijonov Sdin, s či
mer bo dobro preskrbljeno
s težjo strojno opremo.
M. L

!;'!!!“

Sevniški upokojenci za sorazmerja
Na društvenem plenumu
sevniških
upokojencev
14.
maja so uvodoma počastili
spomin na 25 članov, umrlih
lani, zatem pa poslušali po
ročilo o delu društva. Ome
nili so, da daje društvo svo
jim članom vsako nedeljo v
mesecu pravno pomoč ter da
dela pri društvu kom isija za
dodeljevanje dolgoročnih kre
ditov upokojenim borcem, ki
bi si radi izboljšali stanova

nja. Povedali so tudi, da se
je lanskoletnega izleta v Trst,
Metliko in Kumrovec udeleži
lo 180 članov in da je dru
štvo prispevalo za plačilo
potnih stroškov po 1000 Sdin.
Nad 75 let stare člane so ob
darovali, upokojence v do
movih počitka na Im poljci in
Loki pa so obiskali in jim
priredili razvedrilo.
V živahni .razpravi so spre
govorili o tem, kako izbolj-

Plačevanje anuitet v občini
Upravni odbor sklada za
komunalno dejavnost in ne
gospodarske investicije je na
seji 29. maja med drugim
razpravljal tudi o do sedaj
plačanih prispevkih delovnih
organizacij za anuitete nego
spodarskih investicij. Uprav
ni odbor sklada je ugotovil,
da je bilo doslej od predvide
nih 663.951 N eto plačanih le
169.560 Ndin. Na seji so med
drugim razpravljali tudi o as

faltiranju ceste v Krmelju, o
odobritvi osnutka načrta za
gradnjo nove osnovne šole
na Telčah in o finančnem na
črtu za leto 1967. Upravni od
bor je sklenil, da je treba na
vsak način zagotoviti sred
stva za asfaltiranje ceste v
Krmelju, potrdil pa je finanč
ni načrt za letošnje leto, po
katerem so predvideni dohod
ki in izdatki v višini 1,092.961
novih dinarjev.

Prva seja gasilcev
Dne 24. maja je bila v Sev
nici prva seja občinske ga
silske zveze, na kateri je bil
prisoten tudi načelnik oddel
ka za notranje zadeve iz Sev
nice tovariš Medved. V novo
izvoljenem odboru so: pred
sednik tovariš Smodej, taj
nik tov. Stopar in blgajnik
tov. Zevnikar. Organizirali
bodo dve sektorski vaji na
industrijskih objektih v Sev
nici in na stanovanjskih blo
kih v Krmelju. Prvo nedeljo
v juniju bo strokovni po
svet operativnega štaba in

Ponovna zmaga sevni
ških rokometašev
V nedeljo so gostovali rokom e

taši v Zagorju in z lepo igro pre
Občinski odbor ZB ima m
agali tam kajšnje rokom etaše z
v Rovinju dve letoviščarskri rezultatom 39:27 (14:14). Gole za
hišici s skupno 8 ležišči. Tudi goste so dosegli: Jazbec 6, Mla
kar 5, Božič 1, Filej 8, SvažiC 12,
za letošnjo sezono so vnaprej Im
perl 2 in Lipovšek 5. Gostje so
pripravljali seznam letovanja, se zlafsti v drugem polčasu izkazali
za katerega se je doslej pri z dobro odm erjenim i streli, hkra
pa so domačinom onemogočili
javilo 60 ljudi. To pomeni, da tistreljanje
na gol.
jih je že za sedem izmen, ki
To je bila letos že druga zmaga
Sevni&mov.
V prvi tekm i so p re
se bodo komaj zvrstile v gla
m agali Partizan Šm artno z rezul
vni turistični sezoni.
tatom 27:12.
F. S.

S!iVNISKIt VESTNIK

poveljnikov za Krmelj in Se
vnico v Sevnici. Povabili bo
do tudi varnostne tehnike iz
podjetij. Predvidevajo tudi
strojniške tečaje. Na seji so
obravnavali pripombe repub
liške gasilske zveze na repub
liški zakon o požarni varno
sti.
S. Sk.

Žigerski vrh: cestni
odbor so že izbrali

Premajhna pomoč skupščine

Ob dežju in snegu je hudo
blatna cesta Lončarjev dol—
Žigerski vrh prizadejala pre
bivalcem veliko težav. Letos
pa so sklenili, da bodo temu
naredili konec. Pred kratkim
so se zbrali in ustanovili cest
ni odbor, ki ga sestavljajo:
Stanko Tome, Jože Motore,
Ivan Brenko, Jakob Pevc in
Mirko Lončar. Na sestanku
so sklenili, da bodo delavci
prispevali po deset tisočakov,
prav toliko kot kmetje z
manj kot 5 ha zemlje, m ed
tem ko naj bi večji kmetje
prispevali po 15 tisoč Sdin.
Prvemu sestanku je pri
sostvoval tudi predsednik
sevniške krajevne skupnosti
Rado Vmek in prebivalcem
obljubil pomoč. Stroški za Pred kratkim so krmeljski kovinarji dokončevali delo
preureditev oeste bodo pre. na velikih napravah za džerdapsko hidrocentralo, ki bo
cešrtji, saj bo treba pesek vo dajala toliko električne energije kot vse naše vodne
ziti iz peskokopa na Radni.
centrale skupaj. (Foto: M. Legan)

Slabo opremljeni
krajevni uradi
V nekaterih krajevnih uradih sevniške občine je inven
tar star že 25 in več let, zato
ne ustreza več novim zahte
vam. V te javne prostore
prihaja po opravkih tudi vse
več tujcev in domačih
Ijencev, na katere n a r e d 1
staro in obrabljeno pohištvo
kaj slab vtis. Občinska uP1^
va je zato predlagala, naj bi
ob popravljanju občinskega
proračuna namenili vsaj
kaj denarja tudi za to. V ne
kaj letih bi postopoma ™ '
dem izirali vseh osem kr *
jevnih uradov.

Novi sestav svetov in komisij
Na zadnji seji občinske skupščine v Trebnjem
23. maja je bila zadnja točka dnevnega reda
zelo pomembna - Imenovani so bili člani novih
svetov in komisij, ki bodo v prihodnje odločali
o zadevah, pomembnih za vse prebivalce občine
- Med člani svetov in komisij so odborniki,
predstavniki družbeno-političnih organizacij in
delovnih organizacij
V ponedeljek, 29. maja, je bil tehnični pregled, novega
bloka v Trebnjem. Vanj se bodo kmalu vselili mno
gi stanovalci, v spodnjih prostorih pa bodo tri
trgovine.
(Foto: Juvane)

Svet za splošno upravo in
notranje
zadeve:
Franjo
Bulc, Karel Ribič, Janez
Tratnik, Ivan Kos, Jernej
Pavlin, Franc Videčnik; ene-

Boljša je gospodarska spodbuda
V trebanjski občini naj bi odpravili večino predpisov o obveznih agrotehnič
nih ukrepih, ki jih tudi do sedaj niso izvajali — Poostriti pa bo treba pred
pise o zatiranju rastlinskih škodljivcev in bolezni
Pred sedmimi leti. je bil
sprejet odlok o obveznih
agrotehničnih ukrepih, ki je
postavljal pred lastnike zem
ljic velike naloge. Tako je
bilo treba vse travnike po
gnojiti s 650 kg umetnih gno
jil na hektar, prvo košnjo pa
ne glede na vremenske raz
mere opraviti do 15. junija.
Predpis je bdi sicer dobrona
meren, saj je hotel doseči
večja vlaganja v zemljo v ča
su, ko zanjo ni bilo pravega
zanimanja, vendar pa že dalj
časa ni ustrezal ne s kmetij
skega ne s širšega gospodar
skega vidika.
Prvi se je predpisu »uprl«
pravzaprav že naravni zakon,
ki pravd, da je rast rastline

odvisna od tistega činitelja
(gnojila, vode, humusa itd.),
ki ga je v zemlji najmanj.
Zato je zastonj še tako gno
jiti travnik, ki ima premalo
vode, kar dobro vedo tudi
kmetovalci sami. Predpis o
agrotehničnem ukrepu pa je
za vse vrste zemljišč pred
pisoval enako porabo umetnih
gnojil, ne oziraje se na po
trebe zemljišč ali na ekono
mičnost vlaganja.
Na tem praktičnem prime
ru se je že enkrat pokazalo,
da gospodarstva ni mogoče
dobro voditi z administrativ
nimi ukrepi, č e kaže razgle
danemu kmetu cena pridelka
in umetnega gnojila zanj

ugodno razmerje, bo dobro
pognojil, če ne, pa umetnih
gnojil ne bo uporabljal. Pri
vsem tem predpisi in kazni
niso potrebni, posebno še,
ker je izvajanje takih pred
pisov sila nehvaležno in te
žavno.
Predpise o varstvu pred
rastlinskimi
boleznimi
in
škodljivci pa bo vsekakor
treba poostriti, ker v tem bo
ju drago plačujejo tisti kme
tovalci ali delovna organiza
cija, ki bolezni in škodljivce
zatirajo, nemoteno pa se re
dijo na sosedovi njivi. Prav
tako bodo še potrebni pred
pisi na področju semenar
stva
M. L.

Študentje obiskali trebanjsko občino
V Trebnjem so pozdravili zamisel o ustanovitvi občinskega sklada za štipen
dije — Predsednica ZMS trebanjske občirte^ Ljuba Renko, častna članica
kluba študentov
Klub dolenjskih študentov
(iz občin Novo m esto in Trebnje) je za sivoje člane v maju
priredil ekskurzijo v trebanj
sko občino. V Trebnjem so se
pogovarjali s predstavniki
občinske skupščine, obiskali
nekaj gospodarskih organiza
cij, popoldne pa so odigrali
tekmo z mirenskimi nogome
taši.
Predsednik občinske skup
ščine je študente seznanil s
problematiko in možnostmi
občine, nakar so ti zastavljali
vprašanja. Tako so zvedeli,
da namerava občina pospe
ševati manjše uslužnostne ob
rate, industrijo, kmetijstvo
(predvsem živinorejo) in tu
rizem. Zanimala so jdh tudi
vprašanja s področij socialne
problematike,
zaposlovanja,
kadrovanja in štipediranja,
pri čemer so pozdravili za
misel o ustanovitvi občinske-

P o s v e t bo po k o n č a 
n e m š o ls k e m le tu

ga sklada za štipendije. Go postavke, predstavniki pod
vorili so tudi o podjetjih, ki jetij pa so jih seznanili še z
trenutno slabo stoje, štu uspehi in težavami pri pro
dentje pa so povedali svoje izvodnji, z utrjevanjem saprobleme. Predsta/Vnikd o b il ;^tnoupravlja»ja in podobnim.
študentje so se zahvalili za
ne so študente povabili, naj
pomoč predsednici občinske
še pridejo v Trebnje.
Med obiskom v »Modnih ga komiteja ZMS Trebnje
oblačilih«, Tovarni šivalnih Ljubi Renko in jo izvolili za
strojev ih »Dani« so se štu častno članico svojega kluba
FRANC GAZVODA
dentje zanimali za tehnološke
■ ^

• x -*v
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ga člana bo izvolila še ob
činska gasilska zveza.
Svet za družbeni plan in
finance: Lado Saje, Anton
Sever, Dominik Gimpelj, Ja
nez Smolič, Ciril Ravnikar,
Lado Javornik in Lojzka Kek.
Svet za zdravstvo in social
no varstvo: Jana Hillmayr,
M arijan Zamljič, dr. Jelena
Pavičevič, Anica Nemanič; po
enega delegata bodo imeno
vale še naslednje organizaci
je: ZD Trebnje, občinski od
bor RK in skupščina KZSZ
Novo mesto.
Svet za kmetijstvo in go
zdarstvo: Ivan Bon, Janez
Bukovec, Franc Jevnikar,
Alojz Jarc; po enega člana
bodo delegirale še: KZ Treb
nje, GG Novo mesto-trebanjski obrat in KGP Slovenska
vas.
Svet za gospodarstvo: Mi
ha Baškovič, Tone Pate, inže
nir Slavko Nemanič, Janez
Mihevc, Ivan Gole, Stane Ma
rinšek in Jožica Ponikvar.
Svet za izobraževanje in
kuZturo: Vladimir Silvester,
Milan Avsec, Stane H ribar,
Franjo Petelin; enega člana
bodo delegirale
MZ PPS
Novo mesto, svet Svobod in
prosvetnih društev in kolek
tivi osnovnih šol.
Svet za urbanizem, komu
nalne in stanovanjske zade
ve: Bojan Kolenc, Cveta Veb
le, Jože Jerič, inž. Damjan
Mlakar, Ciril Bukovec; ene
ga člana bo delegiralo še
stanovanjsko podjetje in ene
ga komunalno podjetje.
Svet za delo: M arjan Pivk,
Janez Kovačič, Štefan Potoč
nik, Pavla Radin, Peter Rav
nikar, Franc čem e, enega
člana pa bo imenovala KZSZ
Novo mesto.
Svet za narodno obrambo:
Ciril Pevec, Tone Gole, Ivan
Gole, Jože Godnjavec, Anton
Glogovšek, Roman Ogrin,
Slavko Kržan, Stane Veliko
nja in Vasilij Petrovič.

Zupančič, Sandi Borštnar,
Viljem Udovič, Anton S k it
šek, Jože Veble, Franc Sku
bic, Franc Kolenc in Jožko
Zupan.
Komisija za odlikovanja:
Tone Gole, Jože Godnjavec,
Vllado Berce, Cirila Zidar,
Tone Žibert.
Komisija za statut: Ivan
Gole, Jože Godnjavec, Ciril
Pevec, Ciril Bukovec, Janez
Gartnar, Slavko Kržan, Tone
Sever, Alfonz Tratar, Tone
Gole, Lojzka Kovač, Janez
Zajc in Tone Žibert.
Komisija za vprašanja: Ci
ril Pevec, Tone Glogovšek,
Janez Zajc, Janez Oven, To
ne žibert.
Komisija za vprašanja bor
cev NOV: Stane Hribar, To
ne Sever, Ciril Bukovec, An
ton Praznik, Vlado Berce,
Jože Jerič in Zalka Majerle.
Komisija za usklajevanje
in koordinacijo dela krajev
nih skupnosti: Tone Gole,
Janez Mihevc, Nace Dežman,
Dominik Gimpelj, Tone Mar
kovič in Tone Žibert.
Komisija za imenovanja
direktorjev: za gospodarske
organizacij: Jože Kastelic,
Ivan Longar in Janez Zajc;
za šolske in zdravstvene za
vode: Tone Sever, Franc Zi
dar in Ivan Longar; za dru
ge zavode: Janez Zajc, Stane
Hribar in Tone Glogovšek.
Predsedniki bodo izvoljeni
na bližnjih sejah svetov in
komisij.

Tudi v Trebnjem
dva odstotka
čeprav je bilo nekako do
govorjeno, da bodo vse do
lenjske občine uvedle 4-odstotni prometni davek na
uvožena m otom a vozila, so
uvedle le 2,odst. stopnjo. S
tem je bila tudi trebanjska
občina prisiljena znižati da
vek, kar je pred kratkim tu
di naredila. V obrazložitvi pa
je rečeno, da je ta ukrep le
začasen, ker je treba s pred
pisi preprečiti, da bi občani
registrirali vozila izven ob
čine, kjer imajo stalno pre
bivališče.

KOMISIJE
Komisija za prošnje in pri
tožbe: inž. Drago Kotar, Jože
f a i l l n

Al V.

Uspeh je odvisen od vseh nas!
V nedeljo, 28. maja, je bil
Po letu dni zastoja v delu Turističnega društva bora, ki je pripravil izredni na rednem občnem zboru
je imel izredni občni zbor društva nalogo poživiti občni zbor, je bil izvoljen iov dolenjske lovske podzveze
dejavnost vsaj v letu turizma. — Tudi za Trebnje po upravni odbor, ki ga sestav v Novem mestu znova iz
ljajo: inž. Damjan Mlakar, bran za predsednika uprav
staja ta dejavnost iz leta v leto pomembnejša.
Mihelca Peskar, Bena Glogov nega odbora Franjo Bulc
Po uvodnih besedah pred je, ki so potrebni, da bo dru šek, Stane Ponikvar, Franc z Mirne. To organizacijo
stavnika Dolenjske turistič štvo v bodoče bolje delalo.
Polanko, Janez Bukovec, Loj vodi že 16 let, razen tega
ne zveze, ki je na izrednem
Novi predsednik tov. Mla ze Zupančič, Angelca Legan, pa je že dalj časa tudi
občnem zboru 23. maja okoli kar je zbranim razložil realen Adolf Grum, Davorin Novak predsednik Kinološke zve
70 udeležencem govoril o šir in uresničljiv program,' ki ob in Peter Hercog.
ze Slovenije.

Nogometaši neutrudno vadijo
Čimprej se želijo vključiti v ligaška tekmovanja
že dalj časa lahko letošnjo
pomlad opazujejo prebival
ci Mirne, kako vsak torek
in petek oživi travnato igri
šče nasproti telovadnega do
ma. Cel roj mladih športni
kov se neutrudno poganja
za nogometno žogo, izvaja
proste vaje in teka po bliž
njih vzpetinah. Zdaj gre za
res: v okviru TVD Partizan
Mirna so ustanovili nogo
metni klub, ki ga vodi Milan
Turk, vadi pa Slavko šm uc
z Doba.
Te dni dokončno urejajo
igrišče. Goli z mrežami že
stojijo, za igralce pa je kup
ljenih 18 parov nogometnih
čevljev, 40 dresov in 6 žog.

V okviru proslave dneva
m ladosti je bilo v sredo zve
čer, 24. maja, v prosvetnem
domu v Trebnjem tekmova
nje predstavnikov vseh pe
tih osnovnih šol trebanjske
občine. Učenci so se pomerili
v poznavanju zgodovine NOB
na Slovenskem, veliko vpra
šanj pa je bilo iz zgodovine
Gubčeve brigade, ki je bila
pred 25 leti ustanovljena na
Trebelnem.
Za razliko od lanskih vpra
šanj, ki so vsebovala datu
me in imena, so bila letoš
nja vprašanja bolj opisna in
vsebinska. To je delalo mla
dini očitno več preglavic in
tokrat nj bilo treba zastavlja
ti dodatnih vprašanj. Z 8 od
9 možnih točk je zmagala
šola iz Šentruperta, za njo
pa so se uvrstile: Mokronog
(7 točk), Trebnje (5 točk),
Vel. Gaber (5) in Mirna (5).
S tekmovanja, ki ga je vo
dil Jožko Zupan iz Šentru
perta, so poslali tovarišu Ti
tu čestitko za njegov 75. roj
stni dan.

»Pokaži, kaj znaš«
na Mirni
V ponedeljek, 22. maja, so
imeli učenci osnovne šole na
Mirni zanimivo tekmovanje:
pomerili so se v znanju zgo
dovine Gubčeve brigade, v
glasbenem delu tekmovanja
pa so prepoznavali odlomke
iz del slavnih skladateljev.
Na vprašanja o Gubčevi bri
gadi -so najbolje odgovarjale
Anica Rožman, Bojana Mar
kič in Majda Ivanc. Nagrado
— izlet na stroške šole — za
tekmovalce v glasbi so dobi
li tekmovalci 8. a razreda.
Prireditev je obiskalo veliko
Mirenčanov.
S. E.

Več denarja za
starejše hiše
Pokazalo se je, da lanski
občinski odlok, ki urejuje
vzdrževanje
stanovanjskih
hiš, s katerimi gospodari tre
banjsko stanovanjsko pod
jetje, ovira prelivanje denar
ja za investicijsko vzdrževa
nje. To pomeni, da so imele
nove stanovanjske
stavbe
tega denarja preveč, stare pa
premalo. Zato je bilo treba
sprejeti popra/vek lanskega
odloka. V bodoče bo šlo za
tekoče vzdrževanje le 15«$
stanarine, vse drugo pa za
večja
popravila
starejših
stavb, ki kar kličejo po pre
novitvah in popravilih.

Novih 250 čla
nov v mladin
skih vrstah

Novi upravni odbor trebanjskega Turističnega društva bo vodil inž. Damjan
Mlakar

2e občinska
konferenca ših vidikih in pomenu turiz sega naslednjte naloge: olep
SZDL je na prvi seji skleni ma ter skokovitem narašča šati podobo kraja, organizi
la, da je treba letos organi nju obiskov tujih in domačih rati turistično informativno
zirati širše posvetovanje o gostov, je "pregovoril dose službo, na šoli ustanoviti pod
kutum i dejavnosti v trebanj danji predsednik Turističnega mladek društva, k dejavnosti
ski občini. Prejšnji teden je društva Peter Hercog. V raz pa pritegniti čim več ljudi, ki
o tem razpravljal tudi izvršni pravi je dejal: »S takim od delajo v gostinstvu in trgovi
odbor. Dogovorjeno je bilo, nosom, ld so ga do društva nah, in druge ki so voljni
da je treba v kratkem ugoto doslej pokazali nekateri vpliv po svojih m Čeh pomagati. V
viti dosedanje stanje ter ni prebivalci kraja, posebno kraju je treba izboljšati po
vzroke mrbvila, ki že dalj ča pa tisti, ki imajo od turistič strežbo, povečati ponudbo
sa vlada v večini društev ne dejaviostd tudi materialno blaga in uslug, dobro izkori
N t podlagi te raziskave se korist, pri čemer mislim stiti pre: Vitvene zmogljivosti,
bo treba dogovoriti za bodo .predvsem gostince in trgovce, skratka: gostom omogočiti
čo dejavnost in uresničljiv se nd dalo delati. S tem je naprogram. Na posvet, ki bo vedel tiste najvažnejše pogo- prijetno počutje Silen porast
avtomobilskega prometa na
sklican po zaključku šolske
avtomobilski cesti Ljubljana
ga leta, bodo vabljeni pred
stavniki prosvetnih društev, Movo balinišče na Mirni —Zagreb, nova bencinska čr
Gostilničar Bojan Kolenc z palka, bodoča Putnikova re
Člani občinskega sveta, rav
natelji šol, predstavniki ob Mirne bo na prostoru pod stavracija in motel, modema
činske skupščine, medobčin razvalinami mirenskega gra popravij alnica avtomobilov in
skega zavoda za prosvetpo du uredil sodobno balinišče, asfaltna cesta proti Mokrono
Pedagoško službo, zastopniki na katerem bodo lahko pote gu zagotavljajo, da se bo v
mladine, sindikata, Prešer kala tudi ligaška tekmovanja. bližnji prihodnosti ustavljalo
nove družbe in delavske uni Oclprto bo na dan krajevnega v Trebnjem mnogo več ljudi.
verze.
praznika.
Na predlog iniciativnega od-

Zmagala je šola
iz Šentruperta

Pri tem je največ prispevala
mirenska Dana, saj je med
nogometaši tudi večje števi
lo njenih delavcev. Prvi uspe
hi vadbe so že tu: pred krat
kim so Mirenčani premagali
moštvo Krmelja z visokim
rezultatom 9:1, v nedeljo so
se sestali z novomeškim Ela
nom, na dan mirenskega
krajevnega praznika pa bo
6. junija povratno srečanje.

V
nedeljo, 28. maja, je
bila v Trebnjem velika
mladinska svečanost —
sprejem 250 pionirjev iz
vseh petih osnovnih šol v \
mladinsko
organizacijo.
Program se je začel ob
deveti uri s tekmovanjem
v krosu in finalno roko
metno tekmo med ekipa
mi trebanjske in miren
ske šole, v kateri so zma
gali učenci iz Trebnjega.
Zatem je bil kulturni del
programa in svečan spre
jem učencev v vrste mla
dincev ter podelitev na
grad in pokalov zmago
valcem športnih tekmo
vanj.
Ob tej priložnosti so
proglasili za najbolj pri
zadevnega šolskega men
torja učencev Janeza Kra
marja iz Šentruperta, za
tem pa so si mladinci ogledali še športne filme.
Priredili so jim tudi po
gostitev.

