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krvodajalcev
2e vrsto let je 4. junij praz

nik ene najbolj humanih ak
cij — krvodajalstva. Okoli 
70-000 krvodajalcev na Sloven
skem ta dan s ponosom ka
že svojo značko — rdečo kap
ljo krvi. Tisoči bolnikov in 
Ponesrečencev pa se ta dan 
spominjajo, da so prav krvo
dajalci pomagali k njihovemu 
uspešnemu zdravljenju.

V Novem mestu je bilo v 
lanskem letu zbranih 412 lit
rov krvi, ki jo je darovalo 
1540 krvodajalcev. Med njimi 
imamo vrsto požrtvovalnih 
ljudi, ki že več let dajejo svo
jo kri in se ponašajo z zlato 
ali srebrno značko, nekate
ri pa so jo dali celo po 20- 
krat ali 30-krat in tako rešili 
marsikatero življenje.

Med najpomembnejša zdra
vila sodobne medicđne šteje
mo človeško kri, saj znanost 
doslej še ni našla uspešnejše
ga zdravila. Zato bo tudi v 
prihodnje mnogo življenj od
visno od krvi, ki bo ponesre
čencu ali bolniku takoj na 
razpolago

Obe:, odbor RK Novo m esto, 
ki ima kot g la v n i organizator 
p r o s to v o l jn e g a  krvodajalstva
p o s e b n o  nalogo zbrati zadost
no število krvodajalcev, bo 
moral v letu 1967 pridobiti 
okoli 2500 krvodajalcev, ki 
bodo oddali 500 litrov krvi 
^  potrebe novomeške bolni
ce. To pomeni, da bo moralo 
vsaj 50 zdravih občanov sko
zi vse leto vsak torek dati 
kri. Vsekakor to ni majhno 
delo. Zato bodo občinski od
bor RK in krajevne organiza
cije RK potrebovali pomoč 
vseh družbeno političnih orga
nizacij v občini, pa tudi znat
no razumevanje delovnih or
ganizacij. Res je izgubljen de
lovni dan, ko delavec oddaja 
kri, vendar pa je tudi rešen 
^Marsikateri ponesrečeni ali 
bolni delavec, ki se s pomoč
jo krvi pozdravi prej in us
pešneje. Nesreča in bolezen 
**0 izbirata; kdo ve, koga bo
sta zadeli. Nekateri delovni 
kolektivi to dobro vedo, vedo, 

za kri ni drugega nado- 
niestka in da se cena človeš
kega življenja ne da označiti
* denarjem. Zaradi tega sode
lujejo v krvodajalstvu, kar ka
nejo številni krvodajalci, ki že 
vrsto let redno in požrtvo
valno oddajajo svojo kri.

Prav zaradi tako velikega 
razumevanja, ki ga kažejo na- 
jjj* ljudje za to humano akci- 
°̂> so do sedaj zdravstvene 

Stanove še vedno pravočasno 
dobile dovolj krvi.

Zato ob 4. juniju iskreno 
čestitamo vsem krvodajalcem, 
Organizatorjem delovnim 
kolektivom, iz katerih krvoda- 
j*loi prihajajo, s željo, da bi 

vnaprej uspešno sodelovali 
^krvodajalstvu in pomagali 
ru vati najdragocenejše, kar 
®namo, življenje.

Krvodajalci, vam pa še po- 
**ej -  hvala!

IZRAEL
P 0V H S B U . 2 0 .7 0 1  t a '  

PREBIVALCEV' 2.SOOBB8

n "
0 * 0 U TEHA REZERVA

P E R Z I J A

ELFAJIMB

Z.A.R.
POVRŠINA. 9 9 0 . 6 6 7  lu n ?

p r e b i v a l c e v :  j h o s i o n  
/L.  1 2 0 0 0 0  REDNAV0JSU 
T r  1 5 5 0 0 0  V JEMENU 1

OCI VSEGA SVETA SO UPRTE te dni v Organizacijo združenih narodov, ki naj bi 
zaustavila napad Izraelcev na Egipt, začet 5. junija zjutraj. Bojevitost in dolgo
letna izzivalnost Izraela, ki je dosegla svoj vrh v ponedeljek zjutraj, lahko rodi 
usodne posledice za mir na svetu. — Več o tem berite na 2. strani današnje šte
vilke. Gornja skica, sposojena iz arhiva DELA, kaže področje sedanjega spopada 

in razpored vojaških sil ter oborožitve v državah Srednjega vzhoda.

Kostanjevica - gostitelj izseljencev
Predstavniki občinske konference SZDL iz Krškega so 

prejšnji teden priredili v Kostanjevica na Krki posveto
valni sestanek, namenjen pripravam na I. SREČANJE DO
LENJSKIH IZSELJENCEV, ki bo 25. junija v kostanjevi- 
škem gradu. Udeležili so se ga predstavniki oblasti ter 
političnih in turističnih organizacij iz občin Brežice, Krš
ko, Trebnje, Novo mesto in Sevnica. Izmenjali so misli, 
se seznanili z dosedanjimi pripravami in sprejeli nekaj 
novih predlogov.

Predvsem so se dogovorili, 
da bi sodelovanje na tem po
membnem srečanju nekoli
ko razširili. Sodelovale bodo 
še občine Novo mesto, Metli
ka in Črnomelj, s čimer bi 
zajeli celotno ožjo Dolenjsko 
Belo krajino in Spodnje Po
savje, s tem pa tudi vse izse
ljence na tem področju. Sre
čanje bo s tem vsekakor 
samo pridobilo!

Ni še določeno, kje bo na
slednje srečanje dolenjskih 
izseljencev. Zato bodo v za
četku julija sklicali posveto
vanje; na katerem se bodo 
pomenili o dobrih in slabih 
straneh letošnjega prvega ta-

G. Bandaranaike 
spet v Toplicah

V čateških Toplicah se lah
ko pohvalijo, da imajo zase
denih 120 ležišč. Goste, za ka
tere nimajo prostora, usmer
jajo v Mokrice in k zasebni
kom na Čatežu.

V zdravilišču se trenutno 
mudi nekdanja predsednica 
Ceylona gospa Sirimavo Ban
daranaike s svojim sinom. 
Napovedal se je tudi kuwait- 
ski šejk, Id bo ostal v CateS- 
kih toplicah štiri tedne.

kega srečanja, takrat pa bo 
tudi določeno, kdo bo orga
nizator srečanja v prihod
njem letu. Takšna odločitev 
bo vsekakor ugodno vpliva
la na boljše in načrtnejše 
priprave, saj bo do novega 
srečanja na voljo kar celo 
leto.

Kulturni spored, s katerim 
je navzoče predstavnike se
znanil Lado Smrekar, obeta 
veliko. Glavni program bodo 
izpolnili pevski zbori iz za
mejstva. Tokrat bodo Kosta- 
njevičani gostili Slovence iz 
Italije. Kaže, da bodo 25. ju
nija nastopili trije pevski 
zbori. Razen tega bodo na 
predvečer srečanja gostovali 
v Kostanjevici gledališki 
umetniki iz Celja. V nedeljo, 
25. junija, bodo obiskovalce 
zabavali domači plesni an
sambli. Srečanje bo ob vsa
kem vremenu v kostanjevi- 
škem gradu. Prireditelji že 
vlagajo resne napore za do
ber potek praznika. Vsi gost
je bodo lahko v Kostanjevici 
tudi priče lepega napredka 
tega kraja na kulturnem 
področju. Srečanje izseljen
cev bo, vsekakor priložnost, 
da bo širok krog gostov, dra
gih rojakov iz tujine, spo
znal utripanje naših »dolenj

ssvra

OD 8. DO 18. JUNIJA
MočnejSI dež okrog 8. 
in 14. Junija. Med 9. in 
11. junijem lepo vrane.
V ostalem bolj nestal
no x manjšimi krajev* 
ni mi nevihtami.

Dr. V. M.

skih Benetk« in njihovo kul
turno življenje prav od blizu.

Kostanjevica se pripravlja 
in z veseljem pričakuje šte
vilne drage goste, naše izse
ljence, umetnike in vse tiste, 
ki razen umetnosti ljubijo 
zabavo in sproščenost. Vsega 
tega sredi deželice pod Gor
janci konec junija ne bo 
manjkalo! S. DOKL

Maršal Tito 
pokrovitelj 

zleta
Predsednik republike Jo

sip Broz Tito je prevzel 
pokroviteljstvo IX. zleta 
bratstva in enotnosti, ki 
se je začel te dni v Banja
luki. Mladina dolenjskih 
občin že nastopa na tek
movanjih, glavni zletnl 
nastop pa bo v nedeljo, 
11. junija.

Predsednik Tito:

Izraelski napad 
je treba zaustaviti!

» ...  Medtem ko so si na raznih stra 
neh, v OZN in zunaj nje, močno prizade
vali, da bi zagotovili mir na tem področ
ju, je Izrael začel vojaške operacije, ho
teč z orožjem vsiliti svojo voljo. S tem 
prevzema Izrael vso odgovornost za iz
bruh vojnega spopada in za vse nedo- 
gledne posledice, ki izvirajo iz tega za 
m ir na svetu.

Izraelsko agresijo je treba zaustaviti.
To je dolžnost OZN kakor tudi vseh 

vlad in m iroljubnih sil na svetu. Organi
zacija narodov m ora v skladu s svojo od
govornostjo za ohranitev m iru nemudo
ma sprejeti ukrepe za takojšnje prene
hanje agresije in zagotovitev m iru na 
Bližnjem vzhodu. Pozivamo vse vlade, 
da v ta  namen brez odlašanja združijo 
svoja prizadevanja.

Vlada in narodi SFRJ izražajo vso 
svojo podporo ZAR in drugim arabskim 
državam v njihovi obrambi pred agresi
jo in bodo storili vse, da jim pomorejo 
v njihovem pravičnem boju«.

BEOGRAD, 5. junija 1967
JOSIP BROZ TITO 

predsednik SFRJ

Več tisoč ljudi je v soboio zvečer in v nedeljo do
poldne prihitelo v Črnomelj na tradicionalno kresova- 
nje in jurjevanje. Prireditev je zelo uspela v turi
stičnem in poslovnem smislu. Črnomaljske ulice so 
bile v nedeljo polne v narodne noše oblečenih ljudi, 
med njimi je bilo tudi več otrok. Na sliki so mladi 
Belokranjci, ki so vzbujali še posebno pozornost mno
žice. (Foto: Mirko Vesel) Več o jurjevanju na 5. strani!

Poslovalnica v NOVEM MESTU —  
Prešernov trg 15

v a s  v a b i :  

oglejte si bogato izbiro šivalnih strojev in pribora
za krojenje!
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ZUNANJEPOLITIČNI TEDENSKI PREGLEDSoglasno sklenjene 
pogodbe za leto 1967

Zdravstveni zavodi v novomeški komunalni skup« 
nosti socialnega zavarovanja bodo letos prejeli 
842,3 milijona Sdin -  Pripravljajo analize za 
predpis izrednega prispevka v kmečkem zava

rovanju

Nedavno je novomeški komunalni zavod za so
cialno zavarovanje sklenil z zdravstvenimi zavodi 
pogodbe o plačevanju storitev v letu 1967. Zdravst
veni zavodi bodo letos dobili pogodbeno 842,3 mili
jona S din za zdravstveno varstvo občanov oziroma 
za 18,9 odstotkov manj kot lani. V pogodbah je do
ločeno, da bodo zavarovanci kljub temu lahko uve
ljavljali neokrnjeno zdravstveno varstvo.

Novomeški KZSZ, ki je 
podpisoval pogodbe v imenu 
skladov zdravstvenega zava
rovanja, za pogodbeno vsoto 
ni »odkupil« tega, kar zdrav
stvo zmore, marveč zdravst-

»Mlinarjev Janez« 
vabi v Brestanico

Štiri predstave ljudske igre 
»Mlinarjev Janez«, ki jo igra 
na dvorišču gradu v Bresta
nici tam kajšnje delavsko pro
svetno društvo, so pritegnile 
do zadnje nedelje že nad 2500 
gledaloev. V soboto ob 20. uri 
in v nedeljo ob 19.30 bodo 
igro na brestaniškem gradu 
ponovili, ju tri, v petek, ob 
17. uri, pa bo predstava za 
dijake TŠS iz Krškega in za 
šolsko mladino.

Zanimivo je, da so ponovi
tve igre veliko boljše od pre
miere, po kateri so nekatere 
prizore skrajšali oz. celo iz
pustili, s čimer je delo samo 
pridobilo na mikavnosti.

Brestanica vas vabi — obi. 
ščite jo in si na starodavnem 
gradu oglejte kos davne pre
teklosti naših dedov!

Obisk iz Chicaga
V soboto opoldne je obi

skala uredništvo Dolenjskega 
lista gospa Emi Medvešček, 
vdova upravnika PROSVE
TE v Chicagu in zaslužnega 
slovenskega rojaka v izse
ljenskem življenju — Milana 
Medveščka, š tiri mesece bo 
ostala pri sorodnikih v Ljub
ljani in Novem mestu. Upa
mo, da jo bomo srečali tudi 
na velikem pikniku naših iz
seljencev v nedeljo, 25. juni
ja, v Kostanjevici!

Gospa Emi Medvešček, ki 
je ob svojem obisku podari
la 10 dolarjev za .tiskovni 
sklad Dolenjskega lista, lepo 
pozdravlja vse prijatelje in 
znance v ZDA ter vse bralce 
našega tednika v tujini.

veno varstvo v regiji. Prog
ram tega varstva je prej po
trdil svet zdravstvenega cen
tra.

Pri podpisovanju pogodb 
so upoštevali napotke skup
ščine komunalne skupnosti 
zavarovancev. V pripravah 
na sklepanje pogodb so 
sodelovali vsi zdravstveni 
zavodi, zlasti prizadeven pa 
je bil medobčinski zavod za 
zdravstveno varstvo. Sred
stva so delili po načelu, da 
lahko dobi zdravstvena služ
ba le toliko denarja, kolikor 
se ga nabere v tem ali onem 
skladu.

Značilno za letošnje skle
panje pogodb je tudi to, da 
se je komunalni zavod v 
imenu samoupravnih organov 
pogovarjal o delitvi sredstev 
z vsemi zavodi hkrati in ne 
z vsakim posebej, to p« je 
pomagalo, da so prej dosegli 
soglasje.

Brž ko je  zdravstvena služ
ba podpisala pogodbe, je za
vestno vzela nase tudi nekaj 
negotovosti, saj je zaradi n e  
Likvidnosti kmečkega sklada 
v precej nezavidljivem polo
žaju. Sklad zdravstvenega zar 
varovanja kmetov dolguje 
ta čas zdravstvu 277 milijo
nov Sdin; zavarovanci imajo 
245 milijonov Sdin, občinske 
skupščine pa 35 milijonov 
Sdin dolga. Da ne bo zdrav
stveno varstvo zavarovancev 
okrnjeno, je predvsem odvi
sno od sredstev v skladih.

Po informacijah komunal
nega zavoda za socialno za
varovanje v Novem mestu 
strokovne službe že priprav
ljajo analize za predpis izre
dnih prispevkov v kmečkem 
zavarovanju.

■  POMOČ NA POLJIH — Na 
Kitajskem so pozvali vojake, učen
ce, študente in državne uslužben
ce, naj takoj odidejo v vasi in 
pomagajo pri žetvi. Poziv pravi, da 
je treba to nalogo sprejeti kot 
zelo nujno, hkrati pa tiste, ki bodo 
odšli na podeželje poziva, naj med 
kmeti propagirajo ideje predsedni
ka Mao Ce Tunga.

Zgodilo se je, česar so se vsi bali 
In vsi pričakovali, hkrati pa vsi 
upali, da se le ne bo zgodilo: na 
Srednjem vzhodu divja vojna. V 
ponedeljek ob sedmih zjutraj po 
našem času, je Izrael napadel ZAR. 
Izraelska letala so bombardirala 
oporišča v okolici Kaira, strateške 
cilje na Sinajskem polotoku in ob
močje Sueškega prekopa. Egipčani 
so seveda takoj odgovorili z najšir
šim kopenskim in zračnim napa
dom.

Egiptu so se pridružile tudi dru
ge arabske države. Že v ponedeljek 
so se začeli boji v Jeruzalemu, kjer 
poteka meja med Izraelom in Jor
danijo in pa na meji med Sirijo in 
Izraelom. Večina tistih arabskih 
držav, ki nimajo skupne meje z Iz
raelom, je sklenilo poslati svoje 
čete na pomoč Egiptu, Jordaniji in 
Siriji. Del teh čet je že na bojiščih, 
ostale pa so na poti. Vse arabske 
države, razen Tunizije, so Izraelu 
napovedale vojno.

Tak je v najbolj skopih obrisih 
trenutni položaj na fronti. O voja
ških uspehih te ali one strani je 
trenutno še težko soditi, kajti po
ročila, ki prihajajo z bojišč, so ne
popolna, pa tudi ne posebno zanes
ljiva, ker obe strani nekoliko pro
pagandno pretiravata. Razen tega 
pa se položaj — kot je v vojni pač 
normalno — od ure do ure menja.

Namesto, da bi se skušali znajti 
v poplavi vesti o samih bojih, ki te 
dni kar dežujejo s Srednjega vzho
da, si raje skušajmo odgovoriti na 
nekaj najbolj osnovnih vprašanj: 
kaj se je pravzaprav zgodilo, zakaj 
in kaj se utegne še zgoditi?

Kako je prišlo do napetosti, smo 
na tem mestu že pisali, zato si 
oglejmo le, kako so potekale zad
nje ure pred vojno. V položaju, ko 
so si armade Izraela, ZAR, Jorda
nije in Sirije stale nasproti na me
jah, pripravljene, da vsak hip zač
no, je mir že nekaj dni visel na 
lasu. Egipt je z umikom čet OZN 
in zaporo Akabskega zaliva dobil 
vojaško in politično prednost, ki se 
je še povečala, ko je jordanski 
kralj Husein nenadoma priletel v 
Kairo in sklenil z Naserjem ob- 

-  rambni sporazum. S tem  sporazu
mom se je Izrael znašel vojaško 
obkoljen. Velesile so sicer izražale 
podporo Izraelu (ZDA, Velika Bri
tanija) in Arabcem (Sovjetska zve
za), vendar je postajalo očitno, ni
so vnete za vojno in so bolj naklo
njene politični rešitvi.

Zelo verjetno je, da se je Izrael

bal, da politična rešitev zanj ne bi 
bila ugodna, kajti težko bi bilo pri
siliti ZAR, naj dovoli prost prehod 
izraelskim ladjam skozi Akabski 
zaliv, do izraelskega pristanišča 
Elat, ki je za Izrael edini južni 
morski izhod. »Diplomatska bitka« 
se za Izrael ni razvijala dobro, ra
zen tega pa je z vsako uro slabšal 
tudi vojaški položaj. Izraelski stra
tegi so namreč prepričani, da lah
ko premagajo vsako arabsko drža
vo posebej, niso pa prepričani, da 
bi lahko premagali združene vojske 
arabskih držav. To je bila močna 
karta v rokah tistih izraelskih po
litikov in generalov, ki so se zavze
mali za vojno in za takojšnji uda
rec, še preden bi Arabcem uspelo 
dejansko združiti svoje armade. 
Tehtnica se je prevesila na stran 
pristašev vojne v petek, ko so pre- 
osnovali izraelsko vlado. Najvažnej
ša sprememba je bila imenovanje

Vojna na Sred
njem vzhodu

Moshe Dayana (poveljnika izrael
skih sil med sueško krizo leta 1956) 
za obrambnega ministra. Upanja za 
ohranitev miru so se od petka da
lje topila kot sneg pod pomladan
skim soncem.

Na arabski strani so med tem ča
som sicer pospešeno pripravljali 
vse potrebno za morebitni izbruh 
vojne, vendar so bili tako v Kairu, 
kot v drugih arabskih prestolnicah 
naklonjeni poskusom, da bi rešili 
spor po diplomatski poti. ZAR je 
predlagala, naj bi varnostni svet 
OZN temeljito proučil ves vozel 
arabsko-izraelskih nasprotij, ne pa 
samo problem plovbe po Akabskem 
zalivu. Zahodne sile, predvsem 
ZDA in Britanija, so sicer zahteva
le, da je treba najprej prisiliti ZAR, 
da bo dovolila plovbo po tem zali
vu vsem ladjam, vendar je vse ka
zalo, da se bo razvila dolgotrajna 
in ogorčena diplomatska bitka.

To pa je bil račun brez krčmar
ja, oziroma brez Izraela. V Tel Avi
vu so se odločili za vojno. Kot ka
že, je pri tej odločitvi igralo glavno 
vlogo troje: 1. spoznanje, da se di
plomatska bitka ne razvija tako,

kot bi, želel Izrael; 2. strah, da pro
ces Arabskega združevanja ne bi 
pripeljal do ustanovitve skupnib 
arabskih vojaških sil, ki jim Izrael 
ne bi bil kos; 3. ocena, da bo voja
ška prednost na njihovi strani, če 
bodo prvi udarili. K temu je treba 
prišteti tudi to, da so v Tel Avivu 
dobro vedeli, da Zahod in pred
vsem ZDA, ne bodo nastopile proti 
Izraelu, tudi če bo začel vojno.

Tak je bil — kolikor je mogoče 
že zdaj ugotoviti — splet dogodkov, 
ki je privedel do usodnega pone
deljkovega jutra. In kaj zdaj? Ne 
moremo se spuščati v vojaške oce
ne, ker se, kot že rečeno, položaj 
na bojiščih spreminja iz ure v uro. 
Sicer pa to za usodo sveta niti ni 
tako pomembno, kajti naj potekajo 
boji tako ali tako. v tem trenutku 
je najvažnejše samo eno: zaustaviti 
izraelsko agresijo in končati vojno, 
še preden preraste v še večji, mor
da usodni, svetovni spopad.

Vse oči so zdaj obrnjene v New 
York, v palačo OZN. Svet pričaku
je, da bo varnostni svet zastavil ves 
svoj vpliv, da bi končal vojno na 
Srednjem vzhodu. Po zadnjih poro
čilih varnostni svet pripravlja reso
lucijo, s katero bo pozval Izrael in 
arabske države, naj takoj ustavijo 
vojaške operacije. Svetovna jav
nost upa, da bi bil tak poziv učin
kovit. _ Toda preden sprejmejo po
ziv, ki mora biti seveda soglasen, 
je treba premagati nasprotja med 
Zahodom in Vzhodom, oziroma 
med njunima predstavnikoma — 
ZDA in Sovjetsko zvezo — ki podj 
pirata vsaka svojo stran. Vesti, ki 
pravkar prihajajo iz sedeža svetov
ne organizacije pravijo, da je osnu
tek sporazuma že skoraj gotov in 
da morajo ZDA in Sovjetska zveza 
doseči soglasje samo še o tem, na 
kakšne položaje naj se umaknejo 
sile obeh vojskujočih se strani.

Če pustimo vojno ob strani, je 
druga največja nevarnost ta, da bo 
Zahod skušal pridobiti celo v teni 
skrajno nevarnem položaju čim več 
točk za svojo politiko, naperjeno 
proti naprednim arabskim drža
vam, v prvi vrsti proti ZAR in Si
riji. Vsi dosedanji dogodki so po
kazali, kako izredno nevarna je 
vsakršna igra v položaju, ki je ze 
itak napet do skrajnosti. V tem tre
nutku bi moral biti edini cilj dose
či mir. Vsa dejanja, ki stremijo še 
po čem duigem, kot po miru — iz
siljevanje koristi zase ali za svoje 
zaveznike — pomenijo samo prili
vanje olja na ogenj.

■  TODOR ŽIVKOV v JUGO
SLAVIJI — Bolgarska državna in
partijski delegacija, ki jo je vodil

prvi sekretar CK KP Bolgarije in 
predsednik vlade Todor Živkov, se 
jc med obiskom v Jugoslaviji po
govarjala s predsednikom Titom 
in drugimi našim'i državniki. Pogo
vori so pokazali, da so stališča na
ših držav do številnih mednarod
nih vprašanj enaka ali podobna. 
Obe strani sta se posebno zavzeli 
za to, da po povečali medsebojno 
trgovino in še bolj razvili tudi 
druge oblike sodelovanja.

■  OBSODBE UGRABITELJEM 
BEN BARKE — V Parizu se je

končal proces proti ugrabiteljem 
maroškega opozicijskega politika 
Ben Barke, ki so ga ugrabili m 
verjetno tudi ubili oktobra 1965. 
Sodišče jc obsodilo na dosmrtno 
ječo Ourkira, maroškega ministra 
za notranje zadeve — sodili so *nu 
v odsotnosti — dva druga obtožen
ca pa na osein in šest let zapora. 
Ostale so oprostili.

■  ALI BODO ZDA PRENEHALE 
BOMBARDIRATI VIETNAM? — 
Ameriški časopis »Newsweek« piše, 
da bodo ZDA v prihodnjih tednih

tedensk: notranjepolitični pregled

■  IZVRŠNI SVET O SISTEMSKIH VPRA
ŠANJIH. Novi izvršni svet je te dni pod 
vodstvom predsednika Staneta Kavčiča raz
pravljal o sistemskih vprašanjih ekonomsko 
političnega razvoja SR Slovenije. Menil je, 
da trenutno nimamo dolgoročnejšega, jas
nejšega koncepta gospodarskega razvoja Slo
venije. Ta mora biti izhodišče za sistematič
no delo v prihodnje. V sedanjih različnih 
pojmovanjih gospodarskega koncepta je po
trebno najti enotna temeljna izhodišča. Po
trebna nam je analiza, ki naj odgovori na 
vprašanje, katere gospodarske dejavnosti je 
potrebno nadalje razvijati in pospeševati, 
oziroma, katere v našem gospodarstvu ni
majo perspektive.

K izdelavi dolgoročnega koncepta razvo
ja je treba po mnenju izvršnega sveta pri
tegniti čim več dejavnikov, zlasti s področja 
ekonomskega in političnega življenja, ustrez
ne inštitute, združenja, gospodarsko zborni
co, univerzo ter posamezne znanstvene in 
politične delavce. V sedanjem obdobju že 
imamo nekatere elemente, vsebovane v sred
njeročnem programu razvoja SR Slovenije, 
različne študije in analize, ki jih je treba 
smotrno uporabiti v pripravah in izdelavi 
dolgoročnega koncepta razvoja gospodar
stva.

■  ŽIVE, USTVARJALNE RAZPRAVE O 
REORGANIZACIJI ZVEZE KOMUNISTOV. 
Zadnje čase poteka po vsej Jugoslaviji živa, 
ustvarjalna razprava o reorganizaciji Zveze 
komunistov Jugoslavije. V Skopju je bil po
svet predstavnikov ZK republiških in po
krajinskih glavnih mest. Med drugim so po* 
udarjali, da mora bifi nova, ustvarjalna vlo
ga članstva ZK najpomembnejša vrednota,

ki jo mora prinesti reorganizacija ZK. Vse 
nove organizacijske oblike morajo omogo
čiti, da se bo tok ustvarjalne misli sprošče
no usmeril tudi od članstva k vodstvom in 
torej ne bo več strujal pretežno od zgoraj 
navzdol.

V Beogradu se je začel petdnevni semi
nar o reorganizaciji ZK, ki mu prisostvuje 
okoli 500 udeležencev, partijskih in drugih 
družbenopolitičnih delavcev ter novinarjev. 
Sekretar izvršnega komiteja CK ZKJ Mijal-

Slovenija potrebuje 
jasen koncept

ko Todorovič je v svoji uvodni besedi med 
drugim poudaril, da reorganizacije ne sme
mo jemati kot tehnično, pač pa kot globoko 
idejno in politično vprašanje. Reorganizaci
ja ni enkratni akt, pač pa dolgoročen in 
daljši proces.

Na seji izvršnega komiteja CK ZKS so 
razpravljali o pripravah na VIII. sejo CK 
ZKS. Centralnemu komiteju ZKS bodo pred
lagali, da določi konec oktobra kot rok, do 
katerega je treba uveljaviti organizacijske 
spremembe v ZK v smislu sklepov o načinu 
in oblikah organiziranosti komunistov.

■  NAS GOST — TODOR 2IVKOV. V Ju
goslaviji se je na povabilo predsednika re
publike in predsednika ZKJ mudil na obisku

bolgarski partijski in državni voditelj Todor 
Živkov. Z gostiteljem se je pogovarjal o 
vprašanjih, ki zadevajo obojestranske odno
se in sodelovanje, kakor tudi o problemih 
iz mednarodnega življenja. Gosta so vsepo
vsod lepo in prisrčno sprejeli. 2al so spora
zumno njegov obisk skrajšali na dva dni, 
ker se je zaradi dogodkov na Srednjem 
Vzhodu moral vrniti domov.