Ustanovljen radio
amaterski klub

Pregledati, kaj si lahko privoščimo

Pri Delavski univerzi Ko
čevje je bil 23. maja usta
novljen radioamaterski klub, Občinski proračun verjetno ne bo mogel financirati vseh izobraževalnih
za njegovega predsednika pa zavodov — Najbrž bo treba nekatere ukiniti ali pa si bodo morali sami
izvoljen Anton Križ.
priskrbeti denar
Klub, ki šteje trenutno le
10 članov, si bo najprej pri
skrbel potrebne aparate in
Razprava o pripravah za ji je botrovalo pomanjkanje stalnih virov za izobraževal
onremil sprejemno-oddajno ustanovitev temeljne izobraže denarja.
no skupnost za letos«, po ka
Končno pa je skupščina le terem se bo nabralo za izo
valne skupnosti je bila na
Aparate bodo dobili pri Ra- zadnji seji občinske skupšči sprejela »predlog o oblikova braževanje približno enako
dtoamaterski zvezi Slovenije, ne Kočevje zelo živahna, ker nju sredstev iz obveznih in denarja kot lani. Seveda pa
so letošnje potrebe večje,
nekaj jim jih bodo kupili
ker je učni načrt širši (več
Delavska univerza, občinska
pedagoških ur), ker so prevo
skupščina in štab za varzi šolarjev dražji, ker zahte
stoo pred naravnimi in dru
va nova šola več vzdrževalnih
gimi hudimi nesrečami; pre
stroškov, ker bodo imele šo
prostejše pa bodo izdelali
le več oddelkov itd.
člani kluba sami.
Nov način prodaje mesa velja le za mesto
Dva člana kluba sta se za
še posebno težak položaj
čela pripravljati za radioje nastal zato, ker je letoš
operaterski izpit. Jeseni bo
Od 1. junija dalje bodo meso p kostmi po 11.70 N nji občinski proračun za 84
klub 'že organiziral tečaje za mesnice v Kočevju prodajale din kg. Razdelitev mesa po milijonov S din nižji kot lan
radiooperaterje in radiotele govedino po kvaliteti. Goveje kakovosti bo za potrošnike ski in bodo vse dejavnosti
grafiste.
meso brez kosti I. kvalitete ugodnejše, saj bo zdaj vsak (ne samo šolstvo oziroma izo
(pljučna pečenka,
rostbif, dobil meso take kakovosti, braževanje), ki so financira
stegno, pleče, bržola) po 15,20 kakor ga bo plačal.
ne iz proračuna, dobile letos
Šport v Kočevju N din kg, II. kvalitete brez
manj denarja.
Žal,
neprimerne
mesnice
v
■ ODBOJKA — KOČEVJE : kosti (bočnik, vrat, potrebuDenar bo potrebno zagoto
TREBNJE 3:2. V nadaljevanju tek šina) po 12.50 N din kg in mestu ne dovoljujejo, da bi
m ovanja v drugi republiški odboj
viti
za osnovno šolstvo in
tudi
telečje
in
svinjsko
me
III.
kvalitete
z
vraščenimi
karski ligi je imelo moštvo K o
čevja v gosteh odbojkarje iz T reb kostmi (prsi, robček, rebra) so prodajali po kvaliteti. Za posebno šolo, kar je občina
njega. Domači igralci so trenutno po 9,50 N din kg. Kosti pro radi neprimernih prostorov po predpisih dolžna financi
na drugem m estu prvenstvene ta 
rati. Pri ostalih izobraževal
bele, gostje pa n a tretjem . Ker je dajajo mesarji posebej in ve tudi v podeželskih mesnicah
bil to
nekak deby dolenjskih ljajo 1,60 N din kg.
še ni mogoče začeti s proda nih zavodih pa bo potrebno
pregledati, če res morajo ob
ekip, sta se obe m oštvi na to sre
Doslej je bilo vse goveje jo mesa po kvaliteti.
čanje dobro pripravili, kar je po 
stajati, oziroma če je nujno
kazala tudi tekm a. Zaradi Krsničein če je možno, da so finan
ve bolezni so domačini igrali pre
cirani iz občinskega prora
cej oslabljeni, pa tudi sicer im ajo
kočevski igralci nekak- predskok
čuna.
pri srečanju s Trebanjei.
Pregledati je torej treba,
V
začetku tekme je bilo na obeh
kakšne izobraževalne zavode
straneh precej nervoze in napak,
pa tudi sodnik jih je delal. Ko je
Gramofon na kredit - Mladi skrbe za spomenik imamo in če si jih z ozirom
Šlo po drugem izenačenju za odlo
čilne točke, je igra oživela. Doma
- Kupili bodo mizo za tenis - Zaradi obsežnega na razpoložljivi denar lahko,
privoščimo. Bremena na pod
čini so kot običajno v takih tre
dela so morali sprejeti urnik in hišni red
nutkih dobro poprijeli, pri čemer
ročju šolstva so namreč sa
se je posebno odlikoval najstarejši
mo občinska zadeva in jih
igralec, borbeni in izkušeni Saša
Bižal. V srečanju so zmagali do
Seveda im ajo v načrtu še m a r verjetno ne bo mogoče pre
M ladina iz Stare cerkve je p re
m ačini z rezultatom 3:2 (8:15, vzela p atronat nad spomenikom v
valiti na druga ramena (npr.
15:11, 15:7, 7:15 in 15:7). S to vasi in se s tem obvezala, da bo sikaj, vendar so prosili, naj o n ji
zmago so se domačini krepko u t r  sta spomenik in njegova okolica hovih načrtih ne pišemo, dokler republiška, kot so nekateri
dili na drugem m estu, pri čemer vedno lepo urejena. Mladinci so jih ne bodo uresničili.
predlagali v razpravi).

Odslej govedina po kvaliteti

Delavna mladina v Stari cerkvi

jih loči od moštva Kamnika samo
slabša razlika v setih.
■ NOGOMET Kočevski igralci
so odstopili od tekm ovanja v ligi
ljubljanske nogometne podzveze.
Kot vzrok navajajo notranja tr e 
nja, vendar m enijo poznavalci, da
se je ponovila stara pesem Za
tekmovanja in gojitev športa je
treba imeti predvsem dobro voljo,
sam ozatajevanje, redno vadbo, di
sciplino in čut odgovornosti do
kluba in publike. Vsega tega pa v
kočevskem nogometnem klubu ni.
krivdo za to pa običajno najdejo
v pom anjkanju denarja in drugod.
■ SREČANJE PIONIRJEV IN
PIONIRK. Razen rednih tekm o
vanj v ligah bodo imeli kočevski
športniki še veliko tekmovanj Prihodnio nedelio bodo SM mladi tek
movalci in tekmovalka v orodni te
lovadbi v LiubUano n» republiško
telovadno prvenstvo 11 junija bo
v Kočevju veliko srečanie pionirjev
kočevske ’n delniške občine za p re
hodni pokat republiške zveze za
telesno kulturo Ta pokal so doslej
dvakrat osvojili pionirji in pio 
nirke iz Kočevja, enkrat pa m ladi
športniki iz občine Delnice. To bo
veliko srečonie mladih Sm rtnikov
obeh sosednih republik.
■ ODBOJKA — TVD Partizan
Kočevje je v prvenstvnih tekm ah
II. republiške lige prem agalo oba
novinca: doma ekipo Bovca s 3:0.
v gosteh pa Bohinj s 3:2
■ ATLETIKA — Na športnem
dnevu so osnovnošolci imeli a t
letsko tekmovanje. Nastopilo jih
je več kot 400. Rezultati: pionir
ji — 60 m: Jaklič 7,7, Hvala 7,8;
400 m: Hvala 61,5, Borič 62,0; da
Ijina: Levstik 5,10 m, Zupančič
4,95 m; pionirke — 60 m: Kovač
8,3, Briški 8.6; 300 m: Jelen 51,0,
Briški 52,0; daljina: S truna 4,20
m, Verderber 4,16 m. V rokom etu
je med pionirji zmagal 6. d, pri
pionirkah pa 6. f.
A ARKO
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Pretekli teden so veljale
v^ trgovin« s sadjem in zele
njavo naslednje maloprodaj
ne cene: krompir 0 60 N din
kg, novi krompir 3 Ndin kg,
sveže zelje 2,12 N din kg, kislo zelje 1,54 N din kg, fi
žol v zrnju 3,93 do 4,20 Ndin
kg, stročji grah 3,20 Ndin
kg, Čebula 6,72 N din kg, če
sen 6,15 N din kg, solata
4,20 do 6 N din kg, ribe
6,15 N din kg, jajca 0,45
N din kos, jabolka 4,50 Ndin
pomaranče 4,64 do 4,84 Ndin
kg, limone 4,50 N din kg,
banane 5,40 N din kg, češ
nje 4 N din kg.

Nekatere nove cene
Odobrene so nove cene za posebno pakirano
blago in za prevoz kruha
Občinska skupščina Kočev odprta predvidoma v sredo,
je je že odobrila, da bodo ce 14. junija.
Občinska skupščina je odo
ne moki, pšeničnemu zdrobu
in sladkorju v novi samopo brila tudi cene za olje v plastrežni trgovini v Kočevju za stičnih steklenicah, ki pa ve
0,10 N din višje kot v osta ljajo za vse trgovine. Liter
olja v plastični steklenici ve
lih trgovinah.
lja 5,20 N din, tričetrt litra
Višje cene so odobrene le 3,90 N din in pol litra 2,92 N
zaradi posebnega pakiranja din.
tega blaga in niso višje kot
Občinska skupščina je odo
v ostalih samopostrežnih tr brila še nove prevozne stro
govinah.
ške za kruh. Tako pekami v
Če bodo potrošniki zahte Kočevju in Fari lahko zara
vali, da tudi ostale trgovine čunata za prevoz kruha izprodajajo tako pakirano bla ✓ ven kraja, kjer je pekarna,
go, bo skupščina tudi njim po 0,10 N din pri kilogramu.
dovolila enako povišanje cen Hkrati pa skupščina peku iz
Fare ni odobrila višje cene
za te artikle.
Samopostrežna trgovina bo kruhu, za katero je z ap ro sil.

Člani novega občinskega
komiteja Zveze komunistov
Za sekretarja komiteja ZK izvoljen Stane Lavrič
Na občinski konferenci ZK
Kočevje, ki je bila 23. maja,
so bili izvoljeni:
v občinski komite: Jože
Benčina, Saša Bižal, Jože
Boldan-Silni, Bruno Ciglič,
Ivan Drobnič, Franc Debe
ljak, Dušan Figar, Ana Gole,
Drago Komljenovič, Jože
Lavrič, Stane Lavrič, Lojze
Levstik, Janez Merhar, Rudi
Orel, Rezka Ožura, inženir
Božidar Popovič, Janez Piber, Miha Petrovič, Slavka
šega, Peter Šobar ml., inže

nir Ciril štrumbelj, Franc
Volf, inženir Anton Vrviščar,
inženir Danilo Vučič in Franc
žagar;
v kontrolno komisijo: Ivan
Vesel, Jože Grabrijan, Marija
Miklič, Jaka Lavriša in Tone
Križ;
V r e v iz ijsk o k o m isijo : Jar
nez Lunder, Avgust Kuhar
in Feliks Žagar.
Novi komite se je že sestal
in izvolil za sekretarja kom1'
teja Staneta Lavriča.

že prebarvali črke na spomeniku in
ograjo ter nasadili rože. Organi
zacija Zveze borcev se je za po 
S KONFERENCE ZVEZE KOMUNISTOV OBČINE KOČEVJE
budo in opravljeno delo zahvalila
in nagradila m ladinski aktiv z
10.000 Sdin, ki jih bo m ladina
porabila za nakup šporane opreme.
Delo je pohvalila tudi občinska or
ganizacija ZZB.
2e od novega leta je imela m la
V razpravi je sodeloval tud*
dina iz Stare cerkve tudi plesne
član CK ZKS B o r is Mikos’
vaje, 22. aprila p a so imeli za Ni prav, če je nekdo odpuščen, ker pove svoje mnenje — Občanom je treba
ki je poudaril, da bo v bo
ključek plesnega tečaja. Tudi v
bodoče bodo imeli vsako nedeljo omogočiti, da bodo predlagali in vplivali pri odločanju, pa bodo sestanki
doče ZK manj ukazajoča ^
v svoji mladinski sobi ples. Na
bolj politična sila, kar P®
kredit so kupili gramofon, ki ga zanje zanimivi — Slab učenec zasluži v službi kot delavec več kot dober
hkrati pomeni, da bo mora1
bodo odplačevali z vstopnino za učitelj — Komunisti zgubljajo stik z mladino — Obeta se slabše in dražje
ples.
vsak član ZK več znati. M®"
Prizadevne mladince iz Stare cer zdravstvo — Za komandiranje ni treba veliko vedeti, za politično delo pa —
nil je, da bodo nove metod«
kve je nagradila tudi Občinska Najbolj kritizirano gospodarstvo dosega uspehe — Novi sekretar občin
hitreje prodrle na ob m očjih *
zveza za telesno vzgojo. Dala jim
kjer so razgledani kadri, dru*
je naročilnico, s katero lahko ku 
skega komiteja ZK je Stane Lavrič
pijo mizo za namizni tenis.
god pa se bodo dalj
V
zimskem času so m ladi iz
V referatu, ki ga je prebral jem manjka denarja za mo cev in drugih sestankov na le stare oblike in načini del
Stare cerkve tudi šahirali, spomla
di pa bodo začeli igrati še odboj
23. maja na občinski konfe dernizacijo proizvodnje.
tistih območjih, kjer so ko komunistov.
ko, košarko, rokom et in nogomet.
renci
ZK
Kočevje
sekretar
Nadalje je poudaril, da n®
Razen ■ tega nam eravajo poživiti
Podrobneje je bilo ocenje munalne in ostale zadeve za
Miro Hegler, in v razpravi
izletništvo in jam arsko dejavnost
no samoupravljanje m delo dovoljivo rešene. Poudaril je, še delo, predvsem na g°sP^

Občanom omogočiti vpliv pri odločanju

Seveda je že samo dela, ki smo
ga našteli, precej zato so m ladin
ci uvideli, da m orajo svoje delo
urediti s posebnim načrtom . Prav
zato so na zadnji seji sekretari
ata aktiva sprejeli um ik priredi
tev in dela ter hišni red.

O glašu jte
v DL!

je bilo zelo kritično in kon
kretno ocenjeno delo komu
nistov v času od zadnje kon
ference, se pravi po obdobju,
ko izpolnjujemo tudi gospodarsko in družbeno reformo.
V referatu je bilo pred
vsem poudarjeno, da več go
spodarskim
organizacijam
manjka obratnih sredstev, da
zato večji del čistega dohod
ka namenjajo za obratna
sredstva, zaradi tega podjet-

DROBNE IZ KOČEVJA
■ PROPAGANDNI PROSPEKT
»Kočevje 1967« je izdal pokrajinski
muzej v Kočevju. Slike prikazujejo
spomenike žrtvam NOB v kočevski
občini, prospekt vabi k ogledu Po
krajinskega m uzeja v Domu Jožeta
Seska, razen tega pa je v njem
tudi n ačrt m esta In bližnje okolice
z oznakami pom em bnejših stavb in
ustanov. Tiskovna napaka v legen
di toga načrta sicer povzroča m ajh 
no zmedo, prospekt pa bo kljub
tem u dosegel nam en.
■ TEDEN VARSTVA NARAVE
je potekel v delitve raznega propa
gandnega gradiva občanom in šol
ski m ladini. Najbolj dobrodoSel je
bil zvešček »Varstvo narave v Slo
veniji«, v katerem je veliko stro 
kovnih, pa tudi koristnih razglab
ljanj o naravi Skoda, d a teh zveščkov ni bilo več!
■ GOSTINSKI VRTOVI p rih a
jajo na vrsto zaradi lepega, sonč

nega in toplega vremena zadnjih
dni. Vrtno opremo že postavljajo
pri hotelu »Pugled« in kavarni
»Zvezda«, slaščičarna »Metka« pa
si je vrt že uredila.
■ BUKEV BO DOBRO OBRO
DILA, in ker bo obilo žira, lahko
računam o v Jeseni na dober polšji
lovi Lani so polharji nalovili v
okolici Kočevja več kot 10.000 pol
hov. To je bil eden najuspešnejših
lovov v zadnjih letih. Morda bi
kazalo v okviru turističnega leta
prirediti nekaj polšjih noči
■ FUCANJE S KOVANCI se je
pri mladeži v Kočevju spet raz
živelo, ker so zadje dni prišli v
obtok novi konci. »Igrišče« za kino
dvorano je spet živahno, nadobud
na mladež pa živčno sprem lja let
novih dinarskih kovancev in ne
strpno čaka ali bo »cifra« ali
grb . . Ta navidez otroška igra,
ki pa že meji na hazard, mlademu
rodu pač ni v čast!
■ VINJENI GOSTJE postajajo v
nekaterih kočovskih gostiščih p ra 
va nadlega. Zal so to večinoma
m ladi ljudje, ki nadlegujejo druge,
naj jim dajo za pijačo! Dostojni
gostje zaradi te nadlege ne hodijo
v gostišča Kaj ukreniti?

komunistov v samoupravnih
organih; šolstvo, v katerem
razvoj samoupravljanja zavi
ra šibka materialna osnova;
zdravstvo; delo komunistovborcev; delo komunistov v
organizacijah in društvih itd.
Razen tega sta se referat in
razprava pogosto naslanjala
tudi na rezultate ankete, ki
jo je med komunisti pred
približno pol leta izvedel ob
činski komite ZKS.
Dušan Piber je v razpravi
poudaril, da se v zadnjem
obdobju, ko ZK opušča svoj
komandni položaj in postaja
predvsem politična sila, mar
sikateri komunist pri svojem
delu ne znajde. -Opozoril Je
tudi, da se komunisti, zapo
sleni v gospodarstvu, pogo
sto znajdejo v težkem polo
žaju, ko ne vedo, ali naj za
stopajo interese svoje delov
ne organizacije ali interese
skuposti.
Jože Boldan-Silni je me
nil, da ni prav, če je komu
nist odstranjen iz podjetja
zato, ker pove, kar se mu ne
zdi prav, njegova kritika pa
ni všeč skupiniai vodilnih
ljudi. V takih primerih bi
moral posredovati tudi ob
činski komite. Predlagal je,
naj na kandidatno listo za
novi komite pride razen
predlaganih še nekaj starih
komunistov. Njegov predlog
je konferenca sprejela.
Andrej Klun se ni strinjal
z ugotovitvijo v poročilu, da
se komunisti in ostali volivci
ne udeležujejo zbora voliv

da je udeležba na sestankih
(predvsem na zborih voliv
cev) slaba predvsem zato,
ker nimajo take vsebine, ki
bi ljudi zanimala, in ker so
občani običajno postavljeni
pred dejstva, se pravi, da ne
morejo vplivati na odločitve.
Občinska skupščina bi mora
la bolj upoštevati predloge
občanov in krajevnih skup
nosti pa tudi informiranost
bi morala biti boljša.
O šolstvu in mladini je
raspravljalo več delegatov.
Peter Sobar je poudaril, da
ima šolstvo premalo denarja
za sodobna učila in% pouk,
razen tega pa so prosvetni
delavci tudi slabo plačani.
Franc Volf je predlagal, da
bd še pred začetkom novega
šolskega leta sklicali aktiv
komunistov-prosvetnih
de
lavcev, na katerem bi se po
govorili o nalogah in smer
nicah komunistov, ki delajo
na področju izobraževanja.
Saša Bižal je opozoril, da ko
munisti zgubljajo stik z mla
dino, saj jih e malo, pone
kod (taborniki) pa tudi nič
ne dela v mladinskih organi
zacijah oz. društvih.
Miha Petrovič je razprav
ljal o zdravstvu. Vse kaže, da
bo komaj pred leti zgrajeni
zdravstveni dom ukinjen,
medtem ko je bolniški odde
lek zdravstvenega doma že.
Po njegovem to ni v skladu
z zdravim razumom, saj bo
zato zdravstveno varstvo v
bodoče manj kvalitetno, pa
tudi posamezne usluge bodo
dražje.

darskem področju, zelo r®r
kritiziramo. /Kritična je ^
tudi konferenca./ K ritiziraj
tako posamezniki kot ° T%^1
zacije in organi, od najnizj
do najvišjih. Tako je o®®?
gospodarstvo najbolj kriu^r
rano na svetu, kljub temu .
nam je v dveh letih
izvleči dinar iz zelo hiide^.
flacije in mu danes celo
banke priznavajo vsaj
konvertabilnost, česar ne ]»
znajo nobeni drugi
stični valuti. P o u d a ril 1 ® ^ .
se bodo rezultati
ske reforme po
mnenju začeli kazati
Je,
boljšem primeru po Pf^ ^
tih. Tovariš Mikoš je ^
pravljal še o n e k a te rih ^
gih zadevah, najdalj F®^
govoril o mednarodnem r
ložaju.
Vprašanja odbornik0^

Odbornik Andrej ;K1^pavpražal, če Je gradnja =n&
lišča v Kočevju res _.
zdaj, ko je težko
nar. Menil Je, da je
0\y
potrebno, a v sedanjen
dobju ni nujno.
O d b o r n ik

Viktor

°soVO

je vprašal, k j e b o
^
kopališče (to je potre
deti zaradi iz d e la v e
stičnega p r o g r a m a ) m
b o denar za g r a d n jo
Odbornik Otmar
id
vprašal, zakaj na j5
cesti letos ni c e s ta r J
je zelo slaba.
j g0.
Vsi trije bodo dobil'
vor na prihodnji sej •

Župnišče ni najvažnejše
O

urbanističnem
načrtu
je bilo izrečenih že veliko
besed, ne samo na zborih
volivcev, temveč tudi na ce
sti in v gostilni. Načrt, ki je
Pjod dolgotrajnega dela, je
15. maja razstavljen na
^Pogled vsem občanom. Ta
dan se je zbralo v domu Par
tizana toliko ljudi, da je po
znavalce razmer kar osup
nilo.
Predstavnik projektantske
organizacije, ki je izdelala
urbanistični program RAbnije. zbranim razlagal, ka^ e bo Ribnica razvijala
\ bodoče. Toda precejšnjega
poslušalcev to ni toliko
^nimalo, marveč jih je predžft^n s^crbelo, ali bo župni
j e v bližini cerkve ali pa bo
Ottrnaknjeno v sferan. Prav je,

S seje občinske
konference SZDL

i , ,,

da se verniki zanimajo za
stvari, ki so blizu njihovemu
verskemu prepričanju, ven
dar za razvoj Ribnice župni
šče vsekakor ni najvažnejše.
Prepričani smo, da bo novo
župnišče
postavljeno tako,
da bo zadoščeno urbanistič
nemu načrtu Ribnice in cer
kvenim oblastem, zato ni
prav, da nekateri verski prenapeteži hočejo to izkoristi
ta, češ da so pri tem priza
dete pravice cerkve.

z

Slemenska pota

Urbanistični načrt je goto
vo važna stvar. Kaže pa, da
se
tega precej odgovornih
ljudi iz gospodarskih organi
zacij ne zaveda, kot lahko
sklepamo po njihovi udelež
bi na ponedeljkovem se
stanku.

Občinska cesta Ravnice —
črnec se od samih obljub ne
m ara popraviti, velike jame
na njej pa že dolgo burkajo
kri občanov. Zakaj, ne upora
bimo zakona o ureditvi nase
lij (cesta bo vendar služila
občim koristim ), če te ceste
ni moč urediti zaradi enega
samega neuvidevnega vašča
na? Ne odlašajmo, da nas ne
bo prehitela zim?'
V. P.

Premajhen popust za izlete
Na osnovni šoli v Sodraži- bo popust le še na železnici,
s° nam potožili, da je če se bo nabralo učencev za
Sk ' es na avtobusih za šol- — poln vlak. Poudarili so,
e izlete ukinjen. Za izlete da to ni prav, saj so spet

Še štirje bifeji
„ r ^ 11 gostinskega podjetja
nrS
(’ katerem u se je
kratkim priključilo gor f s k o podjetje Ribnica, na‘neravajo v Ribnici zgraditi
mJn ^ l o v s k o podjetje
o ® * . kmetijska zadruga in
hj kV
^ bili na kupu, sad
^ “i postavljeni na razdalji
do 400 metrov, kjer pa
zdaj 4 gostišča.
- 2 ? Je> da hočejo vsi zaTPrašanje pa je, če
°o gostišč le preveč in ne
Povrnila tistega, kar bo
vloženo.

prizadeti otroci iz oddaljenih
krajev, kjer ni železnice in že
tako ne morejo obiskovati
drugih krajev. Vsaj za taka
območja
bi po njihovem
mnenju morala avtobusna
podjetja uvesti popust.
Pri podružnici SAP v Ko
čevju smo se pozanimali, ka
ko je s popusti za šolske iz
lete. Zvedeli smo, da njiho
vo podjetje daje popust za
šolske izlete, in sicer 0,20 Ndin pri prevoženem kilome
tru. Kilometer stane 3 do
3,60 N-din (odvisno od vrste
avtobusa). SAP daje torej
komaj približno 6 odstotkov
popusta, kar 'je zelo malo.

Šolski pouk se približuje kraju. Le še nekaj tednov, in v šolskih klopeh ne bo voč
neugnanega živžava. Na sliki so učenci 3. razreda osnovne šole iz Dolenje vasi.
(Foto: Drago Mohar)

Vturizmu ni jasnih načrtov
Vendar tudi načrti ne pomagajo, če ni denarja — Neenakopravnost v gostin
stvu — Modernizacija ceste Kočevje-Delnice bi Ribnico odprla svetu —
Ribniški spominki so se uveljavili doma in v svetu
»Za področje turizm a in
gostinstva v ribniški občini
nimamo jasnih, načrtnih
smernic razvoja«, je v raz
pravi o smernicah razvoja
turizm a in gostinstva v ob
čini ter pripravah na med-

Nekomu so zaškripali čevlji ali:
—

.