Na obisku v Jugoslaviji se je mudil tudi 
podpredsednik češkoslovaške vlade Oldrich 
Černik, ki se je z jugoslovanskimi voditelji 
pogovarjal o vzpostavitvi širšega prostora 
za dolgoročno gospodarsko sodelovanje med 
Jugoslavijo in češkoslovaško. To sodelova
nje naj bi v prihodnje temeljilo na stabilnih 
in bolj dolgoročnih osnovah.

■  GRAFIČNI BIENALE V LJUBLJANI. 
Veliko nagrado na sedmem grafičnem bie
nalu, kjer prikazuje okoli 900 del čez 300 
avtorjev iz 44 dežel, je dobil Španec Antoni 
Tapies. Gostje in domačini so se o bienalu 
izražali kar najlepše. Med drugim so rekli, 
da vejeta iz razstave mladost in svežina. 
Bienale je prvovrsten umetnostni dogodek, 
filter in protokol svetovne grafike.

Razstavo je odprl predsednik ljubljanske
ga mestnega sveta inž. Miha Košak.

■  AVTOBUS ZDRVEL POD NASIP. V 
nedeljo ob 16. uri je avtobus, ki je vozil 44 
italijanskih izletnikov iz Ljubljane proti do
mu v Italijo, na ovinku pri Postojni zdrvel 
s  ceste globoko pod nasip. Pri tem je bilo 
deset potnikov huje in pet laže ranjenih. 
Vzrok nesreče je bržčas zaviranje na ovin
ku, kjer so prve deževne kaplje zmočile že 
tako zlizan asfalt.

ustavile bombardiranje Severnega 
Vietnama. Časopis piše, da so vo- 
jaški krogi vznemirjeni, ker p o s t a 
jajo ameriške letalske izgube nad 
Severnim Vietnamom vse večje, 
razen tega pa tudi vedno več ljudi 
v vladi misli, da bi bilo treba z** 
četi pogajanja z DR Vietnamom.

■  MOBILIZACIJA V SAN SAL
VADORJU — Predsednik San Sal
vadorja Julio Rivera je izdal uk»* 
o mobilizaciji salvadorskih voja
ških sil, ki štejejo skupno 5.000 voj 
jakov. Ukaz o mobilizaciji je s led il  
vestem o incidentih na meji med 
Hondurasom in San Salvadorjem.

■  AMERIŠKI ZUNANJI MINI
STRI SE BODO SESTALI — S v e t 
organizacije ameriških držav Je 
soglasno sprejel resolucijo o skli
canju posvetovalnega sestanka mi
nistrov za zunanje zadeve držav 12 
Severne in Južne Amerike. Na s®' 
stanku bodo razpravljali o gverU" 
skem gibanju v Venezueli, ki 
vedno bolj širi. Venezuelska vlada 
trdi, da gverilcc podpirajo s Kube.

■  GONJA PROTI GRŠKIM 
STRANKAM — Vojaške o b l a s t i  v 
Grčiji organizirajo po vsej držav* 
zborovanja, na katerih vojaški mi
nistri prepričujejo prebivalstvo, da 
je vojska storila veliko uslugo dr
žavi, ko je uprizorila državni udar, 
ker je s tem Grčijo rešila »rdečin 
verig«. Vojaški oblastniki še napj*J 
obtožujejo vse bivše politične 
stranke in demokratične organiza
cije ter njihove voditelje, češ d» 
so v Grčiji odprli vrata »komuni
stični nevarnosti«.

■  SMRTNA NESREČA VE
SOLJCA — Ameriški vesoljec E“J 
ward Givens se je  sm rtno P°n~^ 
sreči! v avtom obilski nesreči, n«* 
daleč od am eriškega središča 
vesoljska raziskovanja.

■  KANDIDAT ZA P R E D S E D N *  

KA— Na bližnjih volitvah za Pr r ~_ 
sednika Južnega Vietnama bosva 
kandidirala sedanji predsednik 
neral Thieu In sedanji premier g®' 
neral Ky. Opazovalci m e n ijo .,  
utegne v zveri s to dvojno 
daturo priti do napetosti - med nJ 
ma, sam general Thieu pa je * ' 
javil, da v Južnem Vietnamu v u «  
»psihoza pričakovanja drzavn & 
udara«.

■  ODBOR ZA NOVO USTAVO 
— G rška vojaška vlada je  ustano 
vila odbor is 20 pravnikov m 
dnikov, ki n a j bi Izdelal _0
ve ustave. Odbor inia na »*P® 0
šest mesecev časa. Kot je
Je vojaška vlada ki je Pr*s’“ 
oblast s  udarom  21. april«, u 
la  dotedanjo  grško ustavo. y
želi im eti tako  ustavo, ki »  0 *  
ustrezala njenim  ciljem .



ŠEST VPRAŠANJ IN ŠEST ODGOVOROV O STEKLU

INIS“ čaka na stališče bankf f
V Novem mestu se veliko govori o težavah v Inisu 

in o velikem kupu črepinj pred tovarno. Vsi ugiba
mo, kdo je kriv, in sodimo vsak po svoje. Malokdo 
Pa ve, da v Inisu ne bi bilo težav, če bi bil zgrajen 
takrat, ko je bil še čas za to. Izgradnja se je zavlekla 
in zaradi sprememb, ki so nastopile v tem času v na
šem sistemu, so nastopili novi pogoji.

Posledice: dejanski investicijski stroški so za 
3,36-krat večji od predračunskih, ker ni bilo deviz za 
nakup opreme na Zahodu, je uporabljen namesto so
dobnejšega PITSBURG sistema sistem FURCOP, ki 
ga je bilo mogoče kupiti za vzhodne valute; v času 
izgradnje je prišlo pri nas do inflacije in skoka cen, 
nazadnje pa še do restrikcijskih ukrepov pri investi
ranju. Vse to pa je oteževalo Inisove prve korake.

INIS je začela obratovati 
tik pred gospodarsko refor
mo in uvajanjem novih eko
nomskih mer, ki jih je ta 
prinesla v gospodarstvo. Te 
ekonomske ukrepe postavlja
jo INTS in vso steklarsko in
dustrijo v nezavidljiv polo
žaj: vse evropske države
imajo za uvoz stekla predpi
sano najemnino 25-odstotno 
zaščitno carino, pri nas pa 
je uveljavljen ob 8 odstotni 
z a š č it  carini prost uvoz po 
novem deviznem sistemu.

Zato uvažamo 2-milimetr- 
sko steklo po 930 Sdin kva
dratni meter, naše steklarne 
Pa ga ne morejo proizvajati, 
ker im ajo planirano ceno 500 
Sdin za kvadratni m eter in 
bi ga morale prodajati v iz
gubo. Ob tem pa seveda ne 
gre v nrodajo 3-milimetrsko 
steklo naših steklarn ki se 
kopiči v skladiščih.

Srednjeročni program go
spodarskega razvoja Jugo
slavije predvideva, da bomo 
do 1970 dosegli evropsko po
trošnjo stekla iz leta 1964. 
Po teh računih nam bo že 
1970, upoštevanje steklarne, 
ki jiih im ajo danes, prim anj
kovalo 8,700.000 kvadratnih 
metrov stekla IN NS in vse  
druge jugoslovanske steklar
ne, ki so danes v velikih te
žavah, bodo torej prav kma
lu zelo pomembne za našo 
potrošnjo . . .

Direktor novomeške INIS

Ludvik Golob je odgovoril na 
nekaj vprašanj, kri. naj po
magajo k boljši informirano
sti naše javnosti:

Vsak dan odlašanja 
povečuje materialno 
škodo

1. vprašanje: — Kakšno
usodo je doživel sanacijski 
načrt INISA, o katerem je 
razpravljala ObS Novo me
sto že lani?

— Sanacijski progiram ni 
bil do zdaj ne osvojen ne 
uresničen? Predložen je vsem 
bankam in ustanoviteljem, 
da bi zavzeli svoja stališča 
do njega. V INIS sta o njem 
razpravljala strokovni kolegij 
m DS ter ga načelno spre
jela, dali pa bomo svoje pri
pombe še na tisti del, ki je 
po našem m išljenju premalo 
konkreten, oziroma je pre
malo prilagojen pogojem v 
naša proizvodnji. Pri tem gre 
za več stvari: 1. za vprašanje 
proizvodnih zmogljivosti; 2. 
za podrobnejšo analizo trži
šča, ker je bo v programu sa
mo grobo obdelano; 3. za teh
nološko plat z vidika, ali je 
izbor opreme (tiste za kom
pletiranje proizvodnje in za 
nadalnji razve ) najboljši za 
INIS; 4. za ponovno, podrob
nejšo analizo proizvodnih 
stroškov In proučevanje naj
boljše in najbolj ekonomične 
proizvodnje na tej osnovi in

NOVOTEHNA
NOVO MESTO N O V O T E H N A

OBIŠČITE PRENOVLJENO 
NOVOTEHNO -  pri kandijskem mostu!

f

V preurejeni prodajalni imajo še večjo izbiro vod- 
noinstaiacijskega materiala, mizarskega okovja, klju
čavničarskega in mizarskega orodja, ribiškega in 
lovskega pribora ter drugih kovinskih izdelkov. Tu 
lahko dobite ali naročite vse vrste gradbenega ma
teriala in strešno opeko KIKINDA. Prodajajo tudi 
ploščato in okroglo železo, črno in pocinkajmo plo
čevino, cevi ter raznovrsten drug material in opre
mo železninarske stroke. Na zalogi imaijto okna in 
vrata za stavbe, bukov parket, vezane plošče, panel 
plošče, lesonit in emajl-lesonit,

Potrošniki, obiščite moderno ureueno prodajalno, 
kjer boste hitro in solidno postreženi!

g  NOVOTEHNA — na Glavnem trgu vam nudi po 
82.000 Sdin 80-litaske absorpcijske HBMD hladilnike. 
Trgovina je dobro založena z raznovrstno uvoženo 
oamping opremo: ležalnimi blazinami, zložljivimi 
posteljami, zložljivimi mizami in stoli, sončniki, 
gorilniki in drugim.

B  BARVE — LAKI — na Cesti komandanta Sta- 
neta: na zalogi vse vrste barv in lakov, zaščitni pre
mazi, parketna loščila, lepila, zidarsko in pleskairstoo 
orodje in ščetinarsko blago.

■  AVTO — DELI na Glavnem trgu: izbirna moških 
in ženskih športnih in turnih koles. Mopedi T 12 in 
T 13 nadomestni deli za vse vrste osebnih in tovor
nih aivtomobilov, akum ulatorji 6 in 12 voltov različ
nih kapacitet in ostali avtomobilski pribor ter opre
ma.

■  NOVOTEHNA v Trebnjem, Krškem in Metliki
ima vedno na zalogi vse vrste gradbenega materiala, 
železo, pločevino, tehnično blago, gospodinjske pri
pomočke in drugo.

POTROŠNIKI, kupujte kvalitetno, poceni in NOVO 
pri NOVOTEHNI!

5. za dopolnilne predloge za 
premostitev obveznosti Inisa 
za odplačilo najetih kreditov 
tako v obdobju sanacije kot 
pri ustvairjanju trajnih reši
tev za Ekonomsko usposobi
tev INIS.

Vse našteto so strokovne 
službe pripravile do 24. ma
ja, 25. m aja pa je DS do- 
kočno sprejel tako izpopol
njeni sanacijski program. Po
udariti velja, da bi moralo 
biti vse to, kar rešujemo 
zdaj, opravljeno že v času iz
gradnje. INIS bi namreč mo
rala že ob zagonu imeti 
ustvarjene osnovne pogoje za 
proizvodnjo.

Vsak dan odlašanja pri 
odobravanju zaprošenih sana
cijskih kreditov povzroča ta
ko kolektivu kot družbi večjo 
materialno škodo!

Sanacija do konca 
1967, z remontom pa 
ne bo težav

2. vprašanje: — V kolikem 
času bo uresničen sanacijski 
načrt?

— Sanacija bi potekala v 
dveh stopnjah. Za prvo potre
bujemo 334 milijonov Sdin 
in bo uresničena do konca 
avgusta letos, če dobimo de
nar do konca maja. Za drugo 
stopnjo potrebujemo 115 mi
lijonov Sdin, končana pa bi 
bila decembra letos.

3. vprašanje: — Že prihod
nje leto boste morali v redni 
remont, za katerega je po
trebnega precej denarja. Ka
ko je s tem?

— Remont kadne peči je 
zajet v naših reprodukcijskih 
stroških. Pod pogojem, da bo 
sanacijski program sprejet v 
predlaganih variantah, bomo 
lahko sami sprejeli prvi re
mont tovarne.

Zagonskih sredstev je 
bilo za polovico manj

4. vprašanje: — Ali je res, 
da INIS z najetimi krediti 
zelo obremenjuje sredstva 
naše kreditne banke in hra
nilnice? Tako vsaj se govori 
po novomeških podjetjih!

— Ob zagonu steklarne smo 
dobili namesto 161 milijonov 
S din kreditov za zagonske 
stroške (toliko je bilo izkaza
nih v bilanci) samo 70 mi
lijonov kredita.To je bilo leta 
1965. Po veljavnih predpisih 
se tri. krediti odobrujejo za 3 
leta, zato nepokriti del teh 
stroškov razmejujemo po me
secih in novembra letos bo 
to končano, nakar bomo za
čeli vračati dobljenih 70 mili
jonov S din kredita. Ta za
deva je urejena z banko po 
pogodbi.

Za izgradnjo Inisa je dala 
novomeška banka 612 milijo
nov S din kredita. Do aprila 
letos smo od tega vrnili za 
1,600.000 Sdin bančne provi
zije in nekaj manj kot 
50,000.000 S din obresti, to 
p« je vse, kar je zapadlo do 
konca aprila. Plačane imamo 
tudi vse obresti za obratna 
sredstva. Anuitete za osnov
na in obratna sredstva pa 
do zdaj še niso zapadle.

5. vprašanje: — Kako je bil 
rešen spor s Poljaki glede 
napak, ki So jih zakrivili oni?

— S Poljaki je bil dosežen 
sporazum glede medsebojnih 
obveznosti, zlasti glede škode, 
ki je nastala zaradi slabe 
opreme in temper peči. Pri
stali so na plačilo 190.000 do
larjev.

Zaradi uvoza stekla 
in ker je manj gradenj, 
se zaloge domačega 
stekla večajo

6. vprašanje: — V Novem 
mestu se veliko govori o 
precejšnjih zalogah nepro
danega stekla in o tem, da je 
tega kriva vaša usmerjenost 
v rinfuza steklo. Kaj lahko 
poveš o tem?

— Plačilna sposobnost Ini

sa je v neposredni zvezi z za
logami in razpoložljivimi 
obratnim i sredstvi, če upošte
vamo najstrožje kriterije ob
račanja v naši panogi, im a 
INIS za 80 milijonov Sdin 
premalo obratnih sredstev, 
ker banke niso izpolnile 
zahtev investicijskega elabo
rata.

Zaloge stekla se res pove
čujejo. Vzroki so: prevelik 
uvoz ter zmanjšanje stano
vanjske gradnje in m rtva se
zona, ki traja običajno do 
kanca avgusta. Trenutno im a
mo na zalogi 3-mesečno pro
izvodnjo. Lotevamo se izvoza, 
ki bo letos večji kot lani, to
da carinske zapore v tujih 
državah nas pri tem zelo ovi
rajo, moramo carino plačati 
sami.

Glede rinfuza stekla, o ka
terem se govori v Novem me
stu, pa je tako: vsaka indu
strija  proizvaja za trg.Toda v 
Jugoslaviji imamo tudi ustrez
ne uzance in te moramo upo
števati, če hočemo biti indu
strija. Zato proizvajamo 80 
odst. stekla, razrezanega po 
standardnih merah, 20 odst. 
pa po specialnih (zlasti spe
cialna stekla).

Kdaj bodo odprte 
»DOLENJKINE« 

prodajalne?
Ko bo novomeško trgov

sko podjetje DOLENJKA 
prešlo na 42-umi delovni te
den, bodo prodajalne, ki 
imajo deljen delovni čas, po

slovale poleti od 7.30 do 12. 
in od 17. do 20. ure, razen ob 
ponedeljkih in sobotah, ko 
bodo odprte neprekinjeno 
od 7.30 do 13.30. Pozimi se 
delovni čas ob sobotah in po
nedeljkih ne bo spremenil, 
medtem ko bodo imeli v 
drugih dneh odprto od 8. do 
12. ter popoldne od 14.30 do 
18.ure. Nonstop trgovine bo
do ne glede na letni čas od
prte od 7. do 19. ure. Trgovi
ne, ki delajo ob nedeljah, 
bodo tudi v prihodnje dela
te tako. Občinska skupšči
na v Novem mestu je DO- 
LENJKIN načrt za izvedbo 
skrajšanega delovnega tedna 
sprejela 25. maja.

*  v i
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Tudi vi ste  kovač!
Vsak je kovač svoje sreče! Zato 
mislite že danes na jutrišnji dan 
in ne pozabite: iz malega raste ve
liko! Vlagajte svoje prihranke

na hranilno knjižico pri

DOLENJSKI BANKI 
IN HRANILNICI 
v Novem mestu
ali pri njenih poslovnih enotah 
v Krškem, Metliki in Trebnjem!

Hranilno knjižico DBH lahko dobite 
tudi pri vseh poštah v občinah No
vo mesto, Krško, Metlika in Treb
nje!

Brez znanja kmet ne more napredovati
Zamisel o ustanovitvi nižje kmetijske šole v Brestanici, kjer bi šolali

bodoče kmečke gospodarje

Zadnja leta že ostaja na 
domačijah več mladih ljudi, 
ki mislijo, da si bodo na zem
lji lahko zagotovili dostojno 
^življenje. Poklic kmetovalca, 
pri čemor imamo v mislih 
dobro opremljenega tržnega 
proizvajalca, postaja bolj ce
njen.

Ker tudi na tem področju 
brez znanja ne bo šlo, posta
jajo znova potrebne nižje 
kmetijske šole, ki bi v enem 
ali dveh letih toliko usposo
bile bodoče kmečke gospo
darje, da se bodo kasneje 
lahko sami znašli in sledili 
hitremu napredku sodobne 
kmetijske vede in tehnike.

Iz teh vzrokov se je rodila 
tudi zamisel o ustanovitvi 
nižje kmetijske šole v.Bresta-

50 mest na 
poletnem sejmu
V soboto, 10. junija, bodo 

v Beogradu odprli poletni se
jem. Te poslovne prireditve, 
ki bo do 18. junija, se bodo 
udeležila trgovska in proiz
vodna podjetja iz 50 jugoslo
vanskih mest oziroma iz 
vseh republik. Obiskovalci 
bodo lahko na sejmu kupili 
vse vrste tekstilnih izdelkov, 
obutve in usnjene galanteri
je,' gospodinjske pripomočke, 
razne vrste oprem in podob
no. Podjetje »Slovenija vino« 
bo imelo na razstavišču pro
dajni paviljon.

nici, kjer bi v prostorih sta
rega gradu lahko odprli šolo 
za tri posavske občine. V bli
žini gradu je precej veliko 
posestvo, ki bi ga šola lahko 
uporabljala za praktični po-

^  • • v v
Sejmišča

Slab promet 
na sejmišču

Novomeški sejem v ponede. 
ljek ni bil dobro obiskan, ker 
je bil ta dan sejem tudi v 
škojanu. Naprodaj je bilo 
Škocjanu. Naprodaj je bilo 
879 prašičkov in 140 glav go
vedi. Za pujske je bilo malo 
več zanimanja kot prejšnji 
teden, prodali so jih 537; med
tem ko so prodali le 81 glav 
goveje živine. Za pujske so 
zahtevali 11.000 do 31.000 sta 
rih riin, za vole 470 do 500 
Sdin za kilogram, za krave 
280—390 Sdin za kg, za mlado 
živino 500—520 Sdin.

Na sejmu v Brežicah
V soboto Je bilo na breži

škem sejmu naprodaj 980 
prašičkov, vendar so šli sla 
bo v denar: odkupljenih je 
bilo le 373. Manjše so proda
jali po 850 do 950 Sdin za 
kilogram, večje pa po 600 do 

650 Sdin kilogram žive teže.

uk. Za začetek bi potrebovali 
okoli 40 milijonov S din, ven
dar vsem trem občinam pri
manjkuje denarja.

Tako je ustanovitev šole za
enkrat šele zamisel, katere 
so kmetovalci prav gotovo 
veseli. K njeni uresničitvi pa 
sili dejstvo, da v teh občinah 
blizu polovico vseh prebival
cev živi od kmetijstva in da 
je bilo na področju izobra* 
zevanja doslej kaj malo na
rejenega zanje.

Spet je označena pot 
na Lovrenc

Pred kratkim  je Planinsko 
društvo iz Radeč znova oasnar 
čilo planinsko pot na Lov
renc, ki leži med Vel. Koz
jem in Lisco. Markacije so 
zelo goste, na Lipi sredi trga 
in pri vodnjaku blizu pošte 
pa sta nameščena tudi dva 
kažipota. Postojanka Lovreno 
spada v zasavsko transveraa* 
lo, iz Loke pa je dosegljiva 
v poldrugi uri. Tudi druga 
pot — iz postaje Breg — ji? 
dobro označena in ljubite3ji 
gora ne morejo zgrešiti Lov
renca.
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Vsak krvodajalec mora

Cilj pohoda bo v 
Gor. Zabukovju
V trebanjski občini bo ob

činski odbor ZB tudi letos 
organiziral na dan borca pa
trolni orentacijski pohod, v 
katerem bodo tekmovali za
stopniki borčevskih in dru
gih družbenopolitičnih or
ganizacij. Udeležence bo 3 
do 4 km dolga pot vodila od 
Mirne do Zgor. Zabukovja, 
kjer bodo ta dan v Košučju 
odkrili spominsko ploščo pa
dlim partizanom.

Tekmovanje bo ekipno. Ra
sen opisane poti bodo morali 
tekmovalci med potjo opra
viti različne naloge, na stre
lišču pa streljati na balone. 
Vse skupaj bo vplivalo na 
končno uvrstitev. Ekipe bo
do razvrščene v dve skupini: 
prvi drve mesti bosta dobili 
pokale, drugo in tretje me
sto pa častne diplome. P rija
ve za tekmovanje je treba 
poslati občinskemu odboru 
ZB do prvega julija.

Poziv gostincem 
in trgovcem

V Brežicah je bil 30. maja 
občni zbor občinske Turi
stične zveze. Ugotovitve v po
ročilu so pripomogle k za
nimivi razpravi, v kateri so 
sodelovali skoraj vsi navzoči. 
Bili so enotnih misli o tem, 
da so samo naravni pogoja 
za razvoj turizma v brežiški 
občini premalo in da bo od
slej treba vlagati v razvoj te 
panoge večje vsote. Pri to n  
naj bi sodelovale delovne or
ganizacije, predvsem gostin
ske, trgovske in prometne. 
Tudi vzgoje občanov turistič
ni delavci odslej ne bodo 
smeli zanemarjati.

Za predsednika občinske 
Turistične zveze v Brežicah 
je bil ponovno Izvoljen Lud
vik Hren, za tajnika pa 
Maks Toplišek.

Težnje po dveh 
društvih

V Turističnem društvu Kr
ška vas so nekateri člani iz
razili željo po razcepitvi 
društva. Tako bi dobili svo
je društvo na Velikih Malen- 
cah, Turistično društvo v 
Krški vasi pa bi ostalo samo 
zase. Občinska Turistična 
zveza se ni ogrela za tako 
delitev v bojazni, da bi raz
bili delujoče društvo in že 
tako pičla sredstva za delo 
še bolj razdrobili.

V Sevnici manjka 
stavbnih parcel

Veliko zanimanje za grad
njo zasebnih hiš je v Sevnici 
povzročilo, da je začelo v 
središču mesta primanjkova
ti stavbnih parcel. Po mne
nju oddelka za gospodarstvo 
sevniške občine bo treba v 
prihodnje več prostora na
m eniti gradnji blokov, da bo 
dosežena večja gostota pre
bivalstva in s tem zmanjšani 
drugi stroški urejevanja me
sta. Lastniki zemljišč, ki 
fena j o večje stavbne parcele 
kot to določa urbanistični 
program, bodo morali odve
čna zemljišča prodati.

Kompolje: sporazu
meti se bo treba

»Tisti živinorejci," ki imajo 
naravno osemenjevanje, hoče
jo umetnega, tisti z umet
nim pa naravnega; pa ustre- 
zi ljudem, če moreš,« pravi
jo  na sevniški veterinarski 
postaji. Vendar Je v glavnem 
umetno osemenjevanje že po
kazalo svoje prednosti k ijih  
ljudem ni treba več dokazo
vati.

Vaščani Kompolj Se dalj 
časa želijo, da bi bila tudi v 
njihovi vasi osemenjeval
na postaja, ker je treba se
daj živino predaleč voditi, 
vendar se nikakor ne more
jo sporazumeti, v katerem 
hlevu bi osemenjevali. Ko Je 
že kazalo, da bo sporazum 
dosežen, se je lastnik premi
slil in odpovedal prostor. Tu
di na tem prim eru se je  po
kazalo, kaj pomenita sloga 
in razumevanje.

„TRŽAN" pri „DOLENJKI"
Mokronoški »TR2AN« je bil 

zadnja leta poslovna enota 
MERCATORJA iz Ljubljane. 
Ker kolektiv ni pristal na pri
pojitev h »GRMADI« iz Treb
njega, ki je prav tako Mer
catorjeva poslovna enota, se 
je ponovno osamosvojil. 15- 
članski kolektiv »Tržana« s 
tremi prodajalnami v Mokro
nogu in trem i v okolici ter 
približno 270 milijoni S din 
prometa letno pa ni imel pra
ve možnosti za nadaljnjo sa
mostojnost. Po tehtnem pre
udarku se je kolektiv odlo
čil za pripojitev k DOLENJ
KI, trgovskemu podjetju iz 
Novega mesta. Za ta korak 
sta se oba kolektiva odločila 
na referendumih s stoodstot
no večino. Ves Tržanov kolek
tiv ima zagotovljeno zaposli
tev v trgovinah, ki jih je pre
vzela Dolenjka. Ker je imela 
Dolenjka v Mokronogu že 
prej tri prodajalne, sedaj pa

je prevzela še tri i \  zanove, 
bodo v teh trgovinah uredili 
specializirano prodajo, če
prav doslej v Mokronogu ne 
bo »konkurence«, bo poskrb
ljeno za boljšo izbiro in ugod
nejši nakup. Tako zagotavlja
jo pri DOLENJKI.

Klubski prostor tudi 
na Raki

Delo mladine na Raki je 
znova oživelo. Končno bodo 
dobile v vasi svoj prostor za 
sestajanje vse organizacije in 
društva. Tega se najbolj ve
seli mladina. Za pomoč pri 
opremljanju so mladinci za
prosili občinski komite ZMS 
in naleteli na ugoden odziv. 
Za Rako bo klubska sobica 
poleg pisarne krajevnega u- 
rada velika pridobitev, saj 
nimajo niti dvorane niti ka
kega drugega kotička, kjer 
bi se lahko nemoteno sreče
vali.

POL URE MED LJUDMI IZ KRVODAJALSKE KARTOTEKE

Vsak krvodajalec mora na obvezen zdravniški pregled k dr. Smiljanu Trobišu

Vsaka kaplja - nenadomestljivo zdravilo
A i A  v i / ) n  i r M n

Nekaterim je darovanje krvi že v krvi
Ni še do konca odbilo sedmo jutro, ko je že oži

vel beli hodnik pred novomeško transfuzijsko po
stajo. Tega dne — v torek, 23. maja — so prišli na 
odvzem krvi iz Inisa, Dolenjske banke in hranilnice, 
PTT, GG, splošne bolnišnice in učiteljišča. Moški in 
ženske, toda skoraj nobeden prvič.

Začelo se je kot vselej. Car 
kajoče so poklicali na preg
led, jim preverili kri, izme
rili pritisk, določili (ali ne) 
doeo in jim potisnili karto
ne v roke.

Darovalci, oblečeni v bele 
halje in bela obuvala, so po
samič vstopali skozi leva vra
ta v prostor z ležalnikom po
leg steklene stene, v kateri 
je izrez za roko, onstran pa 
sterilni prostor, kjer v stek
leničko kaplja kri.

»PRVIČ KRVODAJALEC 
PRI PARTIZANIH«

|  Danilo Kovačič iz No- 
voteksa je bil tokrat prvi na 
vrsti, hkrati pa so mu na 
karton napisali, da je že 27- 
krat dal kri.