!---------------------------------

kako so ribniški pevci snemali za radio
»Fantje, nisem Ribničan, pa sem vendarle ponogret.na ribniške pevce,« je po zadnjem snemanju razjal
^are^irni očmi, ki so izpovedale veselje, de.
Rrv^evov°d j a Pirc. Pričakujejo še drugo vabiio za
im a n je novih pesmi.
preibrHšk;im pevcem se je
ča:
sko

• f.vi nasmehnila sreso vabil° za radij-

Ko

^

6-

v e d o J i^ J ? Pevovodja pripo
no s n t ’ ko naporno je tajeti po^anje’ niso mogli verje res v kmalu občutili, da
diu l4’ ° 80 se znašli v stu°sem pes^ -60 jim izbrali
stro j £ f ° ni' naperjeni

kot

stoPajočim f° v-tali

na'

pred

Posebno^!Jlh Je skozi
^ o tliiv n u ° Poslušalo ne—
uho tonskega sne-

u ® ^ožnosti za
snBčUev plana
Ribnici U 4naJ bi INLES v
?0*201 000 K a r il' let°s za
59
vrednosti, od
°dst ^
• 25 doma& trg,
Je 21 o d ^ a ^voz, ostalo, to
v?alizaciin‘’ t? a -k0t notranjo
meseSh ^ odnja J« v
Plan t»r
Ietos dosegla
,nostI. da <^ St? jaJo vse mož^ iz n o s u
k°nca
Pr^ a l i ^ , i ‘ Letos bodo
je lk o v
0 °00 dolarjev
Jtaii1o % t^ o d n o tržišče
^ % V T x b o Nemčijo,

S

^•000 h,o

^

50

v *“•

Prodali za

p f i ^ k“r *• *

rja- To
j kovalo degfclo t j * % ^ J w jetn o doJ°
Upora^ C e stic i te
sredstev
2* dokon^ i 80 omejili le
investicij iz
|f rJa orrip?
Reforma pač
^ejevanje kljub žePrav bi
gradnjah, čete mordA
m orda ru\.
po-

-r

Na nedavni seji izvršnega
odbora občinske konference
SZDL Ribnica so razpravlja
li o rezultatih zadnjih voli
tev v občinsko in republiško
skupščino. Volitve so razen
v treh volilnih enotah, kjer
je bila m anjša uđs’ežba, pov
sod lepo uspele. Razpravlja
l i so tudi o vlogi ;n namenu
izobraževalne skupnosti Rib
nica in imenovali v skupšči
no izobraževalne skupnosti
svojega predstavnika.

so. rekli, da se bo s honorar
jem Ribničanom gmotno sta
nje precej popravilo, in pri
pomnili, naj kar kmalu pri
čakujejo vabilo za snemanje
novih pesmi.
malca. Najprej se je prikaza
I. S.
la bela* luč, zatem rdeča; to
je bil znak, da so mikrofoni
vključeni. Ojej, če bi se te
daj kdo premaknil! Mučno
petje, brez poslušalcev in
ploskanja, se je ponavljalo.
V Pletilnici žičnih mrpž v
Posamezne pesmi so morali
zapeti celo osemkrat. Glas vo Sadražici predvidevajo letos
za 36 odst. večjo proizvod
diteljice snemanja je iz zvoč njo. To jim bo omogočila
nika nenehno razlagal in opo nabava novih tkalnih stro
zarjal: »Oprostite, tovariš pe jev. En stroj je v marcu za
vovodja, tovornjak je pripe čel redno obratovati. Uspeh
ljal na dvorišče,« ali »Bese je že viden, saj je bila pro
dilo ni jasno!« ali: »Nekomu izvodnja v prim erjavi s pre
so zaškripali čevlji!«
teklim mesecem večja za 4
Snemalci so povedali, da odst. Ni še dolgo tega, ko so
snemajo zbore, soliste in imeli velike težave z nabavo
druge nastopajoče tudi po surovin (žgane žice). Sedaj
šest in več u r nepretrgoma. so glede surovin dosti na
Ribničani so za dvajsetm inut boljšem, 90 odst. reproduk
no oddajo potrebovali nekaj cijskega m ateriala podjetje
namreč uvozi. Večje težave
več kot dve uri.
so edinole pri nabavi pocin
Voditeljica snemanja je re kane žice in surovini za mokla, da imajo z am aterskimi, nofilno tkanino.
zlasti s podeželskimi pevski
Rezultat -štirimesečne pro
mi zbori precej več pregla izvodnje se naj lepše kaže v
vic, kot so jih imeli z ribni vnovčeni realizaciji, ki je v
škimi pevci. Snemalci pa so 4 mesecih letos dosegla 987
se čudili njihovim tako dbra- tisoč novih dinarjev, kar je
nim glasovom. Ob odhodu za 93 odst. več kot lani.

narodno turistično leto pou danes nimajo, ker ni bilo —
daril Stane Goršič. Podobno denarja. Podobno je tudi z
so na zadnji občinski seji drugo fazo rekonstrukcije re
ugotovili tudi nekateri ostali stavracije.
odborniki.
Nedoslednost in celo kri
Enaka ugotvitev bi veljala vičnost občuti družbeni sek
lahko tudi za večino ostalih tor gostinstva, ki ima večje
občin. Tudi sicer, posebno pa dajatve kot zasebni, razen
še v mednarodnem turistič- tega pa tudi inšpektorji (sa
letu bi m oral vedeti vsak po nitarni in drugi) pogosteje
sameznik, vsaka delovna or pregledujejo družbene obrate
ganizacija, vsaka občina in in zahtevajo, da so bolje ure
republika, kaj m orajo nare jeni kot zasebni.
diti za čim boljši turistični
Vendar ne moremo pre
in s tem tudi svoj uspeh.
Seveda m orajo načrti teme zreti uspehov, ki so jih tu
ljiti na stvarnih denarnih ristični in gostinski delavci v
možnostih in biti preračuna ribniški občini dosegli in jih
ni tako, da se bo vloženi omenja tudi poročilo. Pred
vsem moramo omeniti rib
denar vrnil z obrestmi.
niške spomenike, ki so se
Nič nam reč ne pomaga, če uveljavili doma in po svetu
v Ribnici na prim er že vrsto te r dobivajo na razstavah
let planirajo, da bodo izdali priznanja štivilnih strokov
turistični prospekt, pa ga še
njakov. Spominkarstvo se
vedno bolj uveljavlja in se
z izdelovanjem spominkov
ukvarja vedno več občanov.
Pohvala zasužijo tudi sodraški gostinci in turistični
Letos je podjetje posvetilo delavci, jam arji, lovci, ribiči
veliko pozornost prodaji svo in nekateri drugi.
jih proizvodov na tuje trži
Med načrti, ki so zastavlje.
šče. Zagotovili so si dobre
in trdne kupce, kar je veli ni za razvoj turizm a in go
kega pomena za nadaljnje stinstva v občini so: nadalj
povečanje proizvodnih zmog nje urejanje ribniške restav
ljivosti in števila zaposlenih. racije in okolice, pridobiti
nam eravajo spet hotel O rt
—r
nek (z njim zdaj upravlja
ZB Pula) in vile Ugar, izdati
toobarvni prospekt, organi
zirati več kulturnih priredi,
tev, urediti za ogled zaradi
flore privlačne Kadice, razširiti dom na Grmadi, urediti
turistični objekt pri Belih
vodah ali na Travniku, jeseni
prirediti polharsko noč in
drugo.
SPREJEMA
Vendar je skupščina poza
bila naložiti sebi oziroma
IN ODDAJA
svojim organom neko nalo
go, ki je za razvoj turizma
VAŠE ŽELJE
v ribniški občini zelo velike,
ga, če ne celo glavnega po
mena. Tudi ribniška občin
ska skupščina bi se namreč
m orala prizadevati za moder,
nizacijo ceste Kočevje—Del.
nice. Dobra cesta bi pripelja
la v občino precej več m oto
in razvoj izobraževalnih de riziranih turistov in izletni,
javnosti, na skrbi bo imela kov te r tako zelo ugodno
neposredno povezovanje de vplivala na razvoj turizma.
javnosti izobraževalnih zavo Zdaj nam reč v ribniško in
dov s potrebami delovnih or kočevsko občino zaide razganizacij, zlasti glede zago meroma malo turistov, če
tavljanja sredstev za dejav prav so ti kraji zanimivi
nost in povečanje m aterial
ne osnove izobraževanja. Pre
pričani smo, da bo novo
u sta n o v ljen
izobraževalna
skupnost v Ribnici uspešno
opravljala zaupane ji naloge.

V PLETILNICI so dobro začeli

a n ena

Imamo svojo izobraževalno skupnost
31. m aja je bila v Ribnici potoka in Dolenje vasi; deset
ustanovna skupščina izobra članov so določili predstav
ževalne skupnosti. Sprejeli niki osnovnih šol: iz Ribnice
so statut ter izvolili pred 5, Loškega potoka 2 in So
sednika in člane Izvršnega dražice 3; štiri člane so ime
odbora in predstavnika v re novale delovne organizacije,
publiško izobraževalno skup tri člane so določile družbe
nost.
ne organizacije, štiri člane
, Skupščina
izobraževalne pa je iz svoje srede izvolila
skupnosti ima 25 članov, se občinska skupščina.
Naloge izobraževalne skup
stavljajo pa jo štirje občani,
ki so Jih izmed sebe izvolili nosti bodo zelo velike. Naj
sveti krajevnih skupnosti iz naštejemo samo nekatere:
Ribnice, Sodražice, Loškega skrbela bo za organizacijo

Šola ob morju
šolo v naravi za učence 4.
razreda bosta letos organizi
rali osemletki v Sodražici in
Loškem potoku. Pouk oziro
ma šola bo v Novem Gradu,
se pravi ob m orju. Učenci bo
do nastanjeni v domu počit
niške skupnosti Ribnica »Ur
ban«. špla bo od 4. do 11. ju
nija, obiskovalo pa jo bo oko
li 70 učencev. Za šolo v nara
vi bodo prispevali denar star
ši šolarjev.

DROBNE IZ
DOLENJE VASI
■ Pri prenašanju letošnje
kurirčkove pošte so sodelo
vali tudi pionirji iz dolenjevaške šole. Od pionirjev iz
Stare cerkve so jo-učenci iz
Dolenje vasi prevzeli na Jasnici, na meji med ribniško
in kočevsko občino, kjer so
ob spomeniku prvim žrtvam
dolenjevaškega področja med
vojno imeli tudi krajši pro
gram. Na šoli v Dolenji vasi
se je slovesnosti ob prihodu
kurirčkove pošte udeležil tu
di upokojeni podpolkovnik
Pavel Rebolj in pionirjem ob
širno pripovedoval o delu in
vlogi kurirjev med narodno
osvobodilno borbo. Razvoj
kurirskih postojank in poti
je prikazal tudi grafično.
■ Minulo sredo je prišla v
Dolenjo vas ekipa inštituta
za TBC z Golnika in fluorografirala občane. Akcija je
bila razmeroma dobro pri
pravljena, slikanja pljuč pa
so se udeležili vsi, razen ti
stih, ki niso bili doma.
■ Dan mladosti so prosla
vili tudi na šoli s krajšim
kulturnim programom. Na
koncu so podelili bralne
značke, za katere so učenci
po razredih tekmovali že
prej. Cicibanove bralne zna
čke je prejelo 32 učencev,
osem učencev pa Levstikove.
■ Avtomehanik Jože He
nigman iz Dolenje vasi bo
tik ob novi cesti za vasjo
zgradil novo avtomehanično
delavnico. Z deli je že pri
čel in upa, da bo delavnica
nared že letos. Servis ob ce
sti bo prenekaterem u avte*
mobilistu zelo dobrodošel.

Cene v Ribnici
Pretekli ponedeljek so ve.
Ijale v trgovini s sadjem in
zelenjavo naslednje malo
prodajne cene: krom pir 0,80
Ndin kg, novi krom pir 3,30
Ndin kg, sveže zelje 2,50
N din kg, kislo zelje 1,55
N din kg, stročji grah 3,30
Ndin kg, nova čebula 4,50
7, 80 N din kg, česen 6,50
N din kg, solata 4,50 N din
kg, jajca 0,48 N din kos, po
maranče 4,90 N din kg,limone
4,90 Ndin kg, banane 5,25 no
vih din kg, češnje 4,10 Ndin
Hlogram.
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6. junija bo seja
skupščine

»Stari grehi«
v Gribljah

V torek, 6. junija, se bodo
v sejni sobi občinske skupgčine Črnomelj sestali od
borniki obeh občinskih zbo
rov. Poslušali bodo poročilo
o delu organov občinske
skupščine v letu 1966 to po
močilo oddelka za medobIčimske inšpekcijske službe.
Razpravljali bodo še o uved
bi krajevnega samoprispevka
v Črnomlju, sprejeli nekaj
odlokov, potrdili statut izo
braževalne skupine in dali
soglasje k združitvi Doma
ljudske prosvete z Delavsko
univerzo.

Pretekli teden je gribeljska
mladina uprizorila na doma
čem odru veselo trodejanko
»Stari grehi«. Kljub trdem u
kmečkemu delu so se večer
za večerom sestajali v šoli
ali v gasilskem domu Pred
stava je povsem uspela, s
čimer je bil trud igralcev
poplačan.
M.

Gribeljski šolarji po
partizanskih poteh
Gribeljski šolarji so imeli
za 25. maj športni dan. Iz
koristili so ga za pohod po
partizanskih poteh, na kate
rem jih je sprem ljal prvobo
rec tov. Jakofčič iz Cerkvišč.
Obiskali so gozd nad vasjo,
kjer je bila včasih partizan
ska bolnišnica, nato pa so šli
po skrivnih poteh do nekda
njih partizanskih taborišč.
Ob tej priložnosti so obiska
li še Jeleno jamo, znano za
točišče pred Turki.
M.

Bela krajina: ENOTNOST
2:0
E>o nogometne tekme med
NK Bela K rajina in Enotno
stjo iz Jevnice (ne pa z Je
senic. kot smo napovedali)
28. maja v Črnomlju ni prišilo, ke gostje niso prišli z
vsem: igralci in so tekmo
predali: Vseeno pa so na že
lja občinstva odigrali prija
teljsko tekmo z dvema izpo
sojenima igralcema iz Čr
nomlja. Zmagala je ekipa
NK Bela krajina z rezulta
tom R • 1
A. L.

Kdo krade kokoši?
Na Zadružni cesti in na
Sadežu v Črnomlju pred
vsakim cerkvenim ali držav
nim praznikom ponoči zma
njkujejo kokoši. Lastniki
kur mimo grede povedano:
v mestu sploh ni dovoljeno
rediti kokoši, so čedalje bolj
jezni in ponoči le na pol
spijo Ugotovili pa so, da
tisti, ki si privošči za prazni
ke brezplačno kuretino. pri
haja v kum ike s posebnim
vlomi ln im orod ;em

ČRNOMALJSKI

DROBIR

„Ki za kolo, naj gre z nami v kolo...”
(Nadaljevanje)
Preloka, bela vasica nad bi
stro Kolpo, čuva svojo »Le
po Anko«, ki je v m ladost
ni zanesenosti hotela presko
čiti tri grade, da bi prišla do
svojega dragega. Preloški ko
laži se je še spominjajo v

svojem kolu, ki ga plešejo
ob spremljavi tamburic. Za
plesali bodo še žužemberško
kolo, nato še nekaj kol, ki
so jih prevzeli od bližnjih so
sedov — Hrvatov in jih vklju
čili v svoj obred. Preloški kolaši zaključijo svoj ples z An
ko v svatbenem kolu.

PRED SPREJETJEM PROGRAMA KOMUNALNIH DEL

Ponuja se edinstvena priložnost!
Za ureditev cest, za gradnjo vodovodov in kanalizacije, za večja obnovitvena
dela šol, gradnjo trgovin, tržnice, gasilskega doma in ureditev pokopališča
doslej ni bilo denarja, čeprav so občani o teh stvareh govorili na vsakem
sestanku'— Potrebe iz leta v leto rastejo, zato ni mogoče več odlašati —
Načrt za izvedbo vseh potrebnih investicijskih del je sestavljen, od obča
nov pa je odvisno, če ga bo mogoče uresničiti v naslednjih štirih letih
Komunalna dejavnost je v črnomaljski občini že političnega aktiva z republi
več let močno zaostajala za splošnim razvojem za škimi poslanci.
radi nenehnih težav v občinskem proračunu. In ker
Ni pa dovolj, da so za ure
tudi za prihodnje obdobje ni videti nobenih možno sničitev široko zastavljenega
sti napredka, se je predsedstvo občinske skupščine načrta ogreti le na občini, v
skupaj z družbeno-poiitičnimi organizacijami odlo vodstvih družbeno-političnih
čilo za dobro premišljen načrt, po katerem bo mož organizacij in morda v pod
no do leta 1970 graditi in obnavljati na področju ce jetjih — brez sodelovanja ob
čanov in njihovega, čeprav
lotne občine.
Ker so za izvedbo načrta
zainteresirani tudi v republi
škem cestnem skladu, bi bi
lo možno dobiti 850 milijo
nov S din sredstev iz teh vi
rov, če bi tudi na domačem
področju zbrali prim eren de
lež, ki predstavlja približno
eno tretjino vsega predraču
na. Priložnost je edinstvena,
zato so razmišljali tudi, ka
ko bi potrebna sredstva zbra
li. Delovne organizacije bi
morale prispevati 2,5 odstot
ka od neto osebnih dohod
kov iz sklada skupne pora
be, na razpolago je nekaj
sredstev vodovodnega kanali
zacijskega prispevka in kre
dit za gradnjo gasilskega do
ma, nekaj pa bi morali pri
spevati tudi občani v obliki
krajevnega samoprispevka, če
bi vsak zaposleni pristal na
1-odstotni odtegljaj od me
sečnega zaslužka, vsak kme
tovalec na 1-odstotni prispe
vek od KD in vsak v obrti
na 3-odstotni prispevek od
dohodka, bi lahko uresničili
načrt.
Poglejmo še, kaj vse bi lah
ko s tako zbranim denarjem
naredili.
UREDITEV CEST IN
TRGOV
N ačrt predvideva predvsem
zgraditev sodobne ceste od
Kanižarice do Vinice,
ki
predstavlja ključ nadaljnjega
turističnega in gospodarskega
napredka Bele krajine. V na
črtu je tudi gradnja asfaltne
ceste Semič—Stranska vas—
Gradac.
V Črnomlju so predvide
ne ureditve in modernizacije
naslednjih ulic: Ulica Mira
na Jarca, Na utrdbah, Ulica
heroja Starihe, Ulica 21. ok
tobra, Sadež, Vrtna ulica in
Železničarska cesta.
Razen tega bi lahko adap
tirali most v Zuničih, cesto
Semič—Vrtača, cesto Raden
ci—Sodevci in cesto Zagozdac—Dol. Podgora*

■ OKOLI 200 LJUDI Je 25. maja
prisostvovalo zaključku delavskih
Športnih iger na malem stadionu
v Črnomlju. Po govoru predsed
nika ObSS Jožeta Kolenca so zrnaalne ekipe in posamezniki prepokale, plakete in diplome
Zatem je bila tekma v malem no
gometu med združeno ekipo sindi
kalnih podružnic in ekipo JLA
Končala se je z neodločenim rezul
tatom 7:7
■ V MLADINSKI SOBI je bila
27. do 29 maja odprta razstava
o dejavnosti notranjih zadev. Bila
Je zelo zanimiva, ogledalo pa si jo
je precej mladine in odraslih
■ č r n o m a l js k i m a t u r a n t i
80 imeli 27 maja slovesen zaklju
{tek pouka Po običajnih formal
nostih v razredu so »ključ učeno
sti« predali srednješolcem Nato
so odSli v sprevodu po mestu:
iBi dijaki IV in III. letnika so
Krneli pripete rdeče nageljne, pre
pevali pa so Študentovsko pesem
iGaucieainus lfjitur«.
■ N I/J* (il.ASBKNA SOLA je
VODOVODI IN
27. maja priredila samostojen
KANALIZACIJA
koncert, na katerem so učenci po
kazali svoje znanje pred maloSte
Ta del 4-letnega programa
vilnim občinstvom. Vsi nastopajoči ima na prvem mestu rekon
jso žuli aplavz, predvsem pa har
strukcijo vodovoda Semič—
montkarskt duet in sekstet ter Sol
ski orkester
Vrtača, mimo tega pa bi na
■ NA NEDAVNEM MKDOBCIN- novo dobile vodovod nasled
8KKM PRVENSTVU osnovnih Sol
vasi: Strekljevec—Kal,
v rokometu in atletiki so sodelo- ' nje
vali tudi ekipe osnovnih Sol Cr
Obrh pri Dragatušu, Vrano
nom*lj. Somič. DragatuS ln Vinica
viči, čudno selo, Dolenja vas
Največ prvih mest so odnesli Cr
nomaljčani, lepe uspehe pa so do i pri Črnomlju, Jelševnik, So
segli tudi DosnmoOTiiki iz drugih j devci, Dol. Paka, Desinc, Za
9ol v občini
stava—Pavičiči in Gaber—
■ PRKD KltATKIM 80 bili v po
Kot.
častiUiv dneva mladosti gimnazijci
Gradnja
kanalizacije
je
v gosteh pri vojakih čnomaljskega
ganii^nna. Organizirali so skupen mišljena na Sadežu v Črnom
kulturni program, nato pa Sport
no sre-'anje v odbojki Gimnazijci, lju, Na utrdbah in v Ulici
90 premi-nM pripadnike JLA 8 3:2 Mirana Jarca. Razširitev ka-

skromnega deleža, je vse za
nalizacije pa je predvidena v man! Od njih je torej odvi
naselju Loka.
sno, če bo zgrajena cesta do
Vinice in če bodo gradili vse
TUDI ŠOL NISO POZABILI druge naštete objekte. Če ob
Dograditev osemletke na čani in delovni kolektivi ne
Vinici se vleče, že celih 13 let, bodo rekli DA, bodo republi
prav tako že dalj časa semi- ška sredstva cestnega sklada
ška šola čaka na nadzidavo dobili na drugem področju
in osnovna šola v Rožnem Slovenije, kjer so pripravlje
dolu na življenja varne raz ni na lastno udeležbo. To pa
mere med poukom. Načrt za pomeni, da v naslednjih 4 le
bodoča javna dela zagotavlja tih ne bo nobenih novih gra
tudi tem šolam uresničitev denj ne obnovitvenih del,
njihovih načrtov.
ker zanje ne bo denarja.

MENE VOLI MARE . . .
Nad starim pobreškim gra
dom si je v Adlešičih Ive sviral in s kolaši pel v adlešičkem kolu: »Fruške, jabuke,
slive, mene voli Mare . . . Tam
buraši sprem ljajo folklorno
skupino, dokler se ta ne umi
ri v tribuškem kolu ob pe
smi »Igra v kolo jabolko«.
IGRAJ KOLCE, NE
POSTAVAJ
Metliška obredja so ena
najbogatejših
belokranjskih
obredij. Tudi na črnom alj
skem jurjevanju bomo videli
njihovo Igraj kolce, »most«
in »rešetce«, na koncu pa
znani metliški »petelinji boj«.
OVO SE KLANJA
ZELENI JURAJ
Obred zelenega Jurija, ki ga
bodo gledalcem prikazali v
nedeljo dopoldne, je najsta
rejša varianta jurjevske kolede v Beli krajini. Piskači
in trobentači z glasnim pi
skanjem odganjajo sovražne
sile, zeleno brezo z barvasti
mi trakovi in robci nosijo v
narodno nošo oblečeni fantje.
Brezi sledi prvi ženski zbor,
temu pa v brezovo zelenje
odet zeleni Jurij z moškim
spremstvom, sledi pa mu
drugi ženski zbor. Ko vese
lje jurjašev prikipi do viška,
prislonijo brezo ob bližnjo
hišo, dekleta pa jo osmuka
jo in poberejo z nje trako
ve in robce. Medtem fantje
polijejo zelenega Jurija z vo
do, da bi s tem izprosili dež.
K obredjem -spada črno
maljsko kolo, ki ga plešejo
le dekleta v črnomaljskih me
ščanskih narodnih nošah, na
čelu z dvema vojarinkama.

Na koncu ulove dekleta v
krog može, ki se morajo od
kupiti preden jih spustijo.
MAMICA, MAMICA,
HČERKO VAM PELJEMO
Semičani nimajo svojega
kola, ohranili pa so ohcet z
vedrim razpoloženjem, značil
nim za take priložnosti. Semiški svatje z nevesto gredo
vriskajoč na ženinov dom in
dajejo korajžo nevesti. Na
koncu vasi postavijo vaški
fantje šrango in zahtevajo
odkupnino. Po daljšem poga
janju pride do sporazuma za
določeno vsoto denarja, nato
s pesmijo »Mamica, mamica,
hčerko vam peljemo« gredo
na ženinov dom. C erem onija
se nadaljuje, dokler ženin ne
zapleše s starešinko, stareši
na s hišno m aterjo, drugi
svatje pa po parih, kakor so
prišli. Nato se svatje zbero
okoli mize in s kozarci vina
v rokah zapoj o zdravico. Sle
di polka in pesem »Ptičica
golobček, kuškaj me na gob
ček ...« Ko se poljubijo že
vsi svatje, se poljubita tudi
ženin in nevesta. P oljublja
nju sledi pesem »V Kani Ga
lileji na ohceti smo bli« in
govor starešine, nakar svatje
posamič prihajajo k ženin0
in nevesti, jima poklanjajo
denar in se spet poljubljajoSemiška ohcet se konča s
»puštrtancem«.
V skopih besedah ni naogoče natanko opisati z a n i m i 
vega obredja in običajev P0sameznih vasi v Beli krajin1Najbolje je, da si običaj
kresne noči in jurjevanj®
ogledate sami v Črnomlju 3.
in 4. junija.
JANEZ KRAMARIČ

GASILSKI DOM,
TR2N/CA IN SE KAJ N
Med ostale komunalne ure
ditve, ki jih določa program,
sodijo: razširitev pokopališča
v Vojni vasi in gradnja m rli
ške veže, gradnja gasilskega
doma in tržnice v Črnomlju,
postavitev bencinske črpalke
na Vinici, gradnja trgovine
v Zuničih in Gribljah ter
gradnja prosvetne dvorane v
Starem trgu.
Iz grobo opisanega progra
ma je razvidno, da bi do le
ta 1970 lahko dosegli izreden
napredek ne samo v Črnom
lju, temveč tudi v vseh po
sameznih predelih občine. O
programu so doslej že raz
pravljali . predsedniki krajev
nih skupnosti, na izvršnem
odboru ObO SZDL, pred
kratkim pa tudi na sestanku Segavi Semičani sc bodo tudi letos na jurjevanju predstavili s svojo ohcetj®

Ognjeni krst belokranjskih partizanov
1. junija letos poteka 25 let od prvega večjega spopada belo
kranjskih in kočevskih partizanov z zloglasno fašistično posadko
v Starem trgu ob Kolpi — Nekaj spominov na tiste težke dni
nam je napisal prvoborec Janez Vitkovič

i

j
;
|

Prebivalci Poljanske doline v Beli
krajini so živeli mirno življenje vse do
fašistične okupacije 1941. Tedaj so se
tudi v teh oddaljenih krajih, kot je
Stari trg, vgnezdili okupatorji s 144.
bataljonom (600 črnih srajc) in prvo
četo mitraljeanega bataljona 170 zelen
cev. Datum svojega prihoda — 5. maj
1941 so vklesali v nek spomenik pred
cerkvijo. Iz te postojanke, v kateri Je
bilo mnogo več vojaštva kot celotnega
prebivalstva, so strahovali vso Poljansko dolino ter po vseh okoliških vaseh
na pohodih izvajali nezaslišana grozodejstva.
2e spomladi 1942 pa so ozeleneli go
zdovi sprejomali v svoje okrilje borce
za svobodo, kajti med ljudstvom je
začel rasti močan odpor. Okupator je
postal nervozen in je začel še bolj
divjati nad prebivalstvom. 16. maja
1942 je prihrum ela iz Starega trga v
Predgrad močna fašistična patrulja ter
kar na njivi prijela nič hudega slute
če Marka Kralja, Rauhovega očeta in
sina ter Alojza Fortuna. Prepeljali 80
jih v Stari trg in zaprli v Kumpovo
klet. V tej kleti so jih hudo prete

pali, suvali in brcali, pekli z žerjavico,
rezali so jim spolovila in Lomili kosti.
Ljudje so z grozo cele noči poslušali
obupne klioe n a pomoč nedolžnih žrtev,
ki niso mogle niti hotele izdajati borce
za svobodo. Drugi dan ‘so fašisti svoje
žrtve postrelili na ryivi pri Deskovi
vasi. Grozotno iznakažena trupla so
vaščani pokopali na domačem pokopališču.
t

S tem zločinom nad nedolžnimi ljud
mi si je okupator sam priklical ma
ščevanje. V ljudstvu je zrasla še moč.
negša odporna sila. ki je napovedovala
novo obdobje. Ljudstvo Poljanske do
line se je združilo z odporniki in Jim
nudilo vsestransko pomoč. Belokranjski
in kočevski partizani so se združevali
v svoji prvi in veliki borbi. V nedeljo,
21. m aja 1942, Je iz miklerskih hribov
zadonela pesem slovenskih upornikov
»Nabrusimo kose«. V zgodnjih Jutranjih urah 1. Junija pa se Je pod okri
ljem temne noči pred sovražnimi bun
kerji pokazalo 100 partizanov belokranjskega in koCovskega bataljona.
Medtem ko so šepetaje padala po-

velja za boj, je tu in tam izza
pomežiknil mesec, in vsakič, ko ^
na zemlji pokazala njegova
so se borci za svobodo še bolj P ^
ževali fašističnim bunkerjem, iz
je kdaj pa kdaj zaregljala stroj
Okoli tretje ure, ko se Je na
začela prebujati svetloba, so
so
zadoneli uporni streli, na
ii
fašisti odgovorili z močnim ognje« ^
pušk, mitraljezov in bomb.
^
je začel iz treh smeri, težišče P“ pg.
bilo usmerjeno iz vasi Močile
^
skove vasi k cestnemu križišču. P ^ ^
terem je stala kapelica.. Italijan*,
napad pričakovali, saj je bil sko ^
no napovedan, so zasedli vse
hiše v Starem trgu in cerkveni
iz katerega so neprestano šviga*
težkih bred.
. Dri#i°
Ko se je naredil dan, se je P ^gd
mrzlično grupiranje na Polo^a~,rJ.; V*
partizani so se često slišala in® ' jjfr
sja, Nedeljko, Janko, Johan, J‘v .' pjotija, Feliks in drugi, katerim »
goče ugotoviti pravih imen.
. &
pta Je bil tedaj osrednja uso 1 ^ ^ ja
rodni heroj Jože K la n jšek
Ob 6. uri je bilo dano pove^f
sO
na prve bunkerje in hiše, od
^ je
streljali Italijani. Ob tem
vse zganilo, sodelovali sta Lu 1 ,y ijoin1ki Ančka in Mici, čeprav sta d
čarki. Ob tej priložnosti snw
množičnim naletom
obl**
s prvih položajev in

Društvo upokojencev praznuje

Most na Grabrovcu
bo betonski

f

4. junija bo 15 let, kar je bila v Metliki ustanovljena podružnica Društva
upokojencev — Tedaj maloštevilno članstvo je do danes naraslo na 368
bila še Jožeta Mama, je bil
na občnem zboru izvoljen za
predsednika Ignac Stupar,
tajniške in blagajniške posle
pa je prevzel Jože Matekovič.
V 15 letih je število član
stva močno naraslo, saj šteje
podružnica danes že 368 čla
nov. Med njimii je zelo malo
takih, ki ne bi sodelovali v
NOV, zato ni nič čudnega,
če je ve*?na članov invalidov,
članstvo podružnice upoko
jencev pa je zelo delavno tu
di v drugih organizacijah in
je vedno pripravljeno poma
gati ljudem v nesreči. Tako

Leta 1952, ko so bile drugje
že ustan ljene podružnice
Društva upokojencev, smo tu
di v Metliki na pobudo da
našnjega predsednika Ignaca
Stuparja in že pokojnega Fer
dinanda Zalokarja ustanovili
Pripravljalni odbor. Ta je
Pridobil nekaj članov, ki so
svoje srede izvolili Ivana
Drobniča za predsednika po
družnice, danes pa je njen
®®sfcni član. Tajniške in bla
gajniške posle je tedaj prev
a l Ferdinand Zalokar, po
njegovi smrtd pa Jože Mam.
Ko je lani podružnica izgu

Vse učilnice kot šopek rož
Teden dni so se učenci
osnovne šole na Suhorju
Popravljali na 25. maj, ko
!° .or£anizirali dan cvetja na
"On. Tedaj pa so se že zgoaaj zjutraj otroci nervozni
Prestopali pred šolo in ča. 14 na mnenje komisije, ki
^ Pregledovala vse učilnice
'n določila najlepše okrašeni
fazred. Poleg učiteljic inučielJev z domače šole so bili
v komisiji še Nežka Dragoš

v imenu občinskega odbora
RK Metlika ter šolarji, pred
stavniki razredov..
Komisija je imela težko
delo, kajti vse učilnice so
otroci skrbno okrasili, da so
bile videti kot en sam šo
pek. Pri glasovanju, kateri
razred je najlepši, sta naj
več glasov dobila 6. in 7. raz
red, takoj zatem pa 4. in 5.
razred. Najbolje ocenjenim
so podelili skromne nagrade.

OBČINSKA SKUPŠČINA IN
TURISTIČNO DRUŠTVO METLIKA
razpisujeta

nagradno tekmovanje
za
ureditev in okrasitev pročelij in oko
lice posameznih hiš in stanovanj na
področju mesta Metlika.
lastniki hiš ali stanovalci, ki bodo v tekmovanju
zmagali, prejmejo:

I. mesto: 50.000 Sdin ;~ ^ *
za II. mesto: 30.000 Sdin in
za tri III. mesta: po 10.000 Sdin
Tekmovanje bo zaključeno v nedeljo,. 30. juh ja 1967,
ko bodo objavljeni rezultati tekmovanja iri podeljene nagrade.
Posebna komisija bo stalno pregledovala ureditev
in videz posamezne hiše in njene okOliče, kar bo
°b zaključnem ocenjevanju všteto v skupno oceno.
Pozivamo prebivalce, naj prav vsi sodelujejo v tej
akciji, saj se bomo v lepem, urejenem mestu bolje
počutili in bo hkrati zunanja podoba Metlike izraz
naše kulture.
OBČINSKA SKUPŠČINA IN TURISTIČNO
DRUŠTVO METLIKA

celotne

postojanke

v

Starem

k***!? bunker pri Kapševi hiši je z
rfiSem zavzel Jože Po ropat ič, borec
°kranjske čete. M©d besnim streljaJ 601 ie skočil v bunker, in medtem ko
UsrSega pobil> s« drugi pobegnili. Ta
6eU «
sp°dbudil tovariše, da so prin__
ostrejšo borbo. Uro po prvem
Je tolklo po Italijanih že njionr>°ix tno orožJe' Glavno italijansko
jPOrisče v zvoniku in šoli je držal v
^ u naš težki mitraljezec Schwartz, ki
tolkel z bližnjega grička in je imel
razpolago tisoč nabojev.

no pom em bnejšo italijansko obrambS tari
^ o t11 dohodni prostor v
ven«v. ? pri ^Pelici, kjer je bil cel
Pribij- bunkerjov. k njim so se borci
v dveh smereh. Po eni iz
gi . v® vasi prek pokopališča, po drukiUbri
ot> zidovih hiš. Izrazito
na v1 50 bili borci kočevskega odreda
beij) u* 2 Stekom (heroj Prane AvGlaWio ^ m° jslersko vihtel strojnico
pod n ^ t o skozi Stari trg so držali
bili ltJiMrestanlm osnjem, tako da so
v©g
Jani v kleščah in se niso mogli
Premakniti.

jati J 8111 80 602 Kolpo začeli prihase je Pomoč hrvaški partizani. Tukaj
jUgoeiJ*1^
v borbi izrazila enotnost
Guevar**nSllcitl narodov. Boj smo na^ 2 večjim poletom. V Kaipdišfte "J*®®**! s° imeli Italijani sklabramio
*a m Karažo. Ta položaj je
li s to v , .ze^e'nib financarjev in nekaj
'letali ’
90 neprestano stireljali in
borba n * T e hom be Okoli poldne je
n®c- Od
sektorju dosegla vrhulnesm streljanja se je vnelo

smo pred kratkim na hitro
zbrali 80.000 S din kot pomoč
vietnamskemu Ljudstvu.
Podružnica vsako leto pre
skrbi svojim članom premog
za zimo. 2e vsa leta pa spre
jema naročila in vestno raz
deljuje premog Vinko 2vato.
2al je v Metliki še več upo
koje cev, ki nimajo primer
nega stanovanja. Zasilno sta
novanje jim nudi Dom počit
ka, toda tam ne morejo nu
diti zaslužnim borcem toliko
ugodja, kolikor bi ga ti za
služili na stara leta. Komisija
za reševanje prošenj za grad
njo stanovanj upokojencev in
invalidov je zato na seji 4.
maja sklenila, da začne skup
no z Domom počitka graditi
lasten dom upokojencev in
invalidov. Dom bo lahko
kmalu zgrajen, če bo le mo
goče dobiti vsaj del sklada,
ki ga ima podružnica v re
publiškem združenju. Načrt
za gradnjo je že v izdelavi,
zato upamo, da bo naša dol
goletna želja uresničena vsaj
ob 15-letnici društva.
V nedeljo, 4. junija, pa
vabimo na našo javno prire
ditev na Pungartu v Metliki.
JOŽE MATEKOVIČ

Čez knjigarno še
zmeraj pritožbe
Po Metliki se govori, da
bo knjigama in papirnica
Mladinske knjige zaprla svoj
lokal v mestu, ker ni dovolj
prometa. Po drugi strani pa
se stranke kar po vrsti pri
tožujejo, da v papirnici niso
založeni niti z najosnovnej
šim blagom, ki sodi v stro
ko. Celo krede in črnila več
krat nimajo, kaj šele obraz
cev, šolskih knjig in druge
ga blaga, šo le in podjetja
potrebujejo
večje količine
pisalnih potrebščin, in ker
jih v domačem kraju ni mo
goče dobiti, kupujejo v No
vem mestu ali še raje v Čr
nomlju, kjer je blaga vedno
dovolj.
O tem so razpravljali tudi
na zadnji seji skupščine in
pooblastili predsedstvo ObS
za razgovor z upravo Mladin
ske knjige. Bili so mnenja,
naj knjigarno in papirnico v
Metliki prevzame Državna
založba, če Mladinska knji
ga ni pripravljena urediti raz
mer in zaloge blaga.

nekaj hiš, tako da je nastal ogenj.
Med bojem in ognjem pa je veselo odrnevala pairtizartska pesem s harmoniko
Med borci in domačini je bilo veselo
razpoloženje. Ljudem ni bilo dosti mar,
da so jim gorele hiše in gospodarska
poslopja, venomer so prinašali jedila,
suho meso in odpirali sode z vinom
V tem vrtincu bojev pa se je nena
doma pojavila svetloba v velikem Kapševem kozolcu. Od tam se je ogenj
bliskovito razširil v garažo in skladišče,
nakar je izbruhnil visok zubelj. Ob
tem prizoru smo ostrmeli, misleč, da
se bodo Italijani predali ali pa začeli
množičen spopad. Toda očitno ne za
eno ne za drugo ni bilo več časa. Iz
notranjosti njihovega gnezda so se sli
šali obuipni kriki človeške tesnobe in
groze. V nekaj trenutkih se je sesul
strop in pokopal pod seboj 32 Italija
nov.
Nato smo tolkli Italijane v šoli, v
oerkvi in župnišču, štirikrat so iz šole
pomolili belo zastavo, toda ko so utih
nili naši streli, so jo spet umaknili
in s tem očitno zavlačevali borbo. Prek
radijske postaje jim je uspelo prikli
cati pomoč iz Črnomlja, Vinice in Si
njega vrha. Italijane, ki so prihajali iz
Črnomlja, je že nad Tančo goro zavr
nila zaseda 20 partizanov. S pomočjo
pretkanega izdajalca Virgilija Balkovca
pa je uspelo viniški in sinjevrški po
sadki priti po skrivnih poteh. Prav ko
smo pripravljali poslednji juriš, so se
izza hrbta nenadoma pojavili Italijani,
zato smo se morali umakniti. Pri umi
ku sta padla dva borca belokranjske
čete: Prane Ivec iz Metlike in domači
vodič Pribil iz Vidma. Med civilnim
Trebiva lstvorn pa je poslala žrtev Ma

F an tje so lah k o n asm eja n i, sa j so b ili na šo lsk em tek 
m ov an ju p roglašen i za zm a govalce v znanju o zgodo
vin sk ih , kultu rn ih in tu rističn ih za n im iv o stih m etlišk e
ob čin e. M ilan T ravnikar, B ogo Jan k ovič in Jože Govednik b od o za n agrad o sk u p n o s trem i n a sled n jim i
n a jb o ljšim i ek ip am i b rezp lačn o p oto va li na R eko.
(F o to: R. B a čer)

Dolgo so na Grabrovcu ča
kali na most, ki se je zrušil
pod pretežkim kamionom, in
si prizadevali škodo popra
viti. Nejevolja nad zavlače
vanjem popravila pa bo ver
jetno naglo splahnela, kajti
lesenega mostu ne bodo ob
navljali, pač pa bodo zgra
dili nov betonski most še
med letošnjim poletjem. Ta
ko zagotovilo je namreč dal
na seji občinske skupščine
njen predsednik Peter Vujčič, ko je odbornik iz Gra
brovca
zahteval pojasnilo,
kaj je s popravilom mostu.

Za25. maj tekmovanjevznanju
Po
svečanem
sprejemu
učencev sedmih razredov v
mladinsko organizacijo in go
voru ravnatelja šole so v po
častitev dneva mladosti in v
okviru priprav na turistično
leto organizirali na metliški
osem letki zelo uspelo tekmo
vanje v znanju.
Nastopilo je 6 tekmovalnih
ekip iz posameznih 7. in 8.
osmih razredov. Dekleta in
fantje so pogumno vlekli list
ke z vprašanji, strokovna ko
misija, ki so jo sestavljali
Franc Vrviščar, prof. Jože
Dular in Ivan Žele, pa je od
govore ocenjevala z dviga
njem številk kot na pravih
prireditvah
»Pokaži,
kaj
znaš«.
Vprašanja so bila zahtevna
in zanimiva, saj so zajemala
zgodovinsko snov vse od tur

ških napadov na metliško
mesto v 15. stoletju do da
našnjih kulturnozgodovinskih
znamenitosti, razmer v turiz
mu in gostinstvu.

pa
ki
iz
se

se je odrezala tudi ekipa,
se je priglasila za nastop
vrst poslušalcev, ne da bi
prej pripravljala

Med tekmovalnim prograr
Videti je bilo, da so se na mom se je zvrstilo še nekaj
stopajoči dobro pripravili na točk kulturnega sporeda, pri
nastop, saj so bili vsi odgo reditev pa je prijetno in z
vori pravilni, nekateri tekmo rutino povezovala učiteljica
valci pa so povedali še več, Dragica Nenadič.
kot je zahtevalo vprašanje.
Malce pomanjkljivo znanje
je bilo opaziti le v poznava
Vlagajte pri
nju domačega muzeja.
V tekmovanju so največ
točk dosegli učenci 8. a razre
da: Milan Travnikar, Bogo
Jankovič in Jože Govednik,
ki so bili proglašeni za zma
govalce. Tedaj je dvorana
bučala od ploskanja navduše
nih poslušalcev. Zelo dobro

DOLENJSKI BANKI
IN HRANILNICI
v Novem mestu
ter pri njenih poslov[ nih enotah v Krškem,
j Metliki in Trebnjem!

Z NEDAVNE SEJE OBČINSKE SKUPŠČINE V METLIKI

„Z razpravo nisemzadovoljen”
Metliški odborniki so 26. maja ocenjevali izpolnjevanje družbenega plana
v gospodarstvu in v občinskem proračunu
Podatki o družbenem planu
v gospodarstvu za prve tri
mesece letošnjega poslovanja
so lahko le ocena stanja, kaj
ti nekatere gospodarske or
ganizacije ne dostavljajo tromesečnih podatkov. Ugotov
ljeno pa je, da so večja in
pomembnejša podjetja v tem
času dosegla 27,4«/« fakturira
ne realizacije, narodni doho
dek je bil uresničen s 23,7°/o,
izvoz pa le s 13°/o. Vseeno

rija Mole, medtem ko je bil 17-lebni
Jože Vesel le laže ranjen. Tedaj so
bili ranjeni še štirje partizani, med
njimi Janko Brodarič, ki je ostal za
maskiran v neki grapi. Naslednjo noč
so ga rešili terenski aktivisti. Vsem
dobro znani borec kočevskega bataljona
Johan pa se je pri umiku v Predgradu
zaletel med skupino Italijanov, š e pre
den so se zavedeli, je Johan naglo pooegnil.
Po končanih bojih smo se vsi borci
in domači aktivisti, med katerimi je
bil najbolj aktiven Peter Romanič, do
bili v vasi Cepije in Vimolj, kjer so
nas prebivalci navdušeno sprejeli in
pogostili Drugi dan smo na Vidmu
»okopali dva mrtva tovariša in jima
izkazali poslednjo čast z orožjem in
strelivom, ki je bilo odvzeto sovražniku
v tej borbi.
š e veliko večje izgube pa je imel
okupator, saj je tedaj padlo 36 Italija
nov, mnogo pa je bilo ranjenih. Ko so
pobirali svoje mrtve po cesti, so nale
teli na mrtvega črnosrajčnika z rdečo
ru to okoli vratu. Mislili so, da je parti
zan, zato so vsega prebodli z bajoneti
in obrcali, šele kasneje so ugotovili,
da Je bilo tudi to truplo last rimskega
imperija.
Po tej borbi so se Italijani v Starem
trgu zelo utrdili. Bili so neprenehoma
v bunkerjih, iz katerih si niso več
upali med prebivalstvo.
Velik pomen te borbe se je pokazal
v vojaškem in političnem pomenu. Partizanstvo je vidno rastlo. V Beli krajini
se je pričel širiti vseljudski odpor, Po
ljanska dolina pa je bila med prvim
osvobojenim ozemljem

pa tako nizka številka za iz polovico novih odbornikov,
voz ni zaskrbljujoča, ker vendar resnost položaja v go
ima največji izvoznik, tovar spodarstvu zahteva tem eljite
na BETI, pogodbene roke s obravnave stanja, želim , da
tujino vezane na poletno in bi odborniki čimveč razprav
ljali z občani in se nato ogla
jesensko dobavo.
V primerjavi z istim ob šali na naših sejah, sicer ne
dobjem lani je letos proiz bomo upravičili zaupanja, o
vodnja narasla, po drugi katerem je bilo govora v
strani pa se je povečala tu predvolilni dejavnosti.«
di razlika med fakturirano
in plačano realizacijo. Metli
Razlike so tudi
ška podjetja imajo za okoli
v prizadevnosti
600 milijonov Sdin dolžnikov.
V podjetjih imajo tudi več
Na seji občinske skupšči
je zaloge surovin, polizdelkov ne Metlika so omenili tre
in izdelkov, kar vse čedalje nutne
težave
gostinskega
bolj
zaostruje
vprašanje podjetja in izrazili upanje,
obratnih sredstev. V podjet da se bo v turistični sezoni
jih je denarja čedalje manj, stvar uredila. Nato je neki
vendar najhujšo stisko šele odbornik v razpravi navajal
pričakujejo in se nanjo že vzroke za tako stanje in ome
zdaj pripravljajo. Trenutne nil, da je kriva predvsem
težave niso posledica slab e prevelika razlika v obdavče
ga poslovanja metliških go nju med zasebnim in druž
spodarskih organizacij, tem benim sektorjem gostinstva.
več splošnih jugoslovanskih,
S tem pa se navzoči niso
predvsem pa svetovnih raz strinjali, češ da so večje da
mer na tržišču.
jatve lahko le delni vzrok,
Tudi dohodki občinskega medtem ko je glavna prir
proračuna do konca aprila zadevnost. V zasebnih gosti
niso dotekali po pričakova ščih je ta neprimerno večja
njih, vendar gre zaenkrat le kot v obratih gostinskega
za malenkosten izpad 0,11%, podjetja. Poudarili so, da bi
v skladu s tem pa so pod im eli v obratih družbenega
planom tudi izdatki proraču sektorja mnogo manj težav,
na.
če bi več pozornosti posve
Nadalje so razpravljali o čali poslovnosti in pa ustrež
gostinstvu in turizmu ter o ljivosti do gostov.
priporočilu občinske skupšči
ne, o ustanovitvi temeljne
Volitve in imenovanja
izobraževalne skupnosti in o
Za člana delavskega sveta
nekaterih lokalnih zadevah.
Preden so se odborniki raz Zdravstvenega doma Metlika
šli, je predsednik občinske je bil na zadnji seji skupšči
skupščine Peter Vujčič dejal: ne izvoljen Martin štefanič,
»Z današnjo razpravo ni za člana samoupravnega or
sem zadovoljen, saj je sko gana v Domu počitka pa dr.
raj ni bilo. Deloma je to Tomislav Goranič in Jože
opravičljivo, ker je na seji Matekovič.

meHišk&jbtlecInik

Na krajevnem
prazniku
v Dol. Toplicah

Učenci niso krivi, če so lačni

24. maj<a slavijo v Dol. To
plicah svoj krajevni praznik
▼ spomin na ta dan leta 1942,
ko so Italijani za vedno za
pustili stalno postojanko v
kraju.
Kakor vsako leto so tudi
s Topličani lepo počasti24. maj. Na predvečer
praznika je novomeški pevaflri zbor Dušan Jereb prire
dil koncert v prostorih re
stavracije, naslednji dan pa
Je bila slavnostna seja kra
jevne skupnosti, nakar so
položili vence na grobnico
padlih borcev, pred spome
nik VDV brigade ter pred
spominsko ploščo Levstikovi
brigadi
D. G.

r

»Trdinova šola«
v Stopičah
Pionirji in delovna skup
nost stopiške šole so prosla
vo dneva mladosti združili s
svečanostjo ob dokončni do
graditvi in ureditvi svoje med
vojno požgane šole. Na slav
nost so povabili vse učitelje,
ki so na šoli dozdaj pouče
vali, posebno priznanje in
zahvalo pa so izrekli upoko
jeni upraviteljici Fanči No
vak in njenemu soprogu
Henriku, ki sta nosila največ
bremen pri obnovi šole v
zadnjih 20 letih, šolo so po
imenovali po Janezu • Trdini,
predstavnik pokrovitelja šo
le, Tovarne perila Labod pa
je odkril spominsko ploščo
ki doprsni kip Janeza Trdi
ne na šoli ter izročil šoli
dragoceno darilo: kinopro
jektor in kino snemalno ka
mero. Učenci so izvedli go
stom lep program.

il NOVOMEŠKE*®

P0R0DNišNiCE?šfli®

Pretekli teden so v novome&ki
porodnišnici rodile: Fanika Go
renc is Trebnjega — K ristino,
fran k a Sotlar te Krškega — Ro
m ana, Pepca Kocjan ■ Gornjega
P odturna — Jožico, Frančiška Vi•fiak i Volčjih njiv — Poldko,
Anica Seni čar is Zapui — H ele
no, A ntonija Koa im 2abje ra si —
Darka, M arija V rtčaj is Zloganja
— M arijo, Olga Udovč s Jerm en
TTha Roberta, Anica Popovič iz
M
Zofija Ferlin
■e etlike
u i s e — Gordano,
nun
■ Gornjega K ril
rtta — M arijo, M ari|a Sipic is H
Hiudenja — Mileno.
Ana Bobnar s Gornjega vrha —
Murjanoo. Jožica Križan H M edi
t e — M irana, Magdalena Starc iz
Dolnje Lepe vasi — Alojza, Ange
la Bučar iz Poljan — Janeza, JoH a Petan is Radohova ra si — deJožefa M ara z Mirne — deAlbina Dime is K rlkega —
dečka, Terezija K astelic s Dolnje
IM k e vode — deklico.