»Prvič,« se je spominja! 
pozneje pri malici, »sem dal 
kri pri partizanih. Ranjenci 
so bili v življenjski nevarno
sti, ko pa so nam povedali, 
da jih lahko rešimo, sem bil 
med prvimi, ki sem pristal 
na odvzem. Takrat sem čutil, 
da pomagam tovarišu. To mi 
je ostalo do danes. Če lahko 
pomagam, si to štejem za 
dolžnost.«

»VRAČAM DOLG 
ZA TISTE, KI SO 

POMAGALI HČERI«
|  Lado Janc, tudi iz No- 

voteksa, je povečal število 
svojih obiskov transfuzijskim 
postajam na 24.

»Med krvodajalce sem se 
vpisal kmalu po tistem, ko 
mi je hči padla v apno. To 
je bilo pred leti,« je pripove
doval. »Dekle je hneio hude 
opekline .potrebovala je kri. 
Vse bi naredil, da bi ji po
magal. Do takrat še nisem 
da krvi. H itro sem se javil, 
zdelo se mi je, da bo vse pre
pozno. Pa nd bilo. Otroku so 
pomagali drugi, ostal je pri 
življenju. Tedaj sem sklenil, 
dal krvi. Hitro sem se javil, 
jal jo bom, dokler bom mo
gel Tako bi se rad vsaj de
loma oddolžil tistim  pleme
nitim ljudem, ki so mi rešili 
otroka.«

VSAKO LETO ENKRAT

■  Nace Gregorčič iz GG 
je izračunal, da je do zdaj 
dal že 1,5 litra  krvi.

»Prvič je bilo pred sedmi
mi leti. Ne vem, kaj je že 
bilo, da sem se prijavil. Od 
takrat da kri vsako leto po 
enkrat. Zdi se mi, da se po

odvzemu počutim precej bo
lje.«

ZGODBE SO Sl 
PODOBNE

O sebi so spregovorili tri
je med 2.100 krvodajalci, ki 
hodijo redno ali občasno na 
novomeško transfuzijsko po
stajo.

Trije s tremi različnimi 
zgodbami, z različnimi razlo
gi, zakaj so postali krvoda
jalci.

Ljudje, ki so v torek čakali 
na odvzem, bi lahko poveda
li nove in zanimive zgodbe.

Iz vsakega, še tako slučaj
nega pogovora s temi, ki jih 
tu srečaš, pa izzveni tole:
»Tu smo, da bi pomagali ne
znanim prijateljem v nezgo
di!«

—Tu so, da bi opravili 
plemenito dejanje!

KRI -  NENADOMESTLJI
VO ZDRAVILO

■  Dr. Minka Maležič: »Kri 
je za nekatere bolezni, nez
gode, porode in v podobnih 
primerih nenadomestljivo 
zdravilo. Konservirano lahko 
ohranimo po več tednov.
Vso kri, odvzeto na tej trans
fuzijski postaji, porabi novo
meška splošna bolnišnica. 
Cesto je niti ni dovolj. Ta
krat pomaga ljubljanski za
vod za transfuzijo. Nemalo
krat se zgodi, da kličemo no
silce redkih krvnih skupin 
na odvzem kar po telefonu. 
Tako takrat, kadar bolniš
nica pottebuje več krvi, kot 
jo je na zalogi.«

PO REFORMI SKORAJ 
SLABO KAŽE

Novomeška tranfuzijska 
postaja, ustanovljena v ok
tobru 1960, je imela že nar 
slednje leto 1.500 krvodajal
cev .Lani se je število krvo
dajalcev povzpelo na 2.100. 
Veliko je stalnih, večkrat
nih . . .

Sedanja organizacija od
vzema ustreza, le da je krvo
dajalcev, zlasti po reformi, 
mnaj, kot je potrebno. Meni
jo, da delovne organizacije, 
iz katerih so krvodajalci, če
dalje težje dovolijo odhod 
ljudi od strojev, z delovnega 
mesta, čeprav samo za en 
dan.

»Zdi pa se, da se v delav
nih organizacijah premalo za
vedajo pomoči, ki jo dajejo 
s krvjo delavci sodelavcem, 
ko se ti ponesrečijo pri ob- ni

ratnih nezgodah,« je menila 
dr. Minka Maležič.

KRVODAJALCEV 
NI TEŽKO DOBITI,

PA VENDAR . . .

Predsednik komisije za kr
vodajalstvo pri občinskem 
odboru RK v Novem mestu 
Danilo Kovačič je potrdil, da 
podjetja res težko dovolijo 
svojim delavcem, da izgube 
dan zaradi odvzema krvi. Ni 
pa se potrebno preveč trudi
ti, da pridobe novega krvo
dajalca. V Novoteksu, je po
vedal, je propagando in or
ganizacijo krvodajalstva pre
vzela mladinska organizacija 
in dosegla lep uspeh.

»Nekatera podjetja imajo 
v statutih zapisano,« je dejal

Kovačič, »da ima krvodaja
lec zaradi odvzema krvi pra
vico do plačila izgubljenega 
dne. Navadno to obračunava
jo tako kot plačane dopuste. 
Zal, teh reči še niso uredila 
vsa podjetja.«
■  OB KONCU SE TOLE:
■  RAZVESELJIVO JE, DA
■  JE MED OBČANI CEDA-
■  LJE VEČ TAKIH, KI SO 
B  PRIPRAVLJENI D ARO
■  VATI KRI ZA SVOJEGA 
H BLIŽNJEGA, ZA*ZNANE-
■  GA IN NEZNANEGA PRI-
■  JATELJA, ZA TOVARIŠA. 
|  VELIKO ŠTEVILO KR-
■  VODAJALCEV TO DOKA-
■  ZUJE. REFORMA NE BI 
|  SMELA LJUDEM PROIZ-
■  VAJALCEM PREPREČI-
■  TI, DA NE BI MOGLI
■  DOKAZATI IN IZPOLNI- 
m TI TE ENE NAJBOLJ 
d  PLEMENITIH C LOVE 
|  ŠKIH DOLŽNOSTI!

IVAN ZORAN

Dr. M inka M aležič: »Pri
n ekaterih  je  k rvodaja lska 
zavest v krvi.«

V TELEFONIJI SE NAM OBETA NAPREDEK

V bodoče manjkrat znak:„Zasedeno!“
Telefonski^ naročniki v No

vem mestu že od lanske je
seni ugotavljajo, da pri vzpo
stavljanju telefonskih zvez ze
lo težko dobijo signal telefon
ske centrale, saj morajo nanje 
čakati tudi do pol minute. 
Ker se pri telefonu vedno 
mudi, povzroča to stanje 
upravičeno negodovanje. Za
kaj je prišlo do takega stanja 
in kaj predvidevamo v bodo
če za normalizacijo?

Z avtomatizacijo telefonske
ga prometa so potrebe po te
lefonih zelo hitro rasle. Ob 
vključitvi nove telefonske 
centrale v Novem mestu leta 
1962 je bilo vključenih nekaj 
nad 300 telefonskih naročni
kov, sedaj pa jih je že čez 
600. število naročnikov se je 
torej podvojilo. Isto stanje je 
tudi pri ostalih centralah. V 
kratkem obdobju petih let je 
bilo skoraj celotno področje 
Bele krajine, Spodnjega Za
savja in Dolenjske avtomati
zirano. Vključenih Je bilo, ra
zen v Novem mestu, še 13 av
tomatskih telefonskih central, 
ki so vse vključene v jugo
slovansko telefonsko mrežo.

Projekt za glavno avtomat
sko telefonsko centralo v No
vem mestu ni predvideval ta
ko hitrega razvoja, zato tudi 
zvezni organi v avtomatski 
centrali Novo mesto niso di
menzionirani za tako nara
ščajoči telefonski promet. 
Ker je število istočasnih kra
jevnih telefonskih- pogovorov 
omejeno, morajo ostali na
ročniki, ki želijo govoriti, po
čakati na znak centrale toli
ko časa, da se sprostijo zvez- 

organi. To je tudi glavni

vzrok za negodovanje telefon
skih naročnikov. Telefonske
naročnike opozarjamo, da po
čakajo na znak centrale in ne 
prekinjajo zveze in tolčejo po 
vilicah aparata. Cim večkrat 
prekinete zvezo, tem dalj ča
se bosta čakali na znak cen
trale. Glede na nastali polo
žaj, je Podjetje za PTT pro
met Novo mesto predvidelo 
v svojem planu za leto 1967 
razširitev glavne avtomatske 
centrale v Novem mestu, in 
sicer v znesku 31 milijonov 
starih dinarjev. Dela se bodo 
pričela verjetno že v Juliju, 
tako da bi se stanje normali
ziralo do letošnje jeseni. Cen
trala bo tudi povečana za na
daljnjih 200 priključkov.

Razen razširitve ATC v No
vem mestu bomo v letošnjem 
letu vključili še štiri avto
matske telefonske centrale, in 
sicer v Straži, Žužemberku, 
Mokronogu in Krmelju, raz
govori pa teko tudi glede Bi
zeljskega.

Za hitro in kvalitetno vzpo
stavljanje medkrajevnih tele
fonskih pogovorov pa je po
trebno zadostno število zvez
nih vodov med centralami. S 
hitrim  naraščanjem Števil te
lefonskih naročnikov, ustrez
no naraščajo potrebe po med
krajevnih telefonskih vodih, 
zato danes težko vzpostavlja
mo zveze z Metliko, Sevnico, 
Črnomljem, Krškim, Brežica
mi in tranzitno centrald Lju
bljana. V veliki meri so te
žave nastale zaradi specifič
nosti telefonskega prometa 
pri nas. Telefonski promet je 
skoraj v celoti skoncentriran
v čas od 7. do 14. ure, z uved

bo 42-urnega delovnega tedna 
pa še celo na 5 dni v tednu.
V ostalem času pa so centra
le skoraj neobremenjene. Da 
bi zadovoljili telefonske na
ročnike, smo pred kratkim 
na relaciji Črnomelj—Metlika 
vključili še dve novi telefon
ski zvezi, še v tem tednu pa 
bo vključen med Črnomljem 
in Novim mestom 12-kanalni 
sistem, ki bo dopuščal 12 
istočasnih dobrih telefonskih 
vez na omenjeni relaciji. S 
tem bi bile potrebe Bele kra
jine po telefonskih medkra
jevnih zvezah v celoti zado
voljene. 2e v tem letu pa je 
bilo razširjeno tudi krajevno 
telefonsko omrežje v Metliki.

Za relacijo Krško—Sevnica 
je že dobavljen 4-kanalni vi
sokofrekvenčni telefonski si
stem, s katerim se bodo po
večale telefonske zveze na 
omenjeni relaciji. Za telefon
sko povezavo Novo mesto — 
Krško pa bo konec letošnje
ga leta dobavljen 12-kanalni 
sistem, s katerim se bo šte
vilo telefonskih zvez do Kr
škega podvojilo. Tako bo še v 
letošnjem letu rešen pro
blem medkrajevnih telefon
skih zvez v omrežni telefon
ski skupini Novo mesto. 
Ostal pa bo še vedno pro
blem povezave do tranzitne 
centrale v Ljubljani, kar bo 
po planih rešeno šele v pri
hodnjem letu.

Za vse omenjene investici- 
so PTT podjetju Novo 

mesto sredstva kreditirala 
Dolenjska banka in hranilni
ca, Kreditna banka Ljubljana 
in Celje, občinski skupščini 
Metlika in Črnomelj ter pod
jetja v Beli Krajini.

Je



V težjih pogojih boljši uspeh
Olajšave so bile z reformo ukinjene, gostinstvo pa je kljub temu doseglo 
boljši uspeh -  Včasih za modernizacijo ni bilo denarja, zdaj pa je -  Kupci

so slabi plačniki

Po refo rm i v le tu  1965 
je  d ružbeni sek to r kočev
skega gostinstva k lju b  uk i
nitvi n ek a te rih  o la jšav  do
segel bo ljše  gospodarske 
uspehe.

P red  refo rm o je  gostin 
stvo plačevalo 1 odsto tek  
prispevka iz dohodka (o- 
sta la  p o d je tja  p a  v večini 
p rim erov  15 odsto tkov ), 
razen tega p a  so ho te l, ka
vam a, L judska re s ta v ra 
cija  in  DUR R udnik  p la 
čevali p rom etn i davek od 
alkoholnih  p ijač  po zelo 
nizki stopn ji. K ljub  tem  
ugodnostim  je  bito  go
stinstvo  vedno v težavah 
in n i im elo d en a rja  za 
m odernizacijo .

Po refo rm i so bile ugod
nosti p r i p rom etnem  dav
ku uk in jene, razen  tega je

bilo  gostinstvo  izenačeno 
p ri p lačevanju  obveznosti 
z osta lim i gospodarsk im i 
organizacijam i. K ljub  te 
m u gostinstvo  n i zašlo v 
te ž ji položaj, am pak je  
doseglo celo bo ljše gospo
darsk e  uspehe.

V le tu  1965 je  v p rim er
jav i z le tom  1965 celo tn i 
dohodek gostinstva p o ra 
sel za 20 odsto tkov , n a 
rod n i dohodek p a  za 22 od
sto tkov; h k ra ti se je  šte
vilo zaposlenih zm anjšalo  
za sk o ra j 11 odstotkov.

Za sk lade so vsa tr i  
p o d je tja  u stv a rila  v le tu
1965 187.279 N din, v le tu
1966 p a  že 256.361 N din  
ali za 37 odsto tkov  več. "

T udi v p rv ih  m esecih le 
to s  dosega gostinstvo  k a r

zadovoljive uspehe, čeprav 
je  ko ličinsk i p ro m et v 
glavnem  enak  lanskem u. 
N azadovanje p ro m eta  je  
zabeleženo le p r i DUR 
R udnik, k je r  im ajo  vedno 
m an j abonentov.

P osredno  p a  je  refo rm a 
nekoliko, vendar ne res 
neje, p rizadela gostinstvo. 
N ekatera p o d je tja  nam reč 
gostinstvu  ne p laču je jo  
računov redno, za to  tu d i 
gostinska p o d je tja  ne m o 
re jo  redno  po ravnavati ob 
veznosti do  dobaviteljev. 
K upci so dolgovali v p r 
vih tre h  m esecih letos go
stincem  70,8 o d sto tk a  več 
k o t v istem  obdob ju  lani, 
gostinci p a  dobaviteljem  
62,8 odsto tk a več.

Č eprav so bile gostinsk im  p o d je tjem  v K očevju po re 
fo rm i n eka te re  o lajšave ukinjene, so dosegli lan i bo ljši 
gospodarsk i uspeh. N a |l ik i res tav rac ija  H otela Pugled. 