Pereče vprašanje: kdo bo vzdrževal šolske kuhinje?
Okoli 300 učencev osnovnih šol v novomeški ob
čini se m ora med odmori še vedno zadovoljiti s sli
nami v ustih in veliko željo, da bi tudi sami kdaj
dobivali šolsko malico kakor okoli 5000 njihovih
tovarišev.
< <• • •

Anketa, ki jo je izvedel no
vomeški Center za socialno
delo, je povedala, da dobiva
šolsko malico 84 odst. vseh
otrok v občini — največ v Do
lenjskih Toplicah (95,7 odst.)
in Novem mestu (93,2 odst.),

Cestarji skrbe za udobno vožnjo, se pa med seboj raz
likujejo. Tone K os iz Vrhpolja je eden tistih, ki se mu
dobro zdi, če je pohvaljen. Za to poskrbi sam z vest
nim delom . »Najbolj m i je bilo hudo, ko nisem im el
gramoza, da bi zadelal jam e. No, zdaj gram oz sproti
pripeljejo,« je povedal Tone, ki cestari med Šmarjem
pri Šentjerneju in Orehovico. Nedavno je popravljal
odtočne kanalske cevi, ki so se zdrobile pod tovor
njaki, naloženim i s hlodovino. (Foto: Polde M iklič)

Sem ter tja po Žužemberku
■ OKOLI 2.500 OSEBNIH
IZKAZNIC so občanom izdali
v žužemberškem krajevnem
uradu. Čeprav je čas za na
bavo teh dokumentov že po
tekel, si nekaj občanov, zla
sti starejših iz bolj oddalje
nih krajev, izkaznic še ni na
bavilo. Razmišljajo o tem,da
bi za take občane rok za izda
jo osebnih izkaznic podalj
šali.
■ PORAVNALNI SVET SE
JE LETOS že štirinajstkrat
sestal. Obravnaval je zlasti
zadeve s področja spor
nih meja lastništva in razžaljenja časti. Podobnih obrav
nav ima poravnalni svet vsa
ko leto največ.
■ 2U2EMBERCANI
IN
OKOLIŠNI PREBIVALCI so
zadovoljni z zobozdravnikom,
ki že tretji mesec stalno dela
v 2užemberku.
■ OTROCI LOVIJO V ŽU
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Zaradi formalne pomote!

SOLAK - ne Slak!
V članek o »Odličnih mladih at
letih«, ki so nastopili na po
dročnem prvenstvu v Ljubljani
(zadnja številka Dolenjskega li
sta), je tiskarski škrat napravil
neljubo napako:
ime novomeškega pionirja Solaka je spremenil v Slaka, kar pa
ni pravilno Pohvala pionirja »Sla
ka« za skok v daljino in v teku
na 100 m velja pionirju Solaku,
medtem ko so rezultati »mladinca
Slaka«. zares uspehi pravega Sla
ka.
Zaradi neljube napake, ki se
Je pripetila tudi v DELU (stroj
ni stavec v tiskarni je menil
verjetno, da gre za napako pri
tipkanju rokopisa in Je Solak in
Slak postavil enako), se nadar
jenemu in priljubljenemu mlade
mu športniku Solaku opravičuje
mo!
UREDNIŠTVO

Odbornik Tine Tomšič,
član komisije za družbeno
nadzorstvo je 25. maja postal
predsednik te komisije name.
sto Avgusta Mama, ki ga je
občinska skupščina zaradi
»formalne pomote« na to
ŽEMBERKU R/BE na kruh, mesto imenovala ob konstitu
čeprav je to prepovedano. iranju. Tomšič je že dve leti
Starši jih bodo morali pouči delal v taki komisiji in mu
ti, kaj se sme in kaj ne, ker je njeno delovno področje
bodo sicer sedli pred sodni nedvomno bolj znano.
ka za prekrške. V Krki lovi
jo pretežno tujci, največ pa
je Avstrijcev, ki jim postrvi,
ujete med Šmihelom in Dvo
rom, zeflo teknejo.
■ NACRT ZA POPRAVILO
DVEH STOLPOV razpadajo
čega žužemberškega gradu je Cenijo, da je poginilo 70 do 80 odstotkov podgan,

O glašujte
v DL!

S
mmm
Takole so strokovni delavci polagali vabe v kanalski
jašek pri novom eški splošni bolnišnici. Zastrupljena
hrana je kmalu delovala, saj so že čez pol ure našli
10 m rtvih podgan. (Foto: Rudi šk o f)

Proti podganam novomeškega podzemlja

ki so požrle 466 kg za
strupljene vabe, nastavljene na 1.876 mestih — Prihodnja deratizacija:
med 15. oktobrom in 15. novembrom

Novomeška kronika
' ■ V PETEK ZVEČER SO %
PRI VODNJAKU spet Igrali otroci.
Mfeli Uroš Je s palico razbil ste 
klo na dnu. zato Je vsa voda ste
kla iz vodnjaka, ostali so le od
padki. 2e naslednje dopoldne so
■tek lo nadom estili in vodnjak oči
stili, vprašanje pa Je, doklej bo
Obnova držala.
■ NA CESTI KOMANDANTA
STANETA so že odstranili leseno
ograjo pred hišo nasproti zelenice,
k jer že dalj časa gradijo sodoben
poslovni lokal. Videti Je, da gredo
dela vendarle h koncu,
■ GIMNAZIJCI SO pretekli te
den dobili m ak svoje Sole. Znak
Je m oder na njem je rum ena ze
m eljska krogla, knjiga in m ikro 
skop, okoli pa je napis GIMNAZI
JA NOVO MESTO.
■ 28. MAJA JE GOSTOVAL v
dvorani Doma JLA beat ansambel
»Berači«. Prireditvi sta bili dve,
Ob 10. in 15. uri, vstopnina pa Je
veljala 500 din.
■ V PONEDELJEK so Sli učenci
prvih in drugih letnikov gimnazije
v Ljubljano, kjer so si v dram i
ogledali komedijo Carla Goldonija
»Primorske zdrahe«.
■ V TRGOVINI ASTRA NA
GLAVNEM TRGU so začeli prodaJati nekatere modele obutve po
precej znižanih cenah. K er blago
ni slabo, gre dobro v prom et
■ V NEDELJO JE y polfinalni
tekm i v televizijski oddaji »Tisk-

narejen, ni pa denarja za de
lo. Stolpe nameravajo pokriti.
■ GASILCI SO SE ODLO
ČILI, da bodo gradili nov
stolp pri gasilskem domu.
Sredstva bosta dali kmetijska
zadruga in Iskra, gasilci pa
bodo prispevali s prostovolj
nim delom.
■ ZA UREDITEV MRT
VAŠNICE,
njene
opreme,
orodjarne,
pokopališča in
vodnjaka na trgu bi potrebo
vali 1,400.000 S din. Okoli
600.000 S din je zagotovljenih,
druge prispevke bodo še
zbrali.

najmanj pa v Smarjeti (61
odst.) in na Otočcu (63 odst.).
Kuhinje imajo vse šole. Oko
li 2200 otrok iz družin s TBC
bolniki, alkoholiki in slabi
mi socialnimi razmeram’ je
v zadnjem času dobivalo ma
lico s pomočjo RK. 870 učen
cev malic ne dobiva, vendar
prinese okoli 570 učencev (iz
Pralni stroji
bolj preskrbljenih
družin)
od doma.
v ELEKTROTEHNI malice
V šolskem letu 1967/68
V novomeški prodajalni mednarodne pomoči najbrž
Elektrotehne so dobili novo ne bo več, kar bo zasekalo
pošiljko uvoženih superavto- globoko rano v šolske kuhimatičnih
pralnih strojev:
Ignis prodajajo po 3150 novih
din, Candy po 2898 Ndin, InTrdinovo cesto
desit po 2822 N din. Na za
asfaltirajo
logi imajo tudi pralne stro
je Castor in Gorenje. Dobi
V torek zjutraj so začeli asfal
li so novo pošiljko poceni tirati obnovljeno Trdinovo ulico
Novem mestu. Del mesta pred
brivskih aparatov Bebo-cher, vstavbo
Dolenjske banke in hraki so po 117 N din, imajo pa 'ndlnice ter okoliškimi bloki dobi
va
novo
poddbo, ki bo mestu
tudi brivske aparate Reming- samo v ponos.
ton, Philips in Braun. Vedno
imajo na zalogi domače in
uvožene sušilce za lase. V
trgovini priporočajo nakup
kombiniranega
mešalca in
mlinčka Ri—Rik, ki stane
140.29 N din.

nje. Pristojni organi s o n a ta
problem opozorili že na šte
vilnih sestankih in hkrati P0"
zvali na reševanje z domači
mi sredstvi. Grozi namreč,
da bi šolske kuhinje že kaj
kmalu ostale praznih rok, da
bi ne imele kaj dati v lonec.
Zato je potreben širši druž
beni dogovor, ki naj zajame
vsa vprašanja: kako bodo iz
vedene nabiralne akcije med
prebivalstvom, koliko bo pri'
spevala družba in kako šol
ske malice še izboljšati. K3’
že, da bo kmalu treba odgovoriti na vprašanje: kdo naj
vzdržuje šolske kuhinje. 0
tem, ali so malice otrokom
potrebne ali ne, menda nfl
tem mestu ne kaže razprav
ljati, saj je že dovolj znano,
kako se zdravje in razvoj
otrok ob pomanjkanju obro
kov iz leta v leto slabšata.
Ob
reševanju
perečega
vprašanja v zvezi s šolskimi
kuhinjami je treba imeti v
mislih predvsem eno: otro
ci niso krivi, če so, oziroma
če bodo lačni. In to bi tri
krat podčrtali!

mu j te z nami« zmagal M aribor. S
tem smo dobili nasprotnika, s ka
terim se bomo pom erili v finalni
tekmi 18. junija na Stadionu b ra t
stva in enotnosti.
■ PRECEJ IZBIRE Je bilo v
ponedeljek na tržnici. Naprodaj Je
bilo dovolj mehke solate po 400
Sdin kg, češenj s Prim orskega po
460 Sdin kg, jagod po 800 Sdin kg,
sirčkov po 50 Sdin, solate berivke
po 80 Sdin m erica, mleka, sadik
in rož. Kram arsko blago je bilo
tokrat razstavljeno pod kostanji,
kjer Je sicer parkirni prostor za
avtomobile
■ GIBANJE PREBIVALSTVA —
rodili sta: Angela Cerovšek iz Ko
tor j eve ulice 5 — dečka, in M arti
na Berkopec iz Gubčeve 18 —
Boža

Danes predavanje
o Cankarju
Predavanje o Ivanu Cankarju ki je bilo napovedano
za prejšnji petek, je zaradi
poštovanja Slovenskega ok
teta in reprize Doma Bernar
da Albe odpadlo. Predavanje
dr. Bernika bo v četrtek, 1.
junija, ob pol osmih zvečer
v čitalnici Studijske knjižni
ce Mirana Jarca.

LIST

Z zadovoljstvom ugotavljamo, da splošna derati
zacija — od 4. do 18. m aja — v Novem m estu in
predmestnih naseljih, od Bršlina in Ločne do Irče
vasi, Šmihela in žabje vasi, ni bila neuspešna. V ka
nalih, kleteh in rovih je obležalo negibno veliko pod
gan, teh nadležnih in nagnusnih živali.
Uslužbenci zavoda za dera
tizacijo, dezinfekcijo in dez
insekcijo KEMOCID iz Slo
venske Bistrice so obiskali
vse zasebne hiše, stanovanj
ske bloke, obrtne delavnice
in tudi industrijske dvo
rane v strnjenem Novem me
stu in nameščali vabe (za
strupljeno hrano) tja, kjer se
glodalci najverjetneje zadržu
jejo. Temeljito so »obdelali«
mestno kanalizacijo in nabre
žja Krke, Težke vode in Bršlinskega potoka, kjer se pod
gane zelo rade zadržujejo.

Podgana inteligentna
žival?
Podgane se zadržujejo pred
vsem tam, kjer imajo hrano
in skrivališča. Največ tega
dobe, kjer smrdi po nesnagi,
tako pa je na smetiščih, v
kanalih, po kleteh. Zelo hi
tro se razmnožujejo in imajo
močan nagon po samoohra
nitvi, zato jih je težko uni
čevati.
Pravijo, da je podgana Inteli
gentna žival, ki se ne pusti zlah
ka iztrebiti. Poznati je treba, ka

ko živi, kako se hrani in kakšne
navade ima, da Je boj proti njej
uspeSen, N astavljati Ji je treba
novo in vabljivo (seveda zastrup
ljeno) hrano, ker sicer nerada
pride blizu. Brž ko ena žival po
gine, se druge um aknejo.
Podgane se zarede v neurejenih
kanalih, razpadajočih in ne vzdrže
vanih objektih, predvsem pa v ne
urejenih sm etiščih, kakršnih je v
Novem m estu — vsaj m anjših —
kar precej. Nem alokrat leže sm e
ti kar na kupih, nam esto v zapr
tih sm etnjakih.

Smrtonosna: natrijev
fluoracetat in kumarinski preparat
Uslužbenci KEMOCIDA so oprav
ljali deratizacijo pod nadzorstvom
novomeških sanitarnih inšpektor
jev. Uporabili so dvoje strupov:
natrijev fluoracetaV in kom arinske
preparate Vabo so napravili tako,
da so hrani (slanini, orehovim je
drcem ,
malinovcu,
koruznemu
zdrobu itd.) prim ešali strupa. N a
trijev fluoracetat, ki Je v m ajhni
količini nevaren tudi večjim živa
lim ln celo ljudem , Je zelo učin
kovit in hitro deluje. Strup je
uvožen in drag. N astavljajo ga v
zaklenjenih prostorih na papirčkih,
po določenem času pa ga Je treba
odstraniti. K um arinski preparati
delujejo počasneje ln ljudem in
večjim živalim niso nevarni. Upo-

rabljajo ga za deratizacijo v ži
valskih obratih, žitnih skladiščih
in skladiščih mlevskih izdelkov
ter na drugih lažje dostopnih m e
stih.

Pri nekaterih »ni bilo
podgan«
Večina gospodarskih organizacij
in zasebnih stavbnih lastnikov Je
uvidela, da je akcija potrebna, če
prav je bilo treba storitve pla
čati. M arsikdo pa je derattzacilo
odklonil, češ »saj pri meni ni po
dgan«, in je ekipa opravila delo
lahko Sele s posredovanjem uprav
nega organa občinske skupščine.
Potrebno Je vedeti, da Je pri t a 
kih akcijah zagotovljen največji
učinek le tedaj, če hkrati zajame
jo celotno m estno območje brez
izjem. Računamo, da Je tokrat po
ginilo 70 do 80 odst. podgan Te
je treba sežgati ali zakopati, ne
pa Jih m etati v vodo ali pustiti
razpadati na površju
Pri podobnih akcijah žrtve med
domačimi živalmi niso Izvzete.
Kdor bo za poginulega psa ali
mačko zahteval odškodnino ln s
potrdilom veterinarja dokazal, da
se je žival zastrupila, naj to ure
di pri KEMOCIDU

Dokazi nereda niso
iz rokava
Občinska sanitarna in kom un^,
na Inšpekcija si prizadevata, da u
bilo Novo m esto čimbolj urejen**.
Cesto se zgodi, da njegovi orga^1*
ne zadenejo le na nerazumev&nJ®
pri strankah, marveč na krivce *a
nered ob blokih, ob K rki, na dvoriSčih, ulicah idt. Odlok o komu
nalni ureditvi naselij pooblašča
komunalnega inšpektorja, da n*
zoruje izvajanje določil tega odio*
ka. Odlok predvideva tudi u krf'
pe, ki jih bo inSpektor u p o r a b i '«
če ne bo mogel drugače
Odlok pravi, da je d o v o lj^
im eti betonirane smetiščne J0®1^
seveda prim em o zaprte, da van£j
ne m orejo glodalci. Odvoz sme11
je urejen in ga opravlja komunal
no podjetje, ni pa dovoljeno
lagati smeti kjerkoli, saj to
stu ni le v sram oto, marveč o®1"!
goča v njem gojišča podgan ^
drugih nadležnih živali. Te ugo«\
vitve niso stresene iz rokava.
Je v Novem m estu nemalo ta*
m est, kjer sta nered in nesnag
prav varuha podgan. Lahko J.
poiščemo i» bregu Krke, za
tim i drvarnicam i, na d v o r i Sčln
še kje

Podgana ne samo novo*
meška, ampak dolenjs*3
nadloga
u

Po množičnem uničeval
podganje zalege vpijejo tj*
drugi večji kraji na D°le!ve
skem, zato naj bi pristoj
Več kot 426 kg zastrup občinske skupščine sPre^ e
ljene hrane
ustrezne odloke in izvedle
Za deratizacijo 1876 objektov so ratizacijo. V Metliki so
porabili 436,7 kg vab oziroma za tak ukrep pokazali resno ^
strupljene hrane
Podrobneje pa ndmanje. Prav bi bilo,
takole: v 1759 hliah v družbeni in
zasebni lasti 176 kg, v 31 trgovi deratizacijo na Dolenjs
nah in gostilnah 44,4 kg, v 39 izvedlo isto podjetje, t*>
industrijskih objektih in obrtnih kar najhitreje, ker bo 1«
delavnicah 86,25 kg, v javni kana ko dosežen kar največji
.lizaciji 84.30 kg ln v drugih 47 ob
peh.
RUDI $K ° e
jektih 35.75 kg vab
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SREDNJE IN STROKOVNE ŠOLE

Na medobčinskem prvenstvu v atletiki in odbojki
4146, 4. zdravstvena šola Novo m e
sto 4023, 5. k m etijska šola Grm
3401.
Po rezultatih so dijak in je veliko
slabše
od dijakov. Na republiško
1.
gim nazija Novo m esto 5180
točk, 2. gim nazija Č rnom elj 4744, prvenstvo se ni plasirala nobena
ekipa.
3. ekonom ska šola Novo m esto
Za m edobčinsko šolsko prven
stvo so se v vseh štirih športn ih
igrah prijavile sam o novom eške šo
Mirna : Krmelj 9:1
le. Č rnom aljski gim nazijci so se
N ogom etaši
novoustanovljenega
kluba na M irni so s 7:2 prem agali p rijavili le za odbojko in v fin a l
nem tekm ovanju, ki je bilo v N o
m oštvo dolenjskih študentov, k a s
neje p a K rm elj z 9:1 (4:1). Gole vem m estu, tudi zm agali m ed m o 
na tej tekm i so dali: T ra ta r II I 2, škim i in ženskim i ekipam i. V
K ram ar I I 2, Avsec 2. šm u c in d rugih igrah (rokom etu, košarki
in nogom etu) so bili najb o ljši gi
P ranjga po enega.
N. TRATAR m nazijci iz Novega m esta.
N ajboljši tekm ovalci s športn ih
Brežice: ženske tretje, iger bodo prih o d n ji m esec n a sto 
pili na republiškem prvensntvu.
moški šesti
T udi v rokom etu so tekm ovali
28. m aja sta m oška in ženska za p rehodna pokala, ki ju j e ra z 
rokom etna v rsta Brežic zm agali v pisal novom eški Zavod za prosvetzdnjem kolu m oške ozirom a žen- no-pedagoško službo. 2 e drugič Ju
ske republiške
rokom etne
lige. je dobila novom eška gim nazija.
J. GLONAR
M oški so prem agali ptu jsk o D ra
vo s 33:21 (14:7),
ženske
pa
Storžič z 18:9 (9 :6 ). B režiške ro 
kom etašice so tako zajedle tre tje ,
m oški p a šesto m esto v Sloveniji.

Najboljši se bodo udeležili republiškega prvenstva
Pred dnevi so se v Novem mestu zbrali dijaki
srednjih in strokovnih šol. in se pomerili v atletiki in
odbojki. Razen tekmovalcev iz novomeških šol so
nastopili tudi dijaki iz črnomaljske gimnazije. At
letsko prvenstvo se je štelo za atletski šolski pokal
Slovenije, za katerega pa se bodo lahko potegovali
še tekmovalci iz novomeške gimnazije, medtem ko
druge ekipe niso zbrale dovolj točk.
V
N ovem m estu so b ile m ed
dijaki n a jb o ljše n a sled n je šo le: 1.
gim nazija N o v o m esto z 8469 toč*am i, 2. ek o n om sk a sred n ja šo la
Novo m esto 6351, 3. g im n azija Čr
nom elj 5348 , 4. p o k licn a k o v in a r
j a šo la Č rnom elj 4137, 5. k m etij
ska sred n ja š o la Grm 2644 in 6
Poklicna š o la N ov o m e sto 2425.
Lep u sp eh s o d o se g li m alo šteJuni d ija k i n ov o m ešk e ek on o m sk e
sole, k i s o p rem a g ali črn o m aljsk e
gim n azijce. Za u sp eh lah k o šteje-

ELAN : Dob 9:1

DRUŽINSKO TEKMOVANJE MLADINCEV

V p rv en stv en i n o go m etn i tek m i
80 n ov o m ešk i n o g o m eta ši p rem a
gali D ob z 9:1 (4 :1 ). 2 ik a M aksi
® o vič je d al 8 g o lo v , V lad o M a
?ete p a 1. V ob ram b i je
dobro
'gral B ranko M urn. Pred o k o li 80
gledalci je so d il L ončina Jz Ljub!jane.
JAP

Iztok Podrgajs je zmagovalec
Da
bi p o sp ešili u d ejstvovan je
n ajm la jših rib ičev , so sta rejši č la 
ni R ib išk e d ru žin e N o v o m esto
p rired ili šp o rtn o tek m o v an je rib i
čev m la d in cev . Ob T ežki vod i se je
zb ralo kar 23 m la d in cev , k i so
im eli p ri o d lo v u rib d okaj srečn o
roko T ek m ov a li s o v lo vu s p lo v 
cem . ki zah teva p o seb n o sp retn o st.
Med tek m o v a lci so b ili tu d i ta k šn i,
ki so tek m o va li p rv ič , pa so lo v ili
en ak o d obro k o t n jih o v i b o lj izk u 
šen i to v a riši. Le redk i s o osta l
brez lo v sk e sreče.
'~
N a tek m ovan ju je s p recejšn jim
nask ok om zm agal Izto k P od rgajs,
pred K arlom D o b o šijem in R u d i
jem P eršetom . K on čn i v rstn i red
je b il tak šen: 1. Iztok Pod rgajs
440 to čk , 2. K arel D o b o ši 200, 3.
R udi P erše 200, 4. Jože R apuš 190,

Senovo : Vojnik 2:1
N og o m etn i k lu b R udar s S en o v e
ga je v n ed eljo g o sto v a l v V o jn ik u ,
f ie r Je b ila od igran a n og om etn a
tekm a z N K V ojn ik . S en ov ča n i so
j n a g a li z rezu ltatom 2:1 G o le sta
dosegla G asre in G abrič, vratar
A vsenak p a je u b ra n il tu d i m očan
kazenski strel z n a jstih m etro v .

Sevnica : Šmartno 27:12
V p rv en stv en i tek m i zasav sk e
rok om etn e lig e je 21. m a ja sevn iSki P artizan
p rem agal Š m artn o
Prt L itiji s 27 : 12 ( 1 2 : 5 ). G ole
30 d ali — za S evn ioo S v a žič 9,
P erc 6. Jazbec in Impetrl p o S
te t FileJ in K op rivnik p o 1, a
Š m artn o p a P oglajen 5, E rja v ec 4 ,
C enkar, To m er m H au p m an po
en eg a. S o d il Je S tefa n Ju g iz Ce
lja in Je zarodi n ešp ortn ega ve
d en ja isk lju čtl vratarja g o sto v .
K. B.

m o tu d i č etrto m esto črnom aljske
kovinarske šole.
Med posam ezniki so bili u speš
ni šlajk o v ec, Penca in Slak.
Jože šlajk o v ec je tekel n a 100 m
11,8 in na 300 m 39,6 in bil m ed
vsemi n a jh itre jši. Razveselila sta
skakalca v višino Janez Penca in
Z dravko Slak, k i s ta preskočila
180 cm . P ri skoku v d aljin o ni
nihče preskočil 6 m .
Med d ija k in ja m i so nastopile te 
km ovalke iz p etih sre d n jih in s tro 
kovnih šol. R ezultati:

Luka G oršič 170, od 6. d o 12.

m esta
p a so
se s
po
120
to čk a m i zv rstili: M arjan C esar,
S lav k o D a m jan ov ič, K arel 2u žek ,
T om až S a v e lj,. V ili P intar in Lado
T ek sto r
Sd

V
nedeljo, 28. m aja, je bilo na R ezultati — elani posam ezno: 1.
L ahinji veliko ribiško m edobčinsko Drago Flis, RD B restanica, 160
tekm ovanje O rganizatorja sta bila točk, 2. D ako D am ianovič, RD Me
Zveza ribiških družin Novo me
tlika, 150 točk, 3. A ndrej Sm uk,
sto in RD M etlika. Tekm ovalo je RD M etlika, 100 točk; člani izven
*1 članov in m ladincev iz ribiških konkurence: 1. Stevo Vidovič, RD
družin
K ostanjevica,
Črnom elj, Č rnom elj, 150 točk, 2. Vid M eršol,
RD Novo m esto, 110 točk; člani
B restanica, Brežioe, Sevnica, Pod
četrtek . Novo m esto in M etlika. ekipno: 1. RD Mer lika (S m uk, D a
N astopali so sam o najb o ljši, ki so m ianovič, Biček) 260 točk, 2. RD
si pridobili to pravico na podobnih B restanica (Levičar, Kozole. Flis)
230 točk, 3. RD Sevnica (Slem en- družinskih tekm ovanjih.
ček, K ošak, V rtovšnik) 130 točk;
Tekm ovalcem je to k ra t sreča m ladinci posam ezno: 1. Jože K ržič
obrnila h rb e t, saj privlačna m nik, RD K ostanjevica, 30 točk, 2.
zelena L ahinja ni bila p ripravljena
K arel Doboši, RD Novo m esto, 20
o d stopiti ribičem svojega bogastva. točk, 3. Iztok Podrgajs, RD Novo
Tekm ovalci so se m orali m očno m esto, 10 točk; m ladinci izven
potiU za dokaj skrom en ulov, saj konkurence: 1. B ranko Cuk, RD
je najb o ljši ujel le 16 ribic! Dan K ostanjevica, 90 točk ,2. Luka Gor
to rej ni bil n ajb o lj prim eren, tek
šič, RD Novo m esto, 40 točk,
m ovanje p a je potekalo nem oteno m ladinci ekipno: l . RD Kostanje*
in je bilo vzorno organizirano.
vica (K ržičnik, B ratkovič, K ošak)
K onkurenca je bila zelo ostra, 490 točk, 2
RD
Novo
m esto
razlika m ed zm agovalci, nagrajenci (P odrgajs, bo b o ši, P erše)30 točk.
S DOKL
in ostalim i pa zelo m ajhna.

Kočevski šahisti ponovno najboljši
Zapis s pionirskega šahovskega prvenstva Slovenije

L eto šn je 17. ek ip n o
ša h o vsk o
p rv en stv o S lo v en je Je p o tek a lo v
pazn ičn em vzd u šju . B ilo )e 28.
m a ja ▼ p o sto r ih o sn o v e š o le »To
n ete- Č ufarja* v L ju b ljein . T ek
m ov a n je s o p rired ili v p o ča stitev
25-le tn ic e ptuonirske o rg a n iza cije.
U deležba Je b ila zelo d ob ra, saj

Je ig ra lo kar 160 p ion irjev v 40
ek ip ah .
P ri m la jših
p io n irjih so s
p ren o s tJo 4 to čk e p on o v n o zm a
g a li k o čev sk i ša h isti, ki so ig ra li
v n a sled n ji p ostav i:
1. T eod or
D o b rič, 2. L ju bo T rob en tar, 3.
Janez T rob en tar k i 4. D ušk o Ob-

Najbolj množična udeležba ISKRE
N a d an m la d o sti s o b ile končan e d elv sk e šp o rtn e igre v Občin i Č rn om elj. T ovarna ISK RA iz
j« im e la n ajveč so d e lu jo čih , za to Je d o b ila trajen p okal.
R ezu ltati:
M oški — odbojka: 1. BE LT, 2 .

kra (Š en tjern ej) : ELA 4:1, P IO 
N IR : C estno p o d je tje 12:1, IN IS
: GG 2:2; m. k o lo : IMV : IN IS
1:1, GG : PIO N IR 1:10, C estno
p o d je tje : ISK RA
(Š en tjern ej)
1:9, ELA : 2 elezn ič a r 4:1, K O VL
NAR : NOVOLES 7:1, OPREMALE S : ISK RA N . m .) 3:5, GOR
JANCI : N OVOTEKS 4:4; IV . k o 
lo: KRKA : GORJANCI 5:3, NOVO TEK S : OPREM ALES 8:1 IS 
KRA (N . m .)
: KOVINAR 1:3,
Med ek ip a m i je d o seg la n ajveč
NOVOLES : ELA 6:4, 2 e le zničar
to čk o sn o v n a šoila b ra to v R ib a rje v
: C estno p o d je tje 2:8,
ISK RA
•iz B rež ic P io n ir ji s o z b ra li 507
(Š en tjern ej) : GG 3:2, PIO N IR :
to č k . p io n ir k e *p a 483 to č k . D ru g o
IMV 3:1.
m esto je z a se d la
D o b o v a, ..- t r t t j e
V od i
KO VINAR z 8 točk am i
m ed p io n irji V e lik a D o lin a , m ed
pred PIO N IR JE M 8 in
ISK R O
p ion irk am i p a A rtič e.
(Š
en
tjern
ej)
6.
IVAN TOM SE
O d b ojka — ženske: PIO N IR —
KRKA 2:0,
PIO N IR NOVOLRS 2:0, PIO N IR — O snovna šo la
Š m ihel-Stopt& e 2:1, P IO N IR P rosv eta 0:2, PIO N IR NOVO.
T E K S 2:1, KRKA — NOVOLES
V
p
o
ča
stitev
d
neva
m
la
d
o
sti
so
0:2,
KRKA
—
o
sn
o
v
n
a
š
o
a
Sm iu0:2,
N O VOLES
—
se n o v om ešk i g im n a zijci 25. m aja h el-S to p iče
osn ov n a
šo la
na Loki p om erili z ek ip o JLA v N OVOTEKS 0:2,
0:2,
ro k o m etu , o d b ojk i in k ošark i V S m lh el-S to p iče — P ro sveta
osn ov n a f o la S m dh el-Stop iče —
k ošark i s o zm agali g im n a zijci »
N OVOTEKS 2:0.
92:44, v o d b o jk i p a vo ja k i s 3:1
V
rok om etu s o se p o m erile tri
V odi P o sv eta (N o v o m esto ) i
8 to čk am i pred PIO N IR JEM ln
ek ip e. V ojaki s o p rem a g ali o k rn je
osn o v n o š o lo SmitaeM Stopdče k
no m o štv o N o v eg a m esta s 13:12,
n ov o m ešk o e k ip o p a so prem agali
6 to čk am i.
tu di g im n azijci s 16:13. V o d lo
M ošk i — I.
sku p in a:
NOVO
čilni tek m i s o gim n a zijci p rem agali T E K S — P ro sveta 2:0, IN IS —
vo ja k e z 18:13.
Jap IMV 2:0 , ISK RA (N . m .) — GG

Gimnazija z JLA na
športnih poljih

Športni dogodki iz Krškega
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Dr. Minka Maležič:

Higiena v življenju žene
Maternični vložki (obročki)
Strokovno jim pravimo IUD,
kar je kratica za angleški iz
raz: maternično zaščitno sred
stvo. V svetu uporabljajo obro
čke že več let, v Sloveniji pa
nekako tri leta in jih je sedaj
moč dobiti ne samo v Ljublja
ni, temveč tudi v drugih gine
koloških centrih, med katerimi
so tudi ginekološke ordinacije
na Dolenjskem.
Maternični vložki prepreču
jejo zanositev približno v 97odstotkih, lahko pa rečemo, da
100-odstotno v primerih, če je
maternica zdrava. Kljub temu
da uporabljajo maternični vlo
žek, pa vseeno zanosijo tiste
žene, ki imajo morda le rahlo
nepravilno raščeno maternico
ali pa brazgotine po porodih
in splavih. Vsi ti pojavi sicer
niso bolezenski, ženi pa le ško
dujejo, in to takrat, ko nosijo
maternični obroček kot kon
tracepcijsko sredstvo.
Vložek vloži v maternico
zdravnik ginekolog zadnji dan
Perila ali čimprej po njem. To

ran ovič. D obrič in Janez T obenO branović je en k rat p o d p isa l pretar sta sam o en k rat rem izirala,
d a jo , L ju bo T rob en tar pa Je d v a.
k rat izg u b il
m ed tem k o s o pri
vseh o sta lih p artijah zm ag a li. Za
o sv o jen o prvo m esto so razen p o
k ala d obi h še d ip lo m o , ša h e in
lep a knjižna darila.
Pri m la jših p ion irk ah je Žal
na za sed la prvo m esto in B režice
sed m o.
N a p rven stvu za sta rejše p io 
n irk e je Š en tvid p ri S tičn i d elil
3. — 5. m esto , B režioe p a so d o 
seg le p o n o v n o 7. m esto
V
sk u p in i sta rejših p io n irjev so
Brežice o sta le na 5. in Š en tvid
pri S tičn i na 7. m estu . L etošn je
ga p rven stva
s e n iso u d eležili
la n sk o letn i prvaki sta rejši p io n irji
iz K očevja. 2 e n a p red tek m ova
n ju v N o vem m estu n iso so d e lo 
v a li, ker so prav ted aj n a sto p a li
v d rugih šp ortn ih d eja vn o stih in
pri god b i na p ih a la
V rstni red p ri m la jših p io n irjih :
1. K o čev je 23,5, 2. C elje 19,5, 3.
L ju bljana 14., 4. H ra stn ik 12., 5.
— 7. S lo v en sk a B istrica , K ranj,
V uzenica 11,5 itd .
M orda b i b ilo prav, če bd d o
len jsk a ša k o v sk a tek m ov a ln a sk u p 
n o st organ izirala p o seb n o tek m o
va ln o lig o , v k a teri b i tek m ov a li
š a h isti (p o sa m ezn ik i in ek ip e) iz
v se D o len jsk e
IVE STANIČ

Streljan je: 1. BEG R A D, 2. RUD 
N IK , 3. ISK RA I.
K olesarjen je: 1. ELEKTRO , 2.
ISK RA.
M ed p o sa m ezn ik i je b il v k o le
sa rjen ju n a jb o ljši K lep ec iz p od 
jetja ELEK TRO , s le d ijo p a m u
S en ica z osn o vn e š o le , S top ar in
d ru gi. V strelja n ju s e Je n a jb o lj
izkazal Murn iz p o d je tja BE G 
RAD. za n jim pa N ovak in Malerič iz isteg a k olek tiv a .
Z en ske — strelja n je: 1. ISKRA
2:0, NOVOTEKS — IN IS 2:1; I ., 2. P ro sveta, 3. B E T I. P o sa 
m ezno: 1. R a jg elj (B E T I), 2. V id
II. skupina: PIO N IR — GORJANm ar (IS K R A ), 3. P lu t (ISK R A ).
CI 2:0, C estno p o d je tje — NOVO
K egljan je: 1. P rosveta, 2. IS 
LE S 0:2, KZSZ — NOVOLES 0:2,
KRKA — GORJANCI 2:0, NOVO. KRA I ., 3. ISK RA II.
LES GORJANCI 2:0, KRKA
N a IV . d ela v sk ih šp ortn -h igrah
ISK RA (Š en tjern ej) 2:0, PIO  Je so d e lo v a lo 15 sin d ik a ln ih p o 
N IR — C estno p o d je tje 2:1.
dru žnic s 73 ek ip am i.
V
p rvi sk u p in i v o d i NOVOA. LATERNER
T E K S s 6 to čk am i p red INISO M
(4 to č k e ), v d ru gi sk u p in i PIO 
N IR s 6 točk am i pred KRKO (4
to č k e ).
B alinan je: Od o sm ih p rija vlje
n ih sin d ik a ln ih p odružnic, k i bi
m orale tek m o v a ti p rvi d an, ao se
u d eležile le š tir i. R ezu lta ti — I .
■ PORAZ ČRNOMLJA. V lep i
■
PR IZNA N JE K K SK iM PLAskupina:
Ž elezn ičar I — IMV
ig ri s o ro k o m eta ši C elu lozarja v
VALCEM. P lav a ln i klu b C elulozar
12:13; n . Skupina: 2 elezn ič er II prv en stven i ro k o m etn i tek m i za sa v
jn p red k ratk im o rgan iziral o tv o 
- IN IS 13:0.
sk e lige p rem ag a li ek ip o P artizana
ritv en i p la va ln i m itin g , na k aterem
S ah I. skupina: KRKA I — iz Č rnom lja z rezu ltatom
30:23
s o so d e lo v a li p lav a lci T riglava iz
O p ek am a Z alog 4:0. KRKA I (13:9). Pri d om ačih sta b ila n a j
K ranja, L ju bljane, Ilir ije , N eptu
UNZ 4:0, N OVOTEKS : O pekar- b o ljša š u lc z 9 in R udi Isk ra z 10
na Z alog 4:0, N OVOTEKS —
za d etk i, p ri g o stih p a s o b ili n a, R ud arja, M edveščaka in M la
K7R7. 2,5: 1:5,
UNZ — C estno n a jb o ljši strelci G ab rijan, 2 ig ič in d o sti iz Z agreba, Jadrana iz SpUp o d jetje — KZSZ 3:0; I I. sku p in a:
Š im en c s 5 za d etk i. P red o k o li 200 ta in C rvene zvezd e iz B eograda.
IN IS — KRKA IV 4:0, IN IS — gled alci je tek m o sla b o so d il Vo- R a zveseljiva je u g o to v itev , da p la
va ln i šp o r t n apred uje m ed p io 
GG I 2,5:1:5, GG I — GORJAN- čo v n ik iz S ev n ice.
CI 4:0, ISK RA (N . m .) — G or
■ NEPRIČAKOVANA ZMAGA. — n irji. P lavalk a iz K ranja, S va rco ja n ci 4:0; T li. sku p in a: P rosveta
B alin arji C elu loearja bo v p o č a sti v a , p a je d o seg la nov repu b lišk i
- KRKA H I 4:0, P ro sveta — N O  tev dneva m la d o sti , organ izirali tu r p io n irsk i rekord 1:26.1 P o k onča
n em tek m ovan ju je A* reprezen tan 
VOLES — o sn o v n a š o la S m lh el- n ir, na k aterem s o so d e lo v a li t e
S to p iče 8:1, GG II — o sn o v n a So b a lin a rji iz N o v eg a m esta in Z a
c a J u g o sla v ije v vaterpolu p rem a
la S m lh el-S to p iče 3:1; IV . sk u p i greba. N a jb o ljšo ig ro s o pokazali g a la B ek ip o z rezu ltatom 6:1. Za
na: IM V — PIO N IR 1:3, IM V — Z agrebčani in so p rep ričljiv o o d 
zm agovaln o ek ip o s o b ili u sp ešn i
KRKA 2:2, PDONUR — SSKRA p rav ili N o v om ešča n e, b ili b o ljši od
Š im en c, L opatny ln S a n d ič, ča stn i
zm agovalca C elulozar Ja, a so n a to
(S en tJ .) 4:0.
zad etek za p rem agan e pa je d o se
A. 8. n esrečn o izg u b ili.
g el P o lja k .
PAVLIHA
O bčina, 3 ISK RA ,
S ah:
1. R udnik K an ižrica, 2 .
O b čina, 3 . ELEKTRO .
M ali n o g om et:
1. B E L T , 2 .
R U D N IK , 3 O bčina.
K eglja n je:
1.
R U D N IK ,
2.
ELEKTRO , 3. O p ek am a.

,>K0VINAR“ vodi v malem nogometu
V n a d aljev a n ju tekm ovanj m ed
sindikalnim i podružnicam i
novo
m eške občine so bili doseženi n a 
slednji rezu ltati:
Mali nogom et
II- kolo: I«-

Tekmovanje za AŠPS v Brežicah
Ob bi p o v ečali zan im a n je za at
Jetiko, je b ilo za dan m la d o sti v
Brežicah
organ iziran o
o b čin sk o
Prvenstvo za u čen ce o sn o v n ih šo l
to tek m o va n je za » a tletsk i šo lsk i
Pokal S lo v en ije za le to 1967«. T ek 
m ovan ja se Je u d e lež ilo 5 osn ovn ih
Šol. V zelo u godn em v rem en u so
učenci d o se g li n ek aj d o b rih rezu l
tatov, k lju b tem u d a s o tek m o va li
slabih stezah. B režičan i b o d o
k o r a li za vzd rževan je šp o rtn ih o b 
jek tov n a m en iti nek aj v eč d en arja.
V
p osa m ezn ih d iscip lin a h so
cenci d o se g li n a sled n je rezu ltate:
P io n irji — 60 m : M alus 8,0; v i
šina: G rm ovšek 157; d aljin a: G ru 
j ič 5,25; krogla: S en ica 11,68 (v si
B režice); 4 x 60 ra: B režice 32,0;
*00 m B u rja 1,10,4 (V e l. D o lii» ) .
P ion irk e — 60 m : B ra ta n ič 8,5;
tišin a : J o v ič 130 (o b e iz B režic);
daljina: G odec 412 (V el. D o lin a );
*®ogla: S la k 9,57 (B re žice ); 300 m:
R ožm an 57,0 (A rtiče) in 4 x 0 0 m:
D obova 36,0.

5

Medobčinsko ribiško
tekmovanje v Gradcu

pa zato, da se izognemo nevar -'podobna kontracepcijska sred
nosti, da bi vložili vložek v že stva so uporabljali že v 19. sto
letju in tudi prej. Bila pa so
nosečo maternico.
Preden se žena odloči za u- iz različnih snovi, nato leta
porabo materničnega obročka, 1930 zasledimo vložke iz sre
jo mora ginekolog pregledati, bra. Vse take vložke pa so
kajti le on lahko ugotovi, če opustili zaradi neprijetnih po
ga sme uporabljati. Obstajajo sledic, kot so vnetja, krvavitve
namreč nekatere bolezenske in tako dalje.
nevarne spremembe maternice,
2ena, ki je kdaj nosila ma
pri katerih žena materničnega ternični obroček, lahko kljub
vložka ne sme nositi.
temu zanosi in rodi otroka
Težave, ki jih imajo žene po brez kakršnihkoli posledic. —
vložitvi obročka, so: rahle kr Vseeno pa tovrstnega kontra
vavitve in bolečine nekaj dni cepcijskega sredstva ne more
zatem, nekatere žene imajo mo priporočati ženam, ki še
močnejše perilo, ob teh teža niso rodile.
vah pa lahko maternica obro
ček izvrže, kar je neprijetna
posledica, če žena zanjo ne iz Dojenje ni zaščita
ve pravočasno. Priporočljivo pred zanositvijo
je, da se pri vsaki težavi žena
Nekatere žene mislijo, da
posvetuje z ginekologom, ki bo jih dojenje ščiti pred novo no
svetoval in pomagal.
sečnostjo, ker večina tedaj ni
Maternični vložki so iz pla ma perila. To mnenje pa je na
stične mase, oblikovani v raz pačno, kajti žena vseeno lah
lične vijuge. V maternici lahko ko spočne novega otroka, če
ostanejo neprenehoma več let tudi nima perila in še doji.
in jih ob vsakem perilu ni tre
S tem sem izčrpala izbiro za
ba odstranjevati. Uporaba je
torej zelo enostavna. Taka in enkrat dostopnih zaščitnih

sredstev pred nosečnostjo. —
Upam, da bo tudi na tem pod
ročju kmalu mogoče dobiti no
va pomagala, da bodo žene
lahko rodile le zaželenega
otroka in da jim ne bo treba
poseči po splavih, kar je goto
vo najmanj humano sredstvo
za uravnavanje rojstev. Ob tej
priložnosti bi rada povedala,
da v naših ordinacijah lahko
dobe primerna zaščitna sred
stva proti zanositvi tudi dekle
ta in žene, ki še niso rodile.
Strah pred zanositvijo ima
mnogo posledic, ena od njih je
tudi spolna hladnost — frigid
nost. Ena od posledic splavov
pa so vnetja jajcevodov, posle
dica le-teh pa je jalovost žene
— sterilnost Kot izkazujejo
statistike, izgublja polovica
žena z uporabo kontracepcij
skih sredstev strah pred neza
želeno nosečnostjo in s tem
frigidnost. Pri nas pa ugotav
ljamo, da je nekako tri četrt
vseh žena v zreli dobi frigid
nih.

Frigidnost - spolna hladnost
O spolnosti, ki je zelo po
memben del življenja, včasih
sploh nismo govorili, kaj šele
pisali, čeprav je to del življe
nja, ki je zelo pomemben za
vsakega posameznika. Dovoli

te mi, da ponovim besede Joh
na Haynesa ^Holmesa: »Koli
ko moških in žensk je, ki mi
slijo, da je na spolnem življe
nju nekaj grešnega! Koliko
mož in žena je, ki so začeli
svoje razmerje v tihem prepri
čanju, da je to, kar počno, ne
kaj, česar je se treba sramo
vati. Koliko žena je, ki žive
v veri, zoper katero sta vsako
dokazovanje in logika brez mo
či, da se s svojim spolnim
izživljanjem nizkotno vdajajo
mesenosti, in ki se nikoli ne
predajo svojim možem, ne da
bi pri tem čutile odpor in po
nižanje!«
Dandanes vemo, da je zmer
no spolno življenje potrebno
za telesno in duševno zdravje.
Primemo spolno občevanje je
potrebno za obstoj telesnega
in psihičnega ravnotežja, in če
tega ni, nastopajo posledice.
Ne nosi pa jih samo žena, tem
več tudi mož, lahko vsa dru
žina in na podlagi razdrtih za
konov tudi družba.
Spolno življenje naj začne
mlad človek v naših krajih ne
kako po 20. letu, ko je telesno
in duševno ter gmotno že spo
soben za življenje v družinski
skupnosti. Težko pa bi bilo
točno določiti starostno mejo,
ker je pri vsakem posamezni
ku različna.

TEHNIŠKA SREDNJA ŠOLA
v Krškem

Centralni zavod za napredek gospodinjstva
vas vabi k prednaročilu na vsebinsko bogato — na približno
700 straneh več kot 1600 receptov — zanimivo in svojsko urejeno
knjigo

SODOBNA KUHARICA
Knjiga bo opremljena s številnima čmo-belimd in barvnima fotografijami
in vezana v platno.
V prednaročilu je cena knjigi 32 Ndan, plačljivih v enem ali dveh obrokih
do 1. septem bra 1967. Po izidu bo knjiga znatno dražja.

Naročilnica
Podpisanima)

...........................................................................................

točen naslov

....................................................................................................................

naročam knjigo SODOBNA KUHARICA v prednaročilu.
Ceno 32,00 Ndan bom plačal(a) v enem — dveh — obrokih do 1. septem bra
1967 na vaš tekoči račun 501-3-188.
Podčrtajte pogoj plačila, ki vam najbolj ustreza!
Datum

............................................

P o d p is

— ............................................

CENTRALNI ZAVOD ZA NAPREDEK GOSPODINJSTVA
LJUBLJANA. GRADIŠČE 2-III

o b j a v l j a RAZPIS za
vpis v I. letnik tehniške srednje šole in v
I. letnik poklicne šole kovinarske stroke v
šolskem letu 1967/68
V prvi letnik bomo sprejeli 120 dijakov, in sicer:

60 dijakov na strojni oddelek
60 dijakov na elektro oddelek
V prvi letnik P š bomo sprejeli 90 dijakov.
Prošnje (na obrazcu DZS — obr. 120), kolkovane s
kolkom za 50 par, naj pošljejo kandidati takoj po
končanem pouku v osemletki. Prošnji je treba
priložiti:
— spričevalo o dovršeni osemletki
— življenjepis
— mnenje šole
— zdravniško spričevalo
Sprejemnih izpitov ne bo. če bo vpis večji od raz
položljivih mest, bodo odklonjeni dijaki z najslab
šim uspehom v osmem razredu osnovne šole.
Za vpis v 1. letnik poklicne šole morajo kandidati
priložiti tudi učno pogodbo, sklenjeno z gospodar
sko organizacijo, kjer se bodo izučili za poklic. Brez
učne pogodbe bomo vpisovali le izjemoma.
Kandidate opozarjamo, da je v Krškem tudi dijaški
dom!
RAVNATELJSTVO ŠOLE

ELEKTROTEHNA
LJU BL JA N A

Nudimo vam bogato izbiro: □ gospodinjskih aparatov
D akustičnih aparatov
D elektroinstalacijskega materiala

K upujte v naših trgovinah v Krškem in Novem mestu!
Dopisna delavska univerza
v Ljubljani
v p i s u j e :
— v tehniško šolo strojne, elektriške, lesnoindustrij
ske in kemijske stroke
— v ekonomsko šolo
— v dveletno administrativno šolo
— v poklicno šolo kovinarske, elektro in avtomehanske stroke
— v I. in II. stopnjo osnovne šole za odrasle
(5.—8. razred)

— za ljubljansko območje bo odprt tudi popoldan
ski oddelek osnovne in ekonomske šole
Vpisuje tudi v tečaje:

ČE Sl HOČETE
OLAJŠATI DELO
IN ŠKROPITI
POCENI
NAPREDEN KMETOVALEC ORJE DANES S TRAKTORJEM,
ŠKROPI PA. S CUPRABLAU om
CUPRABLAU škropivo pripravite brez apna in čakanja
CUPRABLAU je'najcenejše bakreno sredstvo
CUPRABLAO je izredno odporen proti izpiranju
CUPRABLAU ne maši škropilnih šob
CUPRABLAU lahko mešamo z drugimi sredstvi za var

•
•
•
•
•

v začetni knjigovodski tečaj
v tečaj analitične evidence
v tečaj finančnega knjigovodstva
v tečaj tehniškega risanja
v jezikovne tečaje slovenščine, nemščine in itali
janščine
• v tečaj za skladiščnike
• v tečaj za varnost pri delu
• v tečaj za preddelavce in kontrolorje vkovinar
ski stroki
• po dogovoru organizira za potrebe podjetij iz
popolnjevalne tečaje.
Kandidatom je s plačilom šolnine zagotovljeno tudi
do sto ur seminarskega pouka.
Vpisovanje traja do 30. septem bra 1967.
Dopisna oblika, kombinirana z občasnimi seminarji,
je prim erna za vsakogar, ker šolanje ni vezano na
čas in kraj.
Pojasnila daje Dopisna delavska univerza, Ljubljana,
Parmova 39, tel. 316-043, 312-141, vsak dan dopoldne,
ob torkih tudi popoldne. Če želite pismena navodila
in program, priložite za odgovor znamko v vred
nosti 1,80 Ndin.

stvo rastlin (prednost dajemo močljivim
praškom). razen z žvepleno apneno brozgo

V VINOGRADE, NA HMELJIŠČA, NA POSEVKE SLADKORNE
PESE, NA KROMPIRIŠČA

CC

CUPRABLAU

CINKARNA CELJE
METALURŠKO KEMIČNA INDUSTRIJA

ENODNEVNE
PIŠČANCE
in jarčke do starosti
3 mesecev si lahko na
bavite vsak torek in
sredo v valilnici
KMETIJSKE ZADRUGE
V NAKLEM PRI KRANJU
Z enomesečnim prednaro
čilom si lahko zagotovite
pri težkih pasmah 12 odst.
popusta, pri lahkih pa 20
odst. popusta. Enodnevne
piščance pošiljamo tudi
po železnici.