(Foto : Jelenovič)

Obsežne investicije 
v Čateških Toplicah

V zdravilišču čsateške To
plice so že februarja letos 
pripravili elaborat za nadalj
nje investicije v ta  turistični 
objekt. Tako bodo dobile To
plice do srede sezone nov ho
tel in velik olimpijski bazen, 
ki bo omogočal kopanje tudi 
pozimi.

V teku je gradnja dancing 
bara, ki bo med najlepšimi v 
Jugoslaviji. Čateške T ,'plice 
bodo dobile letos še kavarno 
v dunajskem slogu ter r e s t a 
vracijo v domačem stilu.

Domačim in tujim  gostom, 
k i  p o to u je jo  z  avtomobili, bo 
n a  v o ljo  s o d c /b e n  aiv to  camp, 
lei t>o nudil obiskovalcem vse 
usluge. To bo tudi edini 
camp v občini.

Dolenjsko sonce, zrak in voda za vsak žep
Od vseh je odvisno, kako se bo pri nas počutil gost v mednarodnem turi
stičnem letu -  Predloge Dolenjske turistične zveze velja sprejeti z raz

prostrtimi rokami

»Prodajam o sonce, zrak  in  vodo,« je  rekel novo
m eški tu ris tičn i in gostinski delavec te r  gospodarst
venik M arko Ivanetič  17. fe b ru a rja  na se ji novom e
ške občinske skupščine, ko je  le-ta obravnavala p ri
p rave na sp rejem  dom ačih in  (še b o lj) tu jih  gostov.

P renekaterega odborn ika je  ob tem  izdal porog
ljiv  nasm ešek, eden p a  je  bo lj zase ko t za tovariše 
v okolici pripom nil: »Ponarejeno vino je  p a  pozabil!«

D a b i  razprava ne dobila kom ičnega epiloga, so 
o d b o r n i k o m  t a k o j  p o s t r e g l i  s  p o d a t k i  o  d o h o d k u  o d  
t u r i z m a  v  Š v ic i .

Ob primerjavi švicarskega 
turizma z našim (slovenskim) 
in vzparejanju dohodkov od 
te panoge v Švici in Slove
niji vsakogar mine porog.

Švica, s katero se Slovenci 
tako radi primerjamo, ima 
vsaj desetkrat večje dohodke 
od turizma kot Slovenija. 
Da ni lahko postati fcuiristič-

ČRNOMAUCI SO Z JURJEVANJEM DOSEGLI USPEH

Še nikoli takega obiska!
3. in 4. junija je bila v Črnomlju že četrta turistična prireditev — jurjevanje, 
na kateri se je zbralo več tisoč ljudi iz vse Slovenije, sosednje Hrvaške, 
celo inozemcev ni manjkalo — Program je gledalce povsem zadovoljil, prav 

tako pa celotna organizacija prireditve

2e v soboto zvečer se je ob 
kresu v dolini pod hotelom 
»Lahinjo« zbralo nad 4000 gle
dalcev. Prišla pa niso le do
mačini, temveč tudi izletniki 
iz vse Dolenjske. Črnomelj 
je bil poln avtomobilov, ven
dar je bilo dobro poskrbljeno 
za red na cestah in parkira
nje vozil, saj ni bilo nobene 
prometne nesreče.

Po 200 din vstopnice so po
birali le od odraslih gledal
cev, medtem ko so otroci la
hko jprišli na prireditveni pro
stor s starši zastonj. Kreso
vanje se je sicer začelo z 
majhno zamudo, toda dobro
hotno smo jo preboleli, ko je 
2 visoko postavljenega kresa 
hušknii plamen in ko so Dra- 
gatuščani s pesmijo in ple
som pokazali obredje kresne 
noči iz davnine. Videli smo 
Se običaje iz Bojancev, ljud
skega pevca Jaza z orglioa- 
mi in svojevrstnim godalom, 
Oselje pa so ob koncu za
ključili Semičani z originalno 
prikazano kmečko ohcetjo in 
vsemi zraven spadajočimi na
vadami.

S stojnic je zapeljivo 
dišalo

Med dveumim programom 
80 s stojnic lepo zadišali če
vapčiči in druge dobrote, ka
d rih  tokrat res ni manjkalo. 
^°gar so noge bolele od dol
gotrajnega stanja, se je lahko 

vmes pokrepčal in pose. 
del, saj je bila ob stojnicah 
Izstavljena cela vrsta miz in

®°pi. V hobelu in po gostil-

nah pa je bil sploh že ves 
dan direndaj. Po programu 
je na prireditvenem prostoru 
vesele in poskočne viže igral 
trio Henčka Burkata s Ka
mene pri Novem mestu, v ho
telu in na vrtu pa so bile 
mize zasedene z ljubitelji ple
sa na jazz glasbo, še pozno 
v noč je bilo po mestu sli
šati zapoznele kresovalce. 
Prenočišča v hotelu so bila 
do zadnjega oddana, nekaj 
prometa pa je bilo tudi v za
sebnih turističnih sobah.

»Pozdravljeni v deželi 
sonca!«

Uvodne besede sodnika Ja
neza Kramariča na nedeljski 
prireditvi so zadele v črno, 
kajti vreme je bilo kot na
ročeno. Mnogi izletniki, ki 
so se v Črnomelj pripeljali 
čez gorjansko cesto, 90 že 
spotoma občudovali lepote 
pokrajine, ki so ji nedavno 
simetrično postavljeni kupi 
sena dajali še poseben čar.

Program je začela skupina 
iz Črnomlja, ki je v sprem
stvu trobentačev in piskačev 
pripeljala zelenega Jurija in 
ga po končanem obredju za 
dobro letino polila z vedrom 
vode. Za njimi so se zvrstili 
viniški kolaši, Preločani, sku
pine iz Adlešič in Starega 
trga, druga folklorna skupina 
iz Črnomlja, kot gostje pa so 
nastopili tudi Karlovčani.

Vse skupine so se za nastop 
dobro pripravile in všeč so 
nam bili vsi, bodri sd v običaj
nih belih belokranjskih obla

čilih ali živo pisanih narodnih 
nošah Poljancev, Karlovčanov 
in brhkih Cmomaljk.

Ves Črnomelj je bil v nede
ljo poln v narodne noše ob
lečenih ljudi, med njimi pa 
je bilo tudi dosti otrok. Ne
kateri so bili tako majhni, 
da so pod dolgim krilcem go
tovo še skrivali pleničke. 
Okusno pripravljenih toplih in 
mrzlih jedi (nad cenami se 
tudi niso pritoževali) ter p ri
stne belokranjske kapljice je 
bilo povsod dovolj. Na števil 
nih stojnicah so domača pod
jetja prodajala še kavo, sad 
ne sokove, izredno lepo sad
je, cigarete, spominke in dru
go blago, še kram arji zaseb
nega sektorja so imeli s svo. 
jim kličem ugoden poslovni 
dan. Ker je sonce močno pri
pekalo, so dosti iztržili tudi 
fantje, ki so kot krošnjarji 
med množico prodajah lučke. 
Le domačini so med njimi 
spoznali šolarje, sicer pa so 
nastopili vljudno kot pravi 
trgovci.

Po prireditvi, ki je trajala 
do poldneva, so bile v hipu 
zasedene vse mize, kajti god
ba je že privabljala goste. 
Prenekateri izletniki od dru
god pa so popoldne obiskali 
še bližnje kraje, kjer so ne
kdaj partizanih.

V turističnopropagandnem 
pogledu je jurjevanje uspelo 
kot še nikoli doslej, kar je 
predvsem zasluga peščice na
vdušenih organizatorjev. Gle
de na tolikšen obisk pa naj
brž tudi blagajna priredite
ljev ne kaže dna. R .B.

na dežela, povedo najbolj 
prepričljivo podatki, koliko 
denarja je treba vložiti v tu
ristični razvoj. Spet moramo 
dati za zgled sosede: Italiji, 
Avstriji, Švici, če omenimo 
le nekatere, je turizem že ne
štetokrat pomagal v pozitivno 
plačilno bilanco in sploh 
polnil blagajne, kadar dru
gim p a n o g a m  ni šlo. Tega
denarja (iz turizma) pa ome
njene dežele niso dobile brez 
truda. Turistom so znale in 
znajo marsikaj dati, jim
jim tudi primemo računati.

Pri nas, pravimo, prodaja
mo sonce, zrak in vodo. To 
je bogastvo, kakršnega dru
god ne premorejo: takega
sonca, takega zraka, take
vode! To je neprenosljivo in 
neizčrpljivo, vendar pa še
— tega se čedalje bolj zave
damo — neizkoriščeno boga
stvo. Cesa vse ne b f dali An
gleži, da bi ga imeli, pa Ni
zozemci pa Skandinavci!

Na naše sonce, zrak in vo
do so, kot pravijo, prvi opo
zorili tujci, češ: »Človek se 
pri vas pomladi!« Kot je Ko
lumb odkril Ameriko, tako so 
tujci novo turistično deželo
— Jugoslavijo. In zdaj, ko 
je le-ta odkrita, hoče pod nje
no sonce, v njen zrak in 
vodo čimveč gostov s tu
jimi potnimi listi.

V letu 1967, ki velja za 
mednarodno turistično leto, 
smo z j odpravo vizumov za 
tujce na stežaj odprli vrata.

Dobrodošli -  
pa ne v nered!

Vrata smo odprli — kaj pa 
zdaj? Smo pripravljeni? Se 
bomo lahko pripravili in dali 
gostu kaj več, kar bo dobil 
od sonca, zraka in vode — 
recimo še pozdrav v njego
vem jeziku: WILLIKOMMEN! 
BEN VENUTI, - WELCOME! 
DOBRODOŠLI!?

Na to so opozorili tudi tu 
ristični in gostinski delavci v 
Novem mestu, ko so ugotav
ljali, da ima središče Dolenj
ske Novo mesto na voljo le 
64 ležišč, kar je manj kot 
pred vojno. Obrazložili so 
tudi načrt (Dolenjske turi
stične zveze) za priprave na 
turistično sezono. V kratkem 
zajema ta načrt:

■  izboljšavo in opremlja
nje gostišč v dolenjskem sti
lu; pripravljanje domačih spe
cialitet; izboljšavo strežbe in 
poslovanja; olepševanje nase
lij; predavanja in seminarji; 
tiskanje propagandnega gra
diva, prospektov, razglednic, 
nameščanje informativnih na
pisov, tabel itd.

Z nekaj besedami: izrabiti 
in izboljšati je treba to, kar 
je oziroma kar bi lahko čim- 
prej napravili. Gosta bo treba 
vsestransko zadovoljiti, zado
voljiti do take mere, da ne 
bo godrnjal, ko bo odpiral 
denarnico.

Gost se bo počutil dobro
došlega le tedaj, če bo obču
til red!

V mednarodnem turistič
nem letu bodo v novomeški 
občini zastavili vse moči, da 
bi začeli uresničevati dolgo
ročnejši načrt za pospeševa
nje turizma.

Poleg omenjenega je v na
črtu še nadaljnja ureditev tu- 
ristično-zdraviliških Dolenj
skih in šm arjetskih Toplic, 
zaščita Hmeljnika in Starega 
gradu, nov hotel v Novem 
mestu, ekspresni bife na av
tobusni postaji, mlečna re
stavracija na Glavnem trgu 
in na Rotovžu poletni gostin
ski vrt. Ob tem bd skrbeli za 
ureditev naselja pri Gospo
dični na Gorjancih, Hudičeve
ga turna v Soteski (za ribi
ško postojanko), gostišča pri 
Bazi 20, novomeškega letali
šča in podobno. Veliko mož
nosti je, da bi to uredili in 
izročili turizmu, da bi gostje 
ne odpirali denarnice le za 
»sonce, zrak in vodo«, m ar
več tudi za ogled raznih zna
menitosti, spomenikov, kul- 
trunih lepot itd.

Gostje, ki jih pričakujenio, 
bodo prišli z različnimi želja
mi, potrebami, mnenji, izkuš
njami, okusi — in seveda z 
različnim denarjem, naša 
skupna dolžnost pa je, da 
or ogočimo počitnice, ki bo
do v (tem smisli ) za vsak 
žep.

IVAN ZORAN

Planinci 
PTT po 

partizanskih 
jjoteh

Slovenska PTT p o d je tja  
so sk len ila p odeliti dom i
cil in  sp re je ti p o k rov ite lj
stvo n ad  p artizansk im i ku 
r ir j i  in  vezisti. Svečana 
podelitev dom icila bo  17. 
ju n ija  popoldne n a  Lok
vah n ad  Novo G orico.

V počastitev  te  svečano
s ti je  P laninsko d ruštvo  
PTT L jub ljana o rganiz ira
lo pohod planincev PTT 
Slovenije po  po teh  p a r ti
zanskih  k u rirjev . P lanin
ske ekipe bodo  v času  od 
3. do 17. ju n ija  p rehodile 
po t od M aribora p rek  Po
h o rja , G raške gore, P aške
ga K ozjaka, Š en tju rja  p ri 
Celju, P lanine, B ohorja, 
G orjancev, Č rnom lja, Ro
ga, T u rjak a , U rha p ri L ju
b ljan i, Blegoša, R atitovca, 
Porezna, V ojskega in  P red 
m eje do Lokev, k je r bodo 
p lan inci p o š ta rji izročili 
p redstavnikom  p artizan 
skih  k u rirjev  in  vezistov 
štafe tno  palico s pozdravi 
vseh slovenskih PTT ko
lektivov.

P laninci iz novom eškega 
PTT p o d je tja  so  6. ju 
n ija  n a  B ohorju  prevzeli 
š ta fe tno  palico  od celj
sk ih  planincev poštarjev , 
naslednje ju tro  p a  bodo 
odšli z B ohorja  in  se u sta 
vili p red  spom enikom  pa
dlim  borcem  NOV in  ž rt
vam  fašizm a na Senovem , 
v B restan ici in  K ostan je
vici n a  K rki. N ato  bodo 
p rehodili G orjance, 8. ju 
n ija  z ju tra j p a  se bodo 
s Trdinovega vrha spustili 
na S uhor do  spom enika 
XIV. divizije. Od tam  bo
do odšli p ro ti Č rnom lju, 
k je r bo  ob 12. u ri k ra tk a  
slovesnost s polaganjem  
venca pad lim  vezistom  
p red  pošto  v Č rnom lju.

N ad a ljn ja  p o t bo  vodila 
p laninsko ekipo n a  P lan i
no pod  M im o goro in  sko 
zi č rm o šn jice  te r  S tare 
žage do Občic, k je r  bo 
p red  spom enikom  padlim  
k u rirjem  TV-15 p red a la  
šta fe tno  palico  z pozdravi 
novom eškega PTT ko lek ti
va p lanincem  ljub ljanske*  
ga PTT p o d je tja , k i so b o 
do p renesli čez Rog v S ta 
r i Log.

S tem  pohodom  bodo 
planinci p o š ta rji počastili 
spom in vseh borcev NOB, 
k i so ko t vezisti in  k u r ir ji 
pad li p r i izvrševanju  svo
jih  nalog. O benem  bodo 
oživljali trad ic ije  p artizan 
sk ih  k u rirjev  in vezistov, 
k i so v času  NOB v n a j
težjih  razm erah  oprav ljali 
odgovorne naloge, se p re 
b ija li skozi sovražne za
sede in  vzdrževali zvezo 
m ed partizansk im i en o ta 
mi.

V dveh dneh 659 odvzemov krvi
Delovni kolektivi in krajevne organizacije RK so 
pripomogle k uspehu krvodajalske akcije -  Avgu

sta spet odvzem krvi

V dvodnevni k rvodaja l
sk i akciji, k i je  b ila  m aja, 
je  v kočevski občini odda
lo k ri 659 krvodajalcev, 
od tega 274 iz k rajevn ih  
organizacij RK  izven m e
sta . L etos je  k rvodaja lska 
akcija  zelo uspela tu d i v 
delovnih organizacijah . T a
ko je  oddalo k ri v IT  AS 
63 članov kolektiva, v LIK  
34, T ekstilan i 33, M elam i
nu 28, T rgoprom etu  19, 
sin d ik a tu  zdravstvenih  de
lavcev 17, Avtu 15, v ob
činski skupščin i 12, v Op
rem i 10, INKOP 10, d ija 
kov gim nazije, s ta rih  nad  
18 let, 7 itd .

O bčinski odbor RK se 
zahvalju je vsem  daroval
cem krvi te r  delovnim  or
ganizacijam , k i so p rispe
vale, d a  je  akcija  lepo u s 
pela.

N a obm očju  občine naj 
bi le tos po p lanu  oddalo 
k ri 750 občanov. P lan  bo 
predvidom a občutno p re 
sežen, saj bod^ krvodajal
ci iz obm očja občine lah 
ko oddali k ri še 11. avgu
sta .

ODLOČITE SE TUDI VI: 
naročite sl Dolenjski Ust 

na svoj naslovi



P I S M A  U R E D N I Š T V U

TROJČKI POMAGAJO NA NJIVI. Korenetova iščeta med pšenico osat, njuni trojčki Peter, Pavle in Anica pa 
starše posnemajo. Otrok si ne upajo pustiti samih doma, zato morajo s starši na njivo, tam pa narede pre
cej škode. (FotoLPolde Miklič)

P r i  K o r e n e t o v i h  n i m a j o  z a  d a v k e
V Segonje sem šel služ

beno, zato sem se moral 
oglasiti tudi pri Korene
tovih, ki jih naši bralci že 
dobro poznajo. Tu so do
ma trojčki Peter, Pavel in 
Ani, za katere je uredni
štvo Dolenjskega lista pred 
tremi leti organiziralo na
biralno akcijo.

Ko sem prišel do hiše, 
nd bilo nikogar doma. 
Vseh pet sem našel na 
njivi. Gospodar in gospo
dinja sta po pšenici plela 
osat, ker nimajo denarja, 
da bi kupili škropivo za 
uničevanje pleveva. Okoli

njiju pa so se sukali se- 
gonj ski trojčki, ki bodo 
čez dva meseca dopolnili 
tretje leto.

Lahko si vsak misli, kaj 
takile trije narede v pše
nici. Plevela še ne znajo 
ločiti od pšenice, zato je 
škode kar precej, vendar 
jih starši ne morejo pu
stiti samih doma.

Ko sta me Korenetova 
zagledala, sta kar obneme
la, kajti videla sta, da 
imam na rami torbo, iz 
katere navadno ne pride 
nič dobrega. Priznati mo

ram, da se mi je tu men
da prvič stisnilo srce, od
kar opravljam izterjeval- 
no službo.

Prišel .sem bliže, onadva 
pa sta dejala: »Saj veva, 
da sva dolžna za davke 
oziroma kmečko socialno 
zavarovanje za vse leto 
nazaj. Toda od kod naj 
vzameva 65.000 S din za 
dolg? Lani smo imeli še 
dve kravi, potem je prišla 
nesreča, v kateri je ena 
krava poginila. Delovno 
živino moramo najemati, 
prašičereja na majhni 
kmetiji ni možna, razen

Z a k a j  s p r e m e n j e n a  i m e n a  k r a j e v ?
Dostavni okoliš pošte 

Šentjanž na Dolenjskem 
je preoej obsežen in hri
bovit. Obsega vrsto vasi, 
naselij in zaselkov, kate
rih imena imajo že stolet
no tradicijo. Toda če člo
vek pogleda imena, napi
sana na hišnih tablicah, se 
mora začuditi. Ugotovil 
bo, da so drugačna od ti
stih, ki so še danes v rabi 
pri ljudeh.

Ce polistamo po »XP 
D ALJ IN ARU«, izdanem od

J o ž i c i  v  s l o v o

Zelo nas je 5. junija pri
zadela vest, da je za po
sledicami težke "bolezni 
umrla Jožica Furlanič iz 
naše vasi. Kot mlado dek
le, veselo, kot so vsa de
kleta, smo jo imeli vsi 
radi. Bila je naša, saj ni 
nikdar skoparila z nasme
hom, s toplo besedo in s 
pozdravom, žalostna vest 
nas je prizadela še toliko 
lolj, ker je sovaščanu 
Marjanu Furlaniču tragič
na usoda tokrat ugrabila 
iz družine že drugega otro
ka. Uporabljamo to prilož
nost, da izrekamo Furlani, 
čevi družini iskreno soža
lje vse vasi.

Namesto venca na grob 
pokojne Jožice smo name
nili svoj prispevek občin
skemu odboru Rdečega 
križa Novo mesto.

Vaščani Regrče vasi

■ 22 OBNOVLJENIH IN
• NOVIH TRGOVIN — V
Novem mestu in drugih 
večjih krajdh novomeške 
občine so v zadnjih treh 
letih preuredili 22 trgovin, 
devet pa odprli na novo. 
Trenutno gradijo ali na
meravajo graditi v Novem 
mestu še pet trgovskih 
poslovnih prostorov.

Skupnosti PTT SRS, ki 
je izšel 1963., bomo našli 
na str. 83 pošto Šentjanž 
na Dol. Med imeni krajev, 
ki jih obsega pošta Šent
janž na Dol., bomo našli 
tudi Leskovec v Podbor- 
štu. Med naselji, ki nosijo 
hišne tablice Leskovec v 
Podborštu, je tudi vas 
M u rn ic e ,  v kateri sta 
29. oktobra 1941 junaško 
padla v neenakem boju z 
nemškimi nacisti narodni 
heroj Milan Majcen in 
Janče Mevželj. Krajevno 
ime Murnice zasledimo v 
vseh šolskih učbenikih, to
da mnogi obiskovalci Mur- 
nic so začuđeni, ko bero 
na hišnih tablicah v vasi 
napis »Leskovec v Podbor
štu«.

Vsak poznavalec šent- 
jaške doline razen tega ve, 
da je Podboršt v dolini, 
oddaljen približno za stre
ljaj od Šentjanža, Lesko
vec pa je ena izmed naj
višjih točk okoliškega gri
čevja (Murnice leže pod 
Leskovcem). Zakaj torej 
naziv »Leskovec v Pod
borštu«?

Nič bolj posrečen ni na
ziv »Osredek pri Krmelju«, 
ki obsega več vasi, pa 
j>Kladje pri Krmelju« itd. 
Prvo večje naselje za Kr
meljem je Šentjanž in na
to šele so Osredek, Kladje 
in druga naselja. Zakaj to
rej nosijo ti kraji poleg 
svojih imen še dodatek 
pri Krmelju«? Pravkarš; 
nje ugotovitve veljajo tudi 
za kraje s hišnimi tablica
mi Podboršt, Cerovec in 
Srednik, ki združujejo pod 
temi nazivi celo vrsto na
selij in naselkov, ki so pre
cej oddaljeni med seboj. 
Vas Hmje ima hišne tabli
ce /  napisom Koludrje, 
naselje Primštal pa tablice 
z napisom Osredek pri 
Krmelju...  Med Osred
kom, Primštalom in Krme

ljem pa je precejšnja raz
dalja!

Do opisanih sprememb 
krajevnih imen, ki obča
nom še danes niso povse
či, je prišlo 1952., v času 
obstoja občine Šentjanž. 
Takrat tisti, ki so odločali
o preimenovanju krajev, 
niso nikogar vprašali za 
svet. Vprašujemo se: za
kaj ne bi na hišnih tabli
cah ohranili imena krajev, 
ki- so nastajala skozi sto
letja, imena, ki so jih 
ustvarili naši pradedje? 
še zlasti smo prizadeti za
radi Mumic, ki so zgodo
vinski kraj in pomemben 
mejnik v zgodovini NOB 
naše doline, pa jih zdaj 
preprosto ni več! Nova 
imena so zemljepisno ne
utemeljena, precej nevšeč
nosti pa je tudi pri dosta
vi poštnih pošiljk, saj pri
hajajo te še vedno naslov
ljene na stari način! Zato 
predlagamo, naj družbeno
politične organizacije pri
sluhnejo upravičenim kri
tikam prebivalcev in naj 
sprožijo postopek, da bi 
vasi. naselja in zaselki na 
našem koncu dobili stare 
ali pa primernejše nazive!

BORIS DEBELAK
Krmelj 65

N ova trg o v in a  
v T re b n je m

Trgovsko podjetje Dolenjka 
iz Novega mesta je danes
8. junija, odprlo novo špece
rijsko trgovino v Trebnjem. 
Prodajalna PRESKRBA je v 
novem poslovno-stanovanj- 
skem poslopju. Za lokal in 
opremo je kolektiv Dolenjke 
dal 17 milijonov S din. Tr
govina je dobro založena z 
vsemi živili. V tej prodajal 
ni, ki je za Trebnje velika 
pridobitev, saj je tovrstnih 
trgovin primanjkovalo, so za
posleni trije prodajalci.

tega so štirje otroci. Do
ma imamo še eno deklico, 
staro enajst mesecev. Kme
tija je v bregu, večkrat 
je suša, zraven vsega imet
ja pa je gozd. Hiša in 
druga poslopja so tako 
slaba, da se bodo podrla, 
če jih ne obnovimo, če le 
dobimo kak denar, takoj 
kupimo cement. Sami de
lamo opeko, da bi pred zi
mo lahko vsaj hišo pre
krili.«

Vem, da je vse res, kar 
sem slišal, in tudi to, kar 
sta še potem povedala: 
»V strahu smo, če bi kdo 
zbolel. Pred kratkim so 
zboleli trojčki in nisva ve
dela, kaj storiti. Denarja 
za zdravnika ni bilo, pa 
tudi v Škocjan je težko 
vse tri nesti.

Potem sva prosila za 
pomoč patronažno sestro 
v Škocjanu. Prav rada 
nam je pomagala, za kar 
smo ji še zdaj hvaležni. 
Prišla je k nam in otro
kom izmerila vročino. Vsi 
trije so imeli nad 39 sto
pinj. Svetovala je, naj jih 
le neseva k zdravniku, če 
se bolezen ne bi izboljšala. 
Na srečo je yročina upad
la. Patronažna sestra je 
še edina, ki nas kdaj obi
šče. Pogleda, kako je z 
otroki, ter nam daje n» 
vodila, kako z njimi rav
nati.«

Zelo pa sem se začudil, 
ko sta povedala, da ni ni
koli nikogar od centra za 
socialno oz. socialne služ
be sploh. Menim, da bi se 
morali za družino, kot je 
Korenetova, zavzeti v šir
šem merilu, posebno še 
zato, ker je gospodar pri
zadeven in delaven ter ne 
zapravlja po gostilnah. Tu
di krajevna organizacija 
Socialistične zveze bi lah
ko kaj storila, morda tudi 
Zveza borcev. Korene je 
bil od oktobra 1943 do os
voboditve v nemškem ta
borišču, kjer je lačen in 
gol težko delal. Pred leti 
mu je neki uslužbenec na 
novomeškem zavodu za 
socialno zavarovanje rekel, 
da ni upravičen do poseb
ne delovne dobe, ker je 
kmečki sin. Krajevna or
ganizacija ZZB pa bi se 
lahko vendarle pozanima
la, če bi bilo možno Ko
rene tu priznati kako me
sečno podporo ali vsaj 
pravico do socialnega za
varovanja.

Preden sem odšel v do
lino, sta še enkrat rekla: 
»Vedno bova hvaležna 
uredništvu Dolenjskega 
lista za pozornost in po
moč. Tam so še dobri 
ljudje. POLDE MIKLIČ

AH b e l i  d r o b i ž  
n i  d e n a r ?

Tovariš urednik!
21. maja sem se peljala z 

avtobusom, ki vozi na progi 
Kočevje—Ljubljana, iz Ko
čevja da Stare cerkve. V de
narnici sem imela bele ko
vance, razen tega pa še celih 
500 din. Ko je prišel sprevod
nik do mene, sem ravno 
štela drobiž. Videl je mojih 
500 din in jih hotel imeti, to
da bankovca mu nisem ho
tela dati, ker sem imela do
volj drobiža. Ko sem mu iz
ročila 8 kovancev po 5 Sdin 
in 2 po 10 Sdin je denar 
vzel, nato pa ga je jezno 
vrgel po sedežu in po tleh, 
Drugega denarja mu nisem 
hotela dati. Tako sem imela 
jaz korist, ker sem se brez
plačno peljala, podjetje pa 
škodo, ker vožnje ni dobilo 
plačane.

Zanima pa me, zakaj spre
vodniki ne marajo drobiža. 
Ali to ni veljaven denar?

VERA GRABRIJAN 
učenka osnovne šole 

Kočevje

N e v l ju d n i  
s p r e v o d n i k

Tovariš urednik!
V nedeljo, 21. maja, sem 

šla na obisk k mami v Rib
nico- Ko sem se popoldne 
vračala, sem imela smolo' 
Nameravala sem potovati z 
avtobusom SAP Ljubljana, ki 
pelje v Ribnico ob 17-20 toda 
zaradi zelo nevljudnega spre
vodnika Antona Lavriča ni
sem mogla na pot.