OBIŠČITE
KAVARNO
RESTAVRACIJO
IN KLETNO
RESTAVRACIJO
HOTELA

METROPOL
NOVO MESTO
pri avtobusni postaji

NESREČE
»Princ« v Škarjah
23 m aja dopoldne je Mirko Vladušič iz Bugojna s »princem« pre
hiteval tovornak, ki ga je vozil Jo
že Mikec z Rateža. Ker je po avto
mobilski cesti od‘ Dmovega p rip^
ljal neki osebni avto, je Vladušic
zapeljal v škarje, hitro zavil na
desno in trčil v tovornjak. Škodo
so ocenili na 250 Ndin

Sneto kolo na Angleža
22. m aja popoldne se je po avto
m obilski cesti proti Ljubljani pe
ljal tovornjak s prikolico. Vozil ga
je Tomo Kostadinovski. Pri Igniancd je prikolici odletelo kolo in
zdrvelo proti Osebnemu avtomo
bilu, ki ga je vozil Anglež Luis
Asch iz Londona. Sneto kolo se je
zaletelo v osebni avto in povzro
čilo za 900 Ndin škode.

Zastava 750 v jarku
21. m aja dopoldne se je Ivan
Selak peljal z zastavo 750 iz Šent
jerneja v Gor. Staro vas. Zaradi
neprim erne hitrosti ga je na ovin
ku zanašalo. Zapeljal je v jarek
in zadel odtočno cev. Voznik si
je poškodoval prsni koš in si zlo
mil troje reber, sopotnica pa je
dobila poškodbe po obrazu. Odpe
ljali so ju v novomeško bolnišnico,
škodo so ocenili na 2.000 Ndin.

Prekucljaj z moskovičem
21. m aja okoli 16. ure se je pri
petila huda prom etna nesreča pri
Trnovcu. Stane žagar iz L ju b lja n e
se je z 'moskvičem peljal iz Metli
ke v Novo mesto. Ko se je pripe
ljal po klancu navzdol, je avto za
radi neprim erne hitrosti za n e slo ,
da se je prevrnil na bok, zdrsnil v
jarek in obstal na kolesih. V o zn ik
in sopotnik sta bila lažje ranjena,
škodo pa so ocenili na 5000 Ndin.

Zaletela sta se v vprežni
voz in med konjema
obležala nezavestna
28. m aja okrog 20. ure se j®
pripetila huda prom etna noseča v
bližini Jelovice pri Krm elju. Is
Krmelja je proti Jelovcu vozil
m otorist Janko Gole s sopotni
kom Alešem Flajsom . Vozil je ze
lo hitao in po levi strani. Ko je
pripeljal na ovinek,, se je za
letel v konjsko vprego in za p e
ljal med konja. Vprego je vodil
Darko Gabriel iz Drušč pravilno
po desni strani Ker je bila vid
ljivost še dobra, ni imel luči. Pri
trčenju sta m otorist m s o p o tn ik
padla pred prva kolesa voza in
obležla nezavestn. Zaradi hudih
poškodb so ju odpeljali v brežiš
ko bolnišnico. Na m otorju je za
o k ro g 200 N din Škode.

T rč e n je na n e p re g le d 

nem ovinku
25. m aja popoldne se je iz sme
ri Bukoška v Sela pri Dobavi pri
peljal z dostavnim avtomobilom
Branko Pečnik iz Vel. Malene. Pri
hiši št. 40 se je na nepreglednem
ovinku srečal z osebnim avtomo
bilom, ki ga je vozil Ivan Molan
iz Mosteca Ker sta 9e prepozno
opazila, sta kljub zaviranju trčila.
Voznika se nista poškodovala, na
vozilih pa je za okrog 500 N din
škode
2a7. m aja dopoldne sta na ne
preglednem ovinku na cesti III.
reda med Šentjanžem in Krme
ljem trčila voznika osebnih avto
mobilov Gvido Bederuk iz Dola
pri H rastniku in Alojz Kveder iz
Budne vasi. Voznika se nista po
škodovala, na vozilih pa je šikode
za okrog 5000 N din.

Trčenje pri Čatežu
22. m aja dopoldne je iz Dvorc
priti Čatežu pri Brežicah vozil
osebni avto Anton K uhar iz Bre
žic, iz Čateža pa je privozil voz
nik osebnega avtomobila Albert
Petrušlč iz Zagreba.
K uhar je
močno zavrl, vendar je kljub te
mu prišlo do trčenja. Voznika sc
nista poškodovala, na a v to n t o b i li h
pa je za okrog 800 N din škode.

S parkirnega prostora
neprevidno na cesto
22 .maja popoldne je od želez
niške postaje proti Brežicam pe
ljal m otorist Jože Spiler iz CreSnjic. Na cesti bratov Milavcev
je s pakim ega prostora nenado
ma zapeljal ped motoJstom in nvu
zapl pot Irrire Ciklos iz Cerkelj
z osebnim avtomobilom. M o to ris t
Je trčil v avto in se hudo požkodoval; odpeljali so ga v bolnišni
co. Na vozilih je za okrog 510 N
škode.

Mopedist in motorist
trčila
25. m aja popoldne se je pip®tila prom etna nesoča na cesti Uv
reda v Krškem pri odcepu ceste
proti Vrbinski vasi. Slavko Sin
kovič iz Sp. Starega gradu se J®
pripeljal z mopedom iz V r b in s k e
vasi na omenjeno cesto, no da
hi se prepričal, če Je prosta. J*
njim se je peljal tudi
brat Ivan. Todaj se Je po cesc
Krškega proti Brežicam pripeljal
m otorist Jože Novak iz Prosladola. Ker Je m opedista zagledal na
zelo kratki razdalji, trčenja ®
mogel perprečiti. Voznika sta se
hudo poškodovala in so Ju
peljali v novomeško bolnišnicoLažje se Je poškodoval tudi so
potnik m opedista. Voznika
vozila brez vozniškega izpita, vze
li so jdma kri za preiskavo.

Vas potrošniki in kupci še ne poznajoP Pokličite Novo mesto ( 068)-21-227 !

Živalim smo preprečili, ljudem pa ne!•Lm^TaTogu
3l Roški gozdovi so že sami po sebi dovolj skrivnostni in osamljeni,
debli bukev in jelk je vtkanih nešteto napisanih in nenapi
sanih legend in bajk! Tale zadnja, na žalost resnična, pa prav
gotovo ni v ponos ne enim ne drugim, ki so vanjo zapleteni
^ soboto, 20. m aja, je neznan poltovornjak zeIenkaste barve pripeljal po cesti Kočevje—Novo
m^sto več deset papirnatih vreč. Ustavil se je na
Jtovomeški strani 1100 m etrov visokega Roga
~Jizu Cinkovega križa na križaju z gozdno cesto
^7, in trije možje (šofer in dva krepko rašče^ brkata spremljevalca) so zmetali čudni tovor
metrov globoko prepadno jamo tik ceste.
Obrnili so kamion in nemudoma izginili nazaj
Proti Kočevju . . .
Lovcu, domačinu iz Poljan,
«® menda še isti dan iz prePadnice sumljivo zadišalo.
Pastil se je vanjo in našel
tr ‘inu med raztrganimi vrecele kupe prekajenega
gnjati, plečka, glave,
®orca, hrbtišča in drugo. To
|penda niso ostanki iz druge
vetovne vojne, ko je včasih
^kšna skupina preradovedjf1 Italijanov, belogardistov
r 1 esesovcev našla poslednji
^ ker v takem prepadu!?
Dišalo je po prekajenem
malce po pokvarjenem
Vendar niti to niti
P°roisleki na afriško prašič
jo.kugo, trakuljo in bele črlCke, ki so že lezli po mesu
Prepadnici, niso mogli od^ t i prebivalcev iz doline in
^katerih delavcev iz Pod^nic in okolice, da si ne bi
Privoščili nekaj priboljška!
. Eden je p o v e d a l: »P o v r h u
Je res m a lo s m r d e lo , v sre
di pa je bilo še prav lepo
rdeče in užitno!«
Drugi pravi: »Kuhali smo
v loncu, kar je bilo videti
zdravo. Ko je voda zavrela,
pa je začelo tako smrdeti,
da ni bilo mogoče prenaša
ti . . . «
Tretji: »Jaz sem odnesel
nekaj za psa . . .«
ti £trti:t \>Ke bi sm eli pustilahko vsak
zm S n
i*’
zraven pride!«
Prihajali so z mopedi in
motornimi kolesi, z vrečami
m nahrbtniki, kar romali so
temu novoodkritemu rudsuhega in svežega mesa
r*d vrhom Roga. Kaj tudi
saj stane kilogram rebrc
s din, kilogram gnjati pa
l8JOSdin!
^ S iv id ci so trdili, da je bil
*ion naložen čez rob ka. Serije, se pravi, da je bilo
^ nJem več kot 1000 kg me
le
smo se pozanimali v
r^ju, od kod bi meso
stvo
Prišlo» se je začela
r Počasi jasniti:

Inž. Igrane Goršič, vodja
kmetijskega
sektorja
pri
Kmetijskem gozdarskem po
sestvu v Kočevju, je priznal,
da je bil kamion njihov. Me
so je bilo iz njihovega obra
ta klavnice. Podjetje je takoj
pričelo preiskavo. Inženirju
Goršiču ni o pokvarjenem
mesu in »uskladiščenju« v
Rogu šef klavnice prej nič
povedal. Veterinarski inšpek
tor v Kočevju Bogomir Šte
fančič je sicer prepovedal
prodajo tega mesa, vendar
ga niso uničili po predpisih.
»Najenostavneje bo, če ga
zapeljemo
na
novomeško
stran, še bolje na mejo med
kočevskim in novomeškim
področjem, kjer je zakoni
tost zaradi odročnega Roga

včasih malo bolj na šibkih
nogah,« so menih.
Križišče in prepadnica pa
ležita, kot kažejo karte in
trdijo gozdarji, krepko na
novomeškem terenu. Ko smo
o »rudniku« obvestili novo
meškega veterinarskega in
špektorja in sanitarno in
špekcijo, sta obljubila, da
bodo zadevo razčistili v so
delovanju s kočevskimi in
špekcijskimi službami.
Včasih so im eli Novomeščani težave s kočevskim pre
mogom in blatom v Krki,
zdaj pa še mrhovina!
Kako je prišlo do take ko
ličine pokvarjenega mesa?
Inž. Goršič pravi:
»Meso je nasoljeval dela
vec, ki ni bil usposobljen za
to delo. Poleg tega smo ta
krat prvič uporabili poseb
no nitratno sol, ki jo šele
preizkušamo. Mesa smo pri
pravili toliko, kot smo ga la
ni v tem času prodali, ven
dar je letos povpraševanje
padlo in ostajale so nam ne
prodane zaloge. Vse to so
razlogi, da se je meso priče
lo kvariti.
Kolikor sem do sedaj iz
vedel, so odvrgli okrog 400

Samotno križišče blizu Cinkovega križa na Rogu je postalo pretekli teden pri
vlačna romarska točka za mopediste in druge izletnike iz doline. Spuščali so se
v 12 metrov globok prepad tik ob cesti (označen s puščico) do »rudnika mesa<s
kilogramov poltrajne 'preka
jene) svinine, 200 kg telečjih
glav brez jezikov in možga
nov in 30 kg svinjskih glav.
Glave smo imeli pripravlje
ne za tlačenke.
Meso je sicer pokvarjeno,
ni pa okuženo, š e danes (v
ponedeljek — op. M. M.) bom
dal nalog, da meso v Rogu
zakopljejo in polijejo z raz
kužilom!
Dosti žalostno je, da smo
živalim preprečili dostop do
mesa, ljudem pa ga nismo

mogli!« je še dodal.
Vsa zadeva diši že po uni
čevanju zalog, ki jih niso ho
teli prodati po znižani ceni,
kar bi morda lahko storili
še pred štirinajstimi dnevi.
Lahko je po sredi samo ma
lomarnost in neznanje. Prav
gotovo pa je škoda mesa, saj
ga nimamo toliko, da bi ga
lahko sežigali. Tudi lovci bi
ga lahko porabili na krmi
ščih. Sicer pa bi moralo biti
že prvi dan po predpisih uni
čeno in pospravljeno. Tu je
morda upravičena pripomba
iz Kočevja, da znajo občine
poskrbeti za odlok o uniče
nju živil, nikjer pa ni še ustreznih prostorov (mrhovišč). kjer bi bilo mogoče to
tudi strokovno, higiensko in
po predpisih opraviti.!
M. MOŠKON - J. PRIMC
TIK PRED ZAČETKOM* TI
SKANJA smo dobili iz Ko
čevja telefonsko obvestilo o
preiskavi v KGP Kočevje: v
jamo pri Oinkovem križu so
odvrgli 268 -kg prekajenega
svinjskega mesa, ostalo pa so
odldžild na kmmdšče gojitve
nega lovišča »Rog«. V torek
popoldne so strokovno umrtčili
meso v jami.

Mesec dni obešena

»NE B O GA ŠE ZMANJKALO!« sta povedala ta dva, ko sta se v r n il a iz jame, ko
smo v pete& dopoldne v hudem nalivu obiskali Rog. »Tudi šunk in plečk je še
dovolj!« Puščica kaže del mesne zaloge in raztrganih papirnih vreč na dnu jame.
(Foto: M. Moškon)

e Lahko si je torej misliti, kako vesela je bila
P*P°da v trgu vselej, kadar je prišel Sodnikov Va«ntin na počitnice iz velikega mesta. Oženjeni so
*£1 trije, okrajni sodnik sam, davkar in pristav,
rjv k a r je imel dve čedni hčeri; eni je bilo že čas
£«ati moža, in m lajša bi se ga tudi ne bila branila,
^ospa davkarica je bila dobra mati; in Valentin je
J*1 ves tak, kakršnega si želi mati, ki ima hčer do
j e l o . čez kaki dve leti bo imel svojo dobro službo
j11 toliko časa Olga še lahko čaka. Res je malo na
*ahko stran ta Valentin, ali mlad je še in mlademu
^oveku se mnogokaj odpusti. Vse kaže, da bo kdaj
dober mož in Olga ga bo tudi znala v strah prijeti,
r*o treba, zlepa seveda, z ženskim orožjem. Da je
b°gatega veljavnega očeta sin, to tudi še nikomur
^ Škodilo. Olga je tudi lahko vesela takega ženina;
^ mladenič je, ljubezniv, pameten, izobražen. To je
-'Iga že sama zapazila, kakor kaže; tudi on jo rad
^ •i, m ati ima ostro oko.
.In ako bi se tudi morebiti pozneje premislil ter
izvolil Ireno, to bi tudi ne bila tako velika nerj^Ča. Olga ali Irena, ona ima obe enako rada, ena
P mora dobiti, samo previdnosti je treba, in te je
^ e la dovolj gospa davkarica.
Iz vsega tega je razvidno d a-je bil Valentin
”?alo doma. Na kosilu je bil zdaj pri okrajnem sod?*ku, zdaj ga je povabil gospod pristav, največkrat
davkar ali pravzaprav davkarica, ki je bila go
spodinja in gospodar v hiši. Zvečer Je bil navadno
oJjostilnl z gospodi, včasi je bdi tudi oče z njim.
j ^ j e so radi skopo roki, vsaj sinom se tako zdi;
*^rad jim gre denar iz roke, zlasti za stvari, katere
Jim ne zde tako potrebne kakor sinom. In takih
tvari Je mnogo: kaj Je treba sinu že kaditi; v gotilno zahajati, kaj treba tako drage suknje? Sčdnik
jr bil tak. Valentinu ni bilo treba dolgo prositi in '
moledovati, kadar Je hotel denarja. Sddnik Je rad

imel, da je bil njegov sin lepo oblečen, da si je kaj
privoščil, da je dajal za vino v veseli družbi. Več
krat ga je sam vprašal, ali ima še denarja; Bog ne
daj, da bi kdo zanj plačeval. Sćdniki niso imeli ni
koli te navade. Konec takega pogovora je bil navad
no, da jnu je ponudil petak, desetak za vino, za
cigare, rekoč: »človek mora živeti po svojem stanu;
kdor zahaja med gospodo, ni, da bi zaostajal za njo;
ti moraš, kakor vidiš druge, če kade drage cigare,
ni, da bi ti kadil navadne.« Ali ni veselje imeti ta
kega očeta?
Nocoj je bil Valentin pri davkarjih povabljen
>«ia zajca«. Gospod davkar ni bil posebno bistra
glava, a svojo službo je zvesto opravljal v pisarni.
Ko so bile neokretne številke ugnane in v red sprav
ljene, je bil mož prost kakor mlado žrebe na paši.
Za hišo mu je žena skrbela, sam bi ne bil mogel
tako. Kar je ona ukrenila, Je bilo dobro; naprej ji
je bil dal, enkrat za vselej, svoje privoljenje in odo
brenje za vse njene naredbe. Srečen mož je bil ta
davkar in tudi žena je bila zadovoljna; v lepi zakon
ski složnosti sta živela. Prepira ni bilo med njima;
za prepir je treba dveh, in davkar je bil miroljuben
človek, če je hotela žena kdaj dušek dati svoji hudo.
mušnosti — najboljša žena ima svoje slabosti, svoja
nesrečna trenutja — morala si je koga drugega
iskati; možu se ni ljubilo, da bi ji ustrezal, da bi

22. maja so našli obešeno
70-letno Marjeto Dušek iz Ko
čevja, Reška cesta 17. Njeno
truplo je razpadalo, saj je
niso videli skoraj m esec dni.
Domnevajo, da se je obesila
že 23. aprila. Sosedje so opa
žali njeno odsotnost, a so
domnevali, da je spet šla na
obisk h hčerki v Ljubljano,
kamor je pogosto odhajala.
Pokojnica je bdla upokojen

ka in je prejemala 290 N-din
pokojnine. Im ela je hude na
pade astme. Domnevajo, da
si je prav zarada te bolezni
vzela življenje.

Trčenje treh
avtomobilov
30. maja zjutraj se je zgo
dila prometna nesreča pred
gostilno Novak na cesti he
rojev v Novem mestu. Franc
Ceikuta iz Cegelnice se je z
avtom pripeljal iz Ločne in
je nameraval zaviti na Cesto
talcev. Ker pa je nasproti
pripeljal mopedist, je vozalo
ustavil. Boško Vitič je vo
zil tik za njim in prav tako
ustavil avtomobil, medtem
Anton Turk iz Šentjerneja,
tretji avtomobilist ni bil do
volj previden: trčil je v Vitičev avto in • ga porinil na
prej v avtomobil Franca
Cekute. Na vseh treh avto
mobilih je za 4500 Ndin
škodde.
s

Tat v Podšumberku
in Arčevcih
22. maja dopoldne je bilo
vlomljeno v stanovanje An
tona ' šraja v Gor. Podšum
berku. Neznanec si je prisvojiT okoh 430 Ndin, ki jih je
vzel v omari iz žepa suknji
ča. Lastnik hiše, ki stoji ob
gozdu na koncu vasi, je bil
med krajo na njivi.
Istega dne, kakšno uro po
zneje, je bila vlomljena hiša
Leopolda Hrovata v Arčevci. Storilec je nasilno odprl
omaro, razmetal posteljo in
brskal po miznem predalu,
vendar denarja, ki ga je že
lel, ni našel.

jo samo poslušal. Kadar so se začeli temni oblaki
zbirati na zakonskem nebu, vzel je mimo puško čez
ramo ter krenil proti gozdu. Dober lovec je bil,
skoraj vselej se je vrnil na večer z zajcem, ki ga
je prosto v roki nesel po trgu, da so ga lahko vsi
videli — torbe ni nosil. Dober pomočnik pri tem
mu je bil dolgopeti Nosan; med raznovrstnimi svo
jimi opravili je imel tudi to, da je vedel za vsakega
zajca po okolici, kje leži, kam se hodi past, kje
in kdaj ga je najlaže zalesti. Sleherno jutro je hodil
poročat davkarju o stanju divjačine, katero je imel
vso prešteto kakor pastir ovce. On sam ni nosil
puške; ljudje so dejali, da je tudi ne potrebuje, da
s svojimi dolgimi nogami lahko zajca doteče in z
roko ujame za ušesa ali za bedro. Govorilo se je,
da se je že mnogokrat tako pregrešil zoper lovsko
pravico; a dokazati mu niso mogli.
Lahko je torej davkar ustregel svoji ženi, koli
kokrat je želela zajca na mizo. In to željo, njemu
povelje, mu je izrekla večkrat. Bila je na glasu daleč
okoli, da zna zajca napraviti kakor nobena druga.
Kdo bd ne želel, da poleg njenih drugih lepih last
nosti preide tudi na njeni hčeri ali vsaj na njo, ki
je namenjena Valentinu, da bi še večkrat v svojem
življenju tako dobro večerjal kakor nocoj!
Zajec, kakor ga je bila napravila gospa davka
rica, je bil pravo središče mali družbi; okoli njega
se je sukal s konca ves pogovor.
»To je pa res, gospa,« prikloni se Valentin go
spodinji, »takega zajca nisem jedel na Dunaju, in
vendar smem reči, da poznam tam boljše gostilne.
Ali rie samo v gostilnah, tudi v družinah ne znajo
napraviti zajca.«
Take pohvale Je bila že vajena gospa davkari
ca, vendar Jo je vedno rada slišala, zlasti iz Valen
tinovih ust; prijazno mu odgovori:

VTEM TEDNU VAS ZANIMA
stanova 12 a (šivalnica), Novo
mesto.
TAKOJ PRODAM žago. Alfonz Sribar, Sp. Dule, n h. Krško.
PRODAM NOV GUbfl VOZ, nosil
2. junija — Velimir
nost 3 tone Naslov v upravi li
sta (803/67).'
abota, 3. junija — Milojka
ZAPRAVLJIVČEK
in kom ate, vse
ilja, 4. junija — Frančišek
dobro ohranjeno, prodam . K ra
del jek, 5. junija — Ferdo
m ar, Gor. Kamenje 3, Otočec ob
>rek, 6. junija — Zdenko
eda, 7. junija — Zorica
Krki.
trtek. 8 iunija — Medard
PRODAM STAVBENO PARCELO
na Ragovski cesti v Novem m e
stu
Naslov v upravi lista
Ob prerani izgubi naše ljube
(785/67)
hčerke, sestre in tete
PRODAM STROJ za izdelovanje
betonskih cevi še v dobrem s ta 
CVETKE ŠUŠTARŠIČ
nju. Franc Jarc, Vaše 10 A, p.
Medvode
Ob prerani ln
nepozabni izgubi se iskreno zahvaljujemo zdravni
škemu in strežnem u osebju k iru r PRODAM PO ZELO UGODNI CE
naše drage hčerkice, sestrice
škega oddelka Splošne bolnice
NI kosilnico »Alpina«. Albert
Novo mesto, zdravnikom Zdrav
MOJCE FIFOLT
šus, Rodine, pošta Črnomelj.
stvenega doma Novo mesto, tov, PRODAM SLAMOREZNICO S pus Potoka pri Straži
Stefanu Jeniču za lajšanje bolečin
halnikom, vprežni in trakstoreki
se iskreno zahvaljujemo vsem v času njene bolezni. Zahvaljujemo
obračalnik ter grablje za seno,
sorodnikom in vaščanom za podar- se gasilcem za venec in poslovilni
Jernej Vehovec, Dragočajna 13,
o cvetje, gospodu župniku govor, kolektivu METROPOL, m la
p. Smlednik — Medvode.
vsem, ki so jo v tako velikem dini, vsem sorodnikom, prijateljem PRODAM
NOVO HISO — (900 m’
Številu sprem ili do njenega mnogoin vaščanom za izrečeno sožalje,
vrta) na lepem kraju na Do
preranega groba.
podarjene vence in cvetje Poseb
lenjskem, 10 m inut od žel. in
Žalujoča m amica, očka, sestrici no častito duhovščini za tolažbo in
avtobusne postaje. Vseljivo —
Bredi c a in Vanja in obe stari spremstvo na njeni zadnji poti.
cena ugodna. Ogled v nedeljo,
Iskrena hvala vsem, ki ste v težkih
mami
sredo in petek. Anton Spec, MaU
trenutkih z nami sočustvovali.
Gaber 19, Vel Gaber.
Žalujoča mama, b rata Janez in PRODAM PRALNI STROJ z vgra:
Stefan
z
družinama,
sestri
j eno centrifugo, prim em o tudi
Ob prerani izgubi dragega moža,
Malči, M arija, K ristina in
če ni vodovoda. Štefanija Pavlič,
očeta, b rata in strica
Lojzka z družinami.
Gotna vas 26, Novo mesto.
Gor. Lakovnice, 39. m aja 1967.
JOŽETA ŠAFARJA
USLUZBENEC-ZAGREBCAN išče
sobo z eno posteljo in z uporabo
iz Srednje vasi
kopalnice. Pismene ponudbe na
se iskreno zahvaljujemo vsem, ka
upravo lista (802/67).
60 mu kakorkoli lajšali trpljenje
TELEVIZOR »Siemens«, zelo do 
med boleznijo. Obenem se zahva
bro
ohranjen, prodam za 850,00
ljujem o g. kaplanu za zadnjo po
Ndin. Ogled vsak dan od 7. do
potnico ih lep poslovilni govor,
15
ure v Radi ose rvisu, Novo
Jože
Pašič,
Nova
cesta
17,
Met
tovarišem logarjem iz Crmošnjic in
mesto.
lika, prepovedujem hojo in pašo
PRODAM
ELEKTRIČNI ŠTEDIL
perutnine okrog m oje hiše in po
NIK, veliko sobno mizo in dva
vrtu. Kdor tega ne bo upošteval,
kavča.
Ulica
Majde Sile 2 /II,
ga bom sodno preganjal, perutnino
Novo mesto
pa zastrupil.
PRODAM KOŠNJO detelje. Jože
Pipan, Brod 6 , Novo mesto.
Jože Bed ek iz Gabrja 56, B rus
nice, prepovedujem pašo živine in POCENI PRODAM vprežno kosilni
co s priključkom za žetev. Selak,
kokoši, vožnjo in hojo po vseh
Dobrava, p. Škocjan
m ojih parcelah. Kdor tega ne bo
PRODAM
KOŠNJO SENA. Zupan
upošteval, ga bom sodno prega
čič, Brod pri Novem mestu.
njal, kokoši pa zastrupil.
VINOGRAD na Tolstem vrhu ugod
no prodam . Informacije: Leopold
Jane« Mavrič is Občin pri Do
Vidmar, Giimberk 4, Otočec bb
brniču obžalujem in preklicujem
Kriti.
kar sem žaljivega govoril o Janezu
I6 CEM UPOKOJENKO K 2 -članski
Longarju iz Občin.
družini. Dam sobo in hrano,
ostalo po dogovoru. Hadl, Za
grebška 10, Novo mesto
PRODAM ALI ZAMENJAM' za m o
ped dobro ohranjen NSU Mati.
5 Naslov v upravi lista (792/67).
MLAJŠEMU ZAKONSKEMU PARU
zapustim posestvo s preužitkarCANDY SERVIS in popravila
jem . Upokojencu p a nudim hra
vseh gospodinjskih aparatov aa
no in sta n ov a n je n a k m etiji v
področje Novo mesto, Krflfco. Oro k o lic i N ov ega m esta . N a slo v t
nomelj, Žužemberk to Trebnje.
upravi Usta (780/67).
Janca Močnik, Sokolska 3, Novo ZA DELO NA KMETIJI iščemo
mesto, telefon: 31-639.
dekle v stalno zaposlitev. Ogla
site 96 ustno ali pismeno na n a
ŠČETKE ZA LOSČILCE in za
slov: Karel Košir, Studenec 4,
sesalce za prah obnovi ščetarstvo
Ljubljana-Polje.
Armič, L jubljana, Tržaška 52.

rEDENSKOLEDAR

lovcem iz 1. d. Semič-Smuk za
častno spremstvo in sailvo. N ajlep
ša hvala za številne podarjene
vence in cvetje ter vsem, ki *>
dragega pokojnika v teko velikem
številu spremili na njegovi
zadnji poti
Žalujoči: žena Katica, sin Jože
z ženo Jožico in sinom Jožkom,
sestre Malči, Mici Rezka.
Lojzka z možmi in otroci

r

Za sodoben
okus...

iflofo'ESTILA I

Oblačila očisti KEMIČNA ČI
STILNICA. Noto m esto. Germo
v» 5.
»

SUPERAVTOMATIČNI

PRALNI STROJI
vseh znamk

Izključni proizvajalec
v Jugoslaviji

Destilacija »DANA«
MIRNA na Dol.

PRODAM VINOGRAD »Javorovec«.
Informacije prt Antoniji Kovačič,
Glogov brod — Artiče.
KOŠNJO 1 ha M arov ob Ragov
ski cesti prodam. Zglasite se pri
Šmidu, Muzejska 3 .- 5 . junija do
13. ure.
PRODAM HIŠO v Novem mestu.
Cena 3,900.000 Sdin. Naslov v
upravi lista’ (806/OT),
POCENI PRODAM vzidiJiv desni
štedilnik na dve in pol piLošči,
dva pečnjaka in bakren kotliček,
dobro ohranjen. Bršlin 4, Novo
mesto.
PRODAM OBRAČALNIK za seno.
Jože Bobič, Sela S, Bela cerkev.
UGODNO PRODAM nov nemški te
levizor znamke »Schaub-Lorenz«
— (2 programa) in magnetofon
»Grundig« TK 140 na 4 kanale.
Vprašajte pri Eli 2efran, Kri-

NA OBROKE
MON1A2A - NAVODILA
- GARANCIJA TEHNIČNI SERVIS
VSE INFORMACIJE
DOBITE:
NOVO MESTO: BRAČKO.
Ragovska 7: St. telefona
068-21—659
SEVNICA: TOTER,
Heroja Maroka 4

PEROTTI-EXPORT
S.

FRANCESCO

<1. TR ST

bena m atineja. 10.15 Iz oper če
ških m ojstrov. 11.00 Poročila —
T uristični napotki za tuje goste.
12.30 Km etijski nasveti — Inž. Da
re Bem ot: Obiranje sadja za in 
VSAK DAN: poročila ob 5.15, svet in domovino. 22.10 Oddaja za dustrijsko predelavo. 12.40 P riljub
ljene violinske priredbe. 13.30 P ri
0.00, 7.00, 8.00, 12.00, 15.00, 17.00, naše izseljence.
poročajo vam . . . 14.05 Pet m inut
19.30 in 22.00. Pisan glasbeni spoNEDELJA,
4.
JUNUA:
6.00-8.00
za novo pesmico. 15.20 Zabavni In
red od 4.30 do 8.00.
Dobro jutro! 8.05 Radijska igra za
PETEK, 2. JUNUA: 8.06 Operna otroke — Dieter Waldmann: Stroji termezzo. 17.05 Orkester RTV L ju
bljana vam predstavlja . . . 19.00
m atineja. 9.25 Petnajst m inut s stavkajo. 9.06 Naši poslušalci če Lahko
noč. otroci! 20.00 Nastopa
ansamblom Mirka Souca. 10.35 Naš stitajo in pozdravljajo — I. 10.00
Komorni zbor iz Celja. 20.20 Ra
listek: E. Ionesco: Iz dnevnika Se pom nite, to v a riši. . . Za svo dijska
igra
— Prane Puntar: Kralj
11.00 Poročila — Turistični na bodni Vietnam. 10.45 Nedeljski smetišča. 21.35
1» fonoteke radia
potki za tuje goste. 12.30 K m etij
mozaik lepih melodij. 11.00 Poro Koper.
ski nasveti — Dtr. Prane Skušek:čila — Turistični napotki za tuje
SREDA,
7.
JUNIJA:
8.06 Glasbe
Napenjanje govedi. 12.40 Igrajo pi goste. 12.05 Naši poslušalci česti
m atineja. 9.45 Glasbena prav
halni orkestri. 14.06 Popevke se
tajo ln pozdravljajo — n . 13.50 na
Ijica.
10.45
Človek
ln
zdravje.
11.00
vrstijo. 14.36 Naši poslušalci če Kar po domače. 14.40 Zvočne m i
stitajo in pozdravljajo. 15.20 Na niature. 16.00 Radijska igra — Poročila — Turistični napotki za
tuje
goste.
12.30
Km
etijski
nasve
potki za turiste. 15.40 Mladinska Mlchel Suffran: Mala nočna glas
oddaja. 17.06 Petrov simfonični ba. 17.15 Nedeljsko športno poppl- ti — Stane Zorčič: Beseda o p ri
koncert. 18.50 Kulturni
globus. dne. 19.00 Lahko noč, otroci! 20.00 stnem cvičku 13.30 Priporočajo
v a m . . . 14.35 Naši poslušalci če
19.00 Lahko noč, otroci! 20.00 Le- Potujoča glasbena skrinja.
stitajo ln pozdravljajo. 15.30 M aj
) melodije. 20.30 Slovenska zemhen
recital saksofonista Srečka
PONEDELJEK, 5. JUNIJA: 8.06
a ▼ pesmi in besedi. 21.15 Odda
ja o m orju in pomorščakih.
Glasbena m atineja. 9.45 Cicibanov Dražila. 17.05 Mladina sebi in vam.
svet. 10.35 Naš podlistek — Evald 18.15 Iz naših studiov. 19.00 L ah
SOBOTA, 3. JUNIJA: 8.06 Glasbe
ko noč, otroci! 19.15 Glasbene raz
na m atineja. 10.55 Glasbena m edi Flisar: Kokoši. 11.00 Poročila — glednice.
20.00 Skupni program
gra. 11.00 Poročila — Turistični Turistični napotki za tuje goste. JRT
— studio Zagreb.
napotki za tuje goste. 12.30 Kme 12.30 Km etijski nasveti — Inž. N a
tijsk i nasveti — Inž. Rezka Ste ce Lovšin: S ovi predpisi o lioendČETRTEK, 8. JUNIJA: 8.06 Gla
fančič: Ozka grla v poljedelski ranju bikov. 13.30 Priporočajo sbena m atineja. 9.25 Igra ansam 
proizvodnji
našega
kom binata. vam . . . 14.35 Naši poslušalci če bel Geze Baranlvn iz Murske
13.10 Zabavna glasba in obvestila. stitajo ln pozdravljajo. 15.20 Z a Sobote. 10.15 Z našimi pevci v ita13 30 priporočajo vam . . . 14.05 bavni intermezzo. 17.05 Opeml 11lanskih operah. 11.00 Poročila —
Konoert po željah poslušalcev. koncert. 18.45 Narava in človek. Turistični napotki za tuje goste.
15.30 Zabavni intermezzo. 17.05 19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 12.10 Domači ansambli narodnoza
Gremo ▼ kino. 19.00 Lahko noč. Glasbene razglednice. 20.00 Sim  bavne glasbe. 12.30 Km etijski nas
Otroci! 20.00 Minute s pevci ln an fonični koncert orkestra RTV — veti — Inž. Jote KoroSec: O vred
sam bli zabavne glasbe naše radij- Ljubljana.
nosti uvoženih »ort travnega se
TOREK, I . JUNUA: g.06 Glas mena. 13.30 Priporočajo vam . . .
Š2m postaje. 20.20 Spoznavajmo

RADIO LJUBLJANA

r

B

STREŽNICA dobi stalno zaposlitev
pri dveh invalidnih dekletih.
K ranj, p. p. 109.
MESTO GOSPODINJSKE POMOČNICE dobi dekle z dežele. L ast
na sobica, dobra plača, možnost
napredovanja. Inž. Križaj, Tugo
m er jeva 50, Ljubljana
OPREMI JE N O SOBO oddam sam
skemu fantu Naslov v upravi
lista (782/07);
SPREJMEM dva pečarska pomoč
nika za delo v delavnici. Samsko
stanovanje priskrbljeno. Janez
Brce, Cesta 1. m aja 65, K ranj.
CENIK: vsak oglas do de
set besed — 9 Ndin, vsaka
nadaljnja beseda — 1 N din.
Za naslov v upravi lista: pri
bitek 1 Ndin. Za oglase s po
nudbo na upravo lista pod ge
slom: pribitek 3 Ndin.
Redni zasebni naročniki Do
lenjskega lista im ajo pri vseh
malih
oglasih,
zahvalah,
osm rtnican, čestitkah, prekli
cih in podobnih objavah 20
odstotkov
popusta
Objava
vsakega malega oglasa mora
biti plačana vnaprej osebno v
upravi lista ali s poštno po.
ložnioo na naslov: DOLENJ
SKI LIST, Novo mesto, ali z
gotovino, priloženo v pismu.
POROČNE PRSTANE po najnovejmodi in vsa zlatarska dela
opravlja zlatar, Gosposka 5,
Ljubljana (poleg univerze).
ŠIVILJSKO POMOCNICO iščem.
Nastop službe takoj. M artina
Štukelj, Partizanska 5, Novo
mesto.
PRODAM MOTORNO ŽAGO Jobi.
Naslov v upravi lista (817/67).
UGODNO PRODAM vprežno kosil
nico. Turk, Dol. Mokro polje 14,
p. Šentjernej.
PRED JEDJO IN PO NJEJ morda
m orate m isliti na svoj želodec,
če ga zdravite brezuspešno z ra 
znimi zdravili. Ste že poskusili
s preizkušenim in učinkovitim
naravnim zdravilom — z roga
škim DONAT vrelcem? Zahtevaj
te ga v trgovini; te ga dobe v
Novem mestu pri trgovskem
podjetju HMELJNTK in STAN
DARD

Izžrebane številke nagradnega žre
banja »Ljudske potrošnje« v Brežicah
Dobitki po 30 Ndin:
(prva številka pomeni v vsakem
stolpcu serijo, druga številka pa
izžrebano številko).
Serija 02: Izžrebana številka:
20646.
~ 09 4170 — 10: 4402 — 11: 2901
2852 — 13: 2725 2337 2328 — 14:
2080 1947 2157 1523 — 15: 1814 1457
2909 — 16: 1828 3241 1027 2f751
0065 2641 3584 3253 2062 0451 1639
— 17: 3914 1297 4229 3630 3097 3399
1959 4087 2262 4461 4356 — 18: 2351
1432 2553 0667 3972 1703 4463 4051
4885 1294 3296 3174 — 19: 3446
0409 2145 4086 0008 0577 3278 2175
2142 0203 4784 0516 0664 1614 0882
3122 2008 1853.
20: 2496 2027 2883 3964 3754 0206
2586 2539 0058 1569 — 21: 3394
04793 00559 01899 3290 02200 00629
00994 02045 04550 01462 02064 3393
— 22: 4035 04310 01294 01588 3314
01589 04646 04464 — 23: 04883 00423
02342 3519 01885 02378 4209 00304
4148 00488 3469 3480 01657 4171
4106 01864 04900 02894 3933 — 24:
3539 4000 02077 01053 01624 01117
01840 04451.
25: 02322 04535 01190 01537 04996
04646 3644 01191 01121 02490 01755
01927 3520 04944 3616 00656 01800
00220 00040 01331 — 26: 00886
05000 04588 00129 04998 04545 02756
03711 00813 03369 04068 02503 00996
02360 — 27: 02965 02332 01576 03171
04938 03106 02662 00497 00279 00900
00030 — 28: 01606 03553 04146 00161
01247 04795 04704 01542 02340 01836
— 29: 02418 00760 00896 03098 00007
03477 00203 00111 04451 00170 — 30:
02530 04768 04044 04707 03434 00502
00116 03390 03596 02809.
Dobitki po 50 Ndin:
13: 0801 2444 — 14: 3554 1920 —
15: 2756 3876 1325 — 16: 2056 1013
— 17: 0156 1211 2820 4355 3666 1042
1807 4485 2745 0803 — 18: 2095 1491
4888 0011 4289 3871 1387 0092 3652

2883 — 19: 0580 0721 1725 1801
4897 3815 2262 1000 — 20: 31“
4997 0682 1557 3037 — 2fl: 34»o
04353 04889 00789 04586 01534 032W
— 22: 02220 3212 01731 04523 025U
— 23: 02022 02341 02674 3284 —
4244 00559 3709 11533432 -v * ?02064 00778 03002 00077 00079 02719
3290 04459 — 26: 00104 03709 039«
00571 00856 — 27: 03096 02140 0111«
04490.
28: 01714 01747 02856 04073 —
02405 04759 03600 02108 01680 0211»
00387 — 30: 02579 03296 03097 04328
01943 02287 00777 00466 00504.
Dobitki po 100 Ndin:
..
10: 1056 — 11: 4271 — 15: 37“
— 16: 4050 2743 — 17: 1193 06»
0750 — 18: 2712 2041 1982 3450 10»
0626 — 19: 1379 2750 1389 4052 407Z
— 20: 0683 3378 0043 4060 3806 189»
1692 4512 — 20: 03042 00146 012«
— 22: 4182 4142 4064 — 23: 40®
3079 3529 3^71
24: 00367 04806 — 25: 3328 024»
— 26: 04154 02392 00845 — *£;
02711 — 28: 04504 01313 — * *
01265 03309 00875.
Dobitki pe 200 Ndin:
14: 3748 — 1«: 2670 — W:
— 20: 2203 482« — 24: 01652 0047»
— 26: 03157 — 28: 03803 04785
Dobitki pe 300 Ndin:
16: 0673 — 18: 3993 — 23: 044»»
— 27: 02995 — 30: 00532.
Dobitek 400 Ndin:
Serija 17: št. 4486
Dobitek 500 Ndin:
Serija 22 št. 3245
Dobitek 600 Ndin:
Serija 18 št. 1740
Dobitek 800 Ndin:
Serija 19 št. 2850.
Dobitek 1000 Ndin:
Serija 24 št. 3643
Dobitek moped:
Serija 27 št. 02926
„
ROK za dvig dobitkov Je
julij 1967.

MESARIJA ŠKOCJAN
PAVLE

BOBIČI

na zalogi

kraški pršut

k ih
Brežice: 2. ln 3. 6. ameriški
film »Tenka rdeča črtac. 4. in 5
6 mehiški film »Pod mehiškim

nebom«. 0. in 1. 6. ruski barvni

film »Operacija X«.
Črnomelj: 2. in 4. 8. ameriškofrancoski film »Voaa. 6. in 7. 6.
italijanski barvni film »Poroka po
italijansko«.
Kočevje — »Jadran«: 2. do 4. 6.
angleški barvni film »Otoldfinger*.
5. 6. jugoslovanski film »Desant
na Drvar«. 6. 6. kubanski film
»Odločitev«. 7. in 8. 6. italijanski
film »Dobro sem Jo peznal«.
Kostanjevica: 4. 6. španski barv
ni film »Potujoči pevec«. 7. 8.
madžarski barvni film »Seva«.
Metlika: 3. in 4. 6. ameriški film
»Robin *Hood«, in francoski film
»Gostija zveri«. 7. in 8. 8. franco
sko- izraelski film »NI govora v
soboto«.
Mokronog: 3. in 4. 6. ameriški
film »Povest z naslovne strani«.
Novo mesto »Dom JLA«: 1. do
4. 6. ameriški barvni film »Opeacijs strela«. 5. 6. ameriški film
»Pravica do življenja« 6. in 7. 6.
italijansk barvni Ulm »Herkul
osvaja Atlantido«.
Novo mesto — »Krka«: 2. do 5.
6 italijansko-španski barvni film
»Maščevanje v Porte Cedrosu«. 7.
in 8. 6 francoski film »Alfa Vile«.
Ribnica: 3. in 4. 8. madžarski
film »Mrak sredi dneva«.
Sevnica: 3. in 4. 6. Japonski film
»Ljudje s planeta«.
Sodražica: 3 ln 4. I. italijanski
barvni film »Šedem Izzivanj«.
Šentjernej: 3. in 4. 6. ameriški
film »Ljubezen v Stockholmu«.
Trebnje: 3. in 4. 6. angleški
barvni umetniški film »Upornost«.

15.20 Zabavni Intermezzo. 15.30
Zvočni razgledi 17.06 Jezikovni po
govori. 19.00 Lahko noč, otroci!
20.00 Četrtkov večer domačdh pes
m i in napevov. 21.40 Glasbeni nok
turno.

RADIO BREŽICE
PETEK, 2. JUNIJA: 20.00—21.15
— Obvestila — Nove plošče — RTB
— Glasbena oddaja: Izbrali ste
somi, vmes — hum oristična prilo
ga; Tovariš, to ne zadeva tebe!
NEDEUA. 4. JUNIJA: 11.00 —
Poročila — S seje občinske skup
ščine Brežice poroča Spela P ir
nat — Miloš Kovačič: Ustanovitev
izobraževalne skupnosti — M arjan
Jerin: Iz borb Kozjanskega odre
da — Za naše kmetovalce: inž.
Olga Lubšina: Z atiranje krom pir
jevega hrošča in krom pirjeve ple
sni — Dve melodiji v različnih iz
vedbah — Magnetofonski zapis? Po
občnem zboru občinske turistične
zveze se pogovarjamo z njenim
tajnikom Maksom Topliškom —
Pozor, nim aš prednosti! — Pogo
vor s poslušalci — Obvestila, re
klame in spored kinematografov.
12.30 — Občani čestitajo in po
zdravljajo.
TOREK, «. JUNUA: 1800—19.30
— Svetujemo vam — Nove plošče
Jugotona — Športni kom entar —
Obvestila in pregled filmov —
Glasbena oddaja: Iz diskoteke zbi
rateljev plošč tujih zabavnih an
samblov.

^M C R K A , TOVARNA ZDRAVIL,
H

^ N o v o
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ODDELEK ZA ZDRAVILNA ZELIŠČA Novo mesto, Novi trg 9, telefon 21-304

Na b ir a l c e m
ZELIŠČ!

z d r a v il n ih

V
prihodnjih tednih vam priporočamo predvsem nabi
ranje naslednjih zdravilnih zelišč:
C V E T J E : pl avice s čašo 800 Sdin, plavice brez ča
še 1800 Sdin, mačjih tačic 1100 Sdin, bezga s peclji 700 Sdin,
bezga (osutega) 850 Sdin, navadne lipe 1000 Sdin.
L I S T : breze 85 Sdin, oekolistnega trpotca 250 Sdin.
gabeza 150 Sdin, regrata 250 Sdin.
R A S T L I N E : kopitni ka s korenino 120 Sdin, di*
šeče perle 300 Sdin, plešca 80 Sdin, sretene 200 Sdin, gren
ke ramšele 2.300 Sdin. navadne ramšele 1000 Sdin. ieniklja 350 Sdin, zdravilnega je tič n ik a 300 S d in , zim ze len a
150 Sdin.
K O R E N I N E : gozdnega korena 700 Sdin, arnike
2000 Sdin, sretene 500 Sdin, gladeža 150 Sdin, medvedovih
tac 600 Sdin, sladkih koreninic 800 Sdin, gabeza 150 Sdin,
baldrijana 1000 Sdin.
L U B J E : krhlike 300 Sdin.
R a z n o : brinjeve iglice 100 Sdin, vršički srdljivega b ri
nja 200 Sdin.
Zdravilna zelišča plačujemo nabiralcem po n a v e d e n ih
cenah. Poleg teh pa odkupujemo še razne vrste drugih zdra
vilnih zelišč.
N abirajte samo tista zdravilna zelišča, ki Jih dobro po
znate, da ne bo vaš trud zaman.
Pravilno nabrana in posušena zdravilna zelišča boste
najugodneje prodali, če jih boste nabirali sa našo tovarno,
ki vam jih bo vedno plačevala po najvišjih dnevnih cenah?
Cenik za letošnji odkup zdravilnih zelišč ln vsa navodila
ter pojasnila za pravilno nabiranje in sušenje z d ra v iln ih
zelišč lahko vedno dobite v našem oddelku za z d ra v iln a
zelišča v Novem m estu, Novi tr g 9.

DOLENJSKI LIST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI; občinski odbori SZDL Bre
žice, Črnomelj, Kočevje. Krško. Metlika Novo mesto. K>t>
nica, Sevnica in Trebnje
UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone GoSnik (gmvnl
odgovorni urednik), Ria Bačcr, Miloš Jakopoc, Marjan
gan, Jože Primc, Jožica Teppey in Ivan Zoran Tehnični
nik M arjan Moškon
IZHAJA vsak četrtek - Posamezna številka
starih din) — Letna naročnina 20 novih dinarjev (2000 a*ar*"
din), polletna 10 novih dinarjev (1000 starih din): plačljiv™
Je vnaprej — Za Inozemstvo 37.50 novih dinarjev (375°
rih din) ca. 3 am eriške dolarje — Tekoči račun pri po««**?
n ld SDK v Novem mestu 521-8-9 — NASLOV IIREDNISTV
IN UPRAVE: Novo mesto, Glavni trg 3 - Poštni premu ~
— Telefon 21-227 - Rokopisov in fotografij ne vračamo
Tiska: Časopisno podjetje »Delo« v Ljubljani