Imela sem 4 mesece stare
ga otroka v vozičku in 4-let- 
no deklico. Ker nisem imela 
vozička še zloženega, sem 
pričakovala, da mi bo kdo 
pomagal, toda sprevodnik je 
dejal: »Če boste hitro zložili, 
v redu, čakal ne bom! Pa 
pojdite z drugim avtobusom!« 
Potem je zaloputnil tirata, 
jaz pa sem ostala z dvema 
otrokoma na postaji in sem 
morala eno uro čakati na 
naslednji avtobus.

Na drugem avtobusu je bi
lo drugače. Sprevodnik me 
je rade volje sprejel, mi po
magal zložiti voziček, in tu
di v Kočevju, kjer sem iz
stopila, je prijazno pomagal- 
Hvaležna sem mu za pomoč, 
vseeno pa si bom potovanje 
dobro zapomnila, saj sem 
prišla pozno domov, ker 
imam od avtobusa še pol ure 
hoda.

MARIJA LESAR 
Salka vas 

p. Kočevje

L e p  s p o m i n  n a  
u č e n c e  z  B u č k e

Tovariš urednik!
čeprav nekoliko pozno bi 

rad napisal nekaj pohvalnih 
besed o mladini, tisti mladi
ni, ki je mi, ki pripadamo 
starejši generaciji, največ
krat ne razumemo.

5, aprila sva z ženo v Za- 
vratcu pri Sevnici stopila v 
šolski avtobus, ki vozi z Buč
ke v Sevnico in obratno, če
prav je bil avtobus že poln, 
so nama učenci takoj dali 
sedeže. Bil sem nemalo pre
senečen, saj se mi kaj takega 
le redko zgodi.

Ko sem jih spraševal o us
pehih v šoli, so mi pravili, 
da nič ne zaostajajo za so
vrstniki, ki so doma v Sev
nici ali njeni neposredni bli
žini. Rojen sem bil v teh 
krajih in tudi otroška leta 
sem preživel tu, zato sem se 
začudil, kako otroci toliko 
zmorejo, zlasti še, ker so mi 
povedali, da doma pasejo in 
pomagajo pri kmečkih delih, 
medtem ko zvečer prišejo

naloge in se učijo. Dobro iz
delujejo, čeprav morajo pri’ 
jeti za vsako delo in čeprav 
so učni načrti danes bolj za
htevni, kot so bili pred voj
no• Spoznal sem, da so bolj 
razviti, kot je bila naša ge
neracija v njihovih letih• 
Vsekakor je to posledica 
pravilne vzgoje doma in v 
šoli.

čeprav se je avtobus še 
dvakrat ustavil, smo se hi
tro pripeljali na sevniško že
lezniško postajo. Poslovili 
smo se kot dobri prijatelji.
Z lepimi vtisi sva z ženo na
daljevala pot proti Zidanemu 
mostu, Ljubljani in Jeseni
cam.

Na osnovnošolsko mladino 
z Bučke in okoliških vasi 
bom imel najlepše spomine.

KAREL ZORKO
Jesenice na Gor.

Z a k a j  m o r a m  
v s a k  d a n  p o  

s t r m i h  s t o p n i c a h ?
Tovariš urednik!
Stara sem 82 let, bolehna, 

zgarana.
Pa to še ni najhuje. 
Stanujem na podstrešju 

enonadstropne hiše, do moje 
borne sobice je več kot dvaj
set stopnic, zadnjih šestnajst 
zelo strmih. Več kot devet 
let moram gor in dol vsak 
dan. Kakšen napor je to za 
srce 82-letne ženske, lahko 
vedo le tisti, ki poznajo člo
veško zmogljivost. Vsak dan 
trepetam ob misli, da me bo 
zdelalci, Po vodo moram k 
pipi pred stavbo.

Želela bi, da bi se hišni 
svet pozanimal za moje vsak
danje trpljenje, saj ga star 
novalci dobro poznajo.

Zakaj ne bi dobila sobice 
v pritličju, ker bi jo lahko.

želim, da bi te vrstice po
magale, da bi se rešila to
likšnih naporov.

ANTONIJA JURCA Krmelj lO

P o t  Z a j č j i  v r h —  
L iv o ld s k i  m o s t  

z a n e m a r j e n a
Tovariš urednik!
Ob koncu oktobra lani smo 

vaščani Črnega potoka in 
Zajčjega polja temeljito po
pravili občinsko cesto med 
obema vasema. Vsaka druži
na je prispevala po 20 N din 
in 8 prostovoljnih delovnih 
ur. Pozimi je bila cesta za
radi prevozov lesa iz čmo- 
potoških gozdov spet jama- 
sta in nevarna. Prebivalstvo 
obeh vasi se je spet zbralo 
in ob koncu letošnjega apri
la na pobudo predsednika 
SZDL Alberta Jakliča cesto 
popravilo do pokopališča. Se 
vedno je zanemarjena pot iz 
Zajčjega polja do odcepa pri 
livoldskem mostu, da po njej 
ni varno niti voziti niti hodi
ti. To pot uporablja med 
drugim tudi KGP, jo pa sla
bo vzdržuje. Vsekakor bi jo 
bilo potrebno popraviti pred 
glavno turistično sezono.

AVGUST SENICA

N e v a r e n  o v i n e k  
v  S e v n i c i

Tovariš urednik!
V Sevnici je ovinek pred 

pošto zelo nevaren, ker j* 
cesta ozka in nepregledna. 
Kdor se pelje po klancu * 
trga proti postaji, ne more 
videti, kaj mu prihaja napro
ti. Tudi pešci so v nevarno- 
sti, ker je pločnik samo V** 
eni strani ceste ob trgovini. 
Zato bi bilo nujno potrebno 
na tem mestu postaviti pro
metno ogledalo!

STANKO SKOČIR-
Loka pri Zidanem 

mostu

T o  s t r a n  s t e  n a p i s a l i  s a m i I  —  T o  s t r a n  s t e  n a p i s a l i  s a m i !  —  T o  s t r a n  s t e  n a p i s a l i  s a m i !
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»V letu 1829 Je 16. turških  Graničarjev po dolenjem K ranj
skem ropat prisilo. Eno nedeljo 16. dan Avgusta na večer so prišli 
tudi v Grencvahtno stražnico, kasarno, u Gorenje Verhpolje k  Ran
gusu, en Grenčer je bil obstreljen, drugi je mogel bertijo  pokazat 
in korporal je bil u strahu  skoz okno skočil. Ta beli K ranjc je raz
bojnikom do Verhpolja mogel pot kazati. Klobuk je bil zatu d«o- 
bifl, is čem iječe vasi Sintič. Ta obstreljen je  bil R utar drugi Taič- 
man. tre tji Šefar, je bil ušel. Raubkom andant je bil v rdečem 
Plaišču in kapi, Piere Susa 40 let s tar drugi eni so bili močno stari, 
dva pa m lad a . . .  V spomin izdelal in zapustil Jožef Rangus, s tar 68 

p let, v letu 1875.«

W 9®

judski slikar Jo
žef Rangus je 
te vrstice napd- 

pod sliko, ki 
prikazuje napad 
Turkov oziroma 
razbojnikov na 
Vrhpolje pri 
Šentjerneju. Do
godek iz podo- 

mladosti sodi hkrati 
enega zadnjih napadov 

~°lp v tem delu Slovenije. 
Jožef Rangus je bil podobar, 
jahko rečemo ljudski slikar,
i je v zvezi z napadom to
k a je v  na Gracarjev tum  pri 
Orehovici poslikal vrata tam
kajšnjega skladišča in med 
Napadalci, po izročilu, upo
dobil tudi sebe. Malo vemo 
0 tem podobarju in njego
vem delu. Iz zapiskov Iva 
Pirkoviča povzemam, da iz
vira Rangusov rod iz  Vojni
ka na š t a j e r s k e m .  V š e n t je r -  
nejske k r a j e  s o  p r i š l i  t r i j e  
bratje za  d e lo m  -  obnavlja
njem m  postavljanjem cer
kvenih oltarjev. Jože, majhen 
in suh človek, je imel osem 
šol, ukvarjal pa se je s sli
karstvom in mizarstvom. 
Vrhpoljska slika, ki se naha
ja v Ljubljani, in tista, ki 
je v grajski kapeli na Gra- 
carjevem turnu, sodita med 
s lik a r je v o  zapuščino. Na prvi 
saki je upodobil graničar- 
sKega korporala, kako pada 
s«oz okno Rangusovega mli- 
na, ki so g a  o b k o lil i  Turki, 

drugi pa, ki je  po mne- 
niu Iva Pirkoviča umetniško 
ve lik o  bolj dozorela in je 
VrJetno nastala kasneje, je 
^Podobil skupino prišlekov, 

®o prišli napadat grad, in 
sebe s cilindrom.

Langusovo podobo v Gra- 
^rjevem  tum u je videl tudi 
Jajiez Trdina, ki je bil v le- 
^  1870-80 na gradu stalen 

*°st (imel je svojo posebno 
°bo, kjer je ustvarjal). Ta- 

,/ole je zapisal v Mrtvaški 
v'ajci: »Po priliki pred pet- 
^®setimi leti so prišli turški 

i°vaji tudi pod Gracarjev 
Ljudje so se domslili 

jim povedali, da je grad 
jjo«i vojakov. Turki laži ver- 
^ eJo, zboje se in odidejo. 

®danji gospodar v temu, v 
Jskem kraju stoječemu gra

du, je naš vrli gospod Dra
gotin. Rudež. V spomin turš
kega pohoda se vidi na veli
kih vratih grajskega poslopja 
dobro naslikano krdelo divje 
gledajočih Bošnjakov in med 
njimi dolenjski kmet, ki jim 
mora pot kazati.«

Slika v gradu je preživela 
tudi drugo svetovno vojno in 
je danes še vedno dokaj dob
ro ohranjena. Prav gotovo bi 
jo bilo potrebno ustrezno za
ščititi, saj je eden redkih 
ostankov posebne zvrsti u- 
metnosti na Slovenskem, 
ljudske umetnosti. Gorenjski 
kraji so veliko bogatejši v 
tem pogledu, saj imajo vrsto 
znanih rezbarjev in podobar
jev ter delavnic.

O sliki na Gracarjevem 
turnu kroži naslednja zgod
ba. Rangusa so v Vrhpolju 
tolovaji prisilili, da je šel z 
njimi in  j im  pokazal pot do 
graščine Se prej p a  je graj
skim p o s la l  p o š to  in  j ih  ta k o  
obvestil o  grozeči nevarnosti. 
Turke je pripeljal v grajsko 
klet, kjer so se napili. Potem 
so jih zlahka zmagali. Ker 
je Jože Rangus tako rešil 
grad in grajske, so ga vzeli 
k sebi in ga »koštali in gvan- 
tali do smrti«. Pravijo tudi, 
da je Rangus sebe upodobij 
s cilindrom zato, da ne bi 
bil (na sliki) podoben Tur
kom. Izročilo, k i  š e  ž iv i v 
Orehovici (govoril s e m  z  Vla
sto Sehoepplovo), najbrž ne 
drži. Zanimiva pa je podob
nost z vrhpoljsko sliko, kjer 
so »belerr.u Kranjcu« Turki 
prav tako nodarili klobuk.

Poslikana vrata na Gracar
jevem tum u so v sedanjem 
gradu, ki ,je vsekakor potre
ben kar najhitrejše obnove, 
sicer bo po njem, posebna 
imenitnost

Pa je še kje kakšna Rangu- 
sova podoba?

Prav gotovo se ljudski sli
kar Rangus ni zadovoljil s 
tem, da je upodobil dogodek 
iz svoje mladosti. Je morda 
risal panjske končnice? Ob
navljal v cerkvah in risal še 
drugje?

Slovensko ljudsko slikar
stvo je izraz tvornega duha 
preprostih ljudi. Izraz ljud
ske ustvarjalnosti je. Ime
nitni ljudski slikar Jože Ran

gus sodi med vrsto takih 
znanih in neznanih ljudskih 
umetnikov. Današnji čas po
stavlja prav ljudski umetno
sti nove pridevke. Rangus je 
s svojo vrhpoljsko in s sliko 
z Gracarjevega turna poka
zal ustvarjalno moč in sodi 
v vrsto še nekaterih znanih 
ljudskih slikarjev. Za nas je 
toliko bolj zanimiv, ker je 
ustvarjal v svetu pod Gorjan
ci, kjer je ljudska umetnost 
od nekdaj imela svoj dom in 
kjer živi ljudsko izročilo, ki 
prav gotovo ve povedati kaj 
o Rangusu in zadnjem turš
kem vpadu na tostran Gor
jancev.

Prisluhnite pripovedoval
cem in zvedeli boste.

čeprav je od Rangusovega 
rojstva minilo že veliko let, 
še živi ljudska pripoved o 
njem. Ta priča, da je bil med 
ljudmi pod Gorjanci nekaj 
posebnega. Desetletja so pre
krila spomin na dede in pra
dede, o Rangusu pa. ki je bil 
nekaka središčna postava pri 
znanem roparskem vpadu, 
še vedo pripovedovati. Tako
le ve o njem povedati Vlasta 
Schoeppl z Gracarjevega tu r
na:

»Ko so vdirali še Uskoki 
čez Gorjance, so prišli neke
ga dne v vas Vrhpolje in 
tam rekli Rangusu, naj jih 
pelje po bližnjici na Gracar
jev tum . Rangus je dal graj
skim pošto, naj se umaknejo, 
roparje pa je po ovinkih pri
peljal do gradu. Pokazal jim 
je grajsko klet; tam so se 
tako napili, da so kar popa
dali. Rangus jih je zaklenil, 
šel po kmete in ti so razboj
nike pobili. Grajski ljudje so 
iz hvaležnosti vzeli k sebi 
Rangusa, »ga koštali in gvan- 
tali« do smrti, o n  pa jim je 
v spomin z oljnato barvo na 
velika vrata narisal Uskoke. 
Ti imajo na glavi turbane, 
lami, handžarje in puške. 
Imajo široke pasove s pišto
lami, handžarje in puške. 
Rangus je samega sebe upo
dobil s cilindrom na glavi. 
To je vse, kar vem. Pripove
dovala mi je Julijana Rudež, 
moja stara m ati (žena Dra
gotina Rudeža, Trdinovega 
prijatelja).«

In še nekaj odgovorov na 
vprašanja o Rangusu. Posre

dovala mi jih je tovarišica 
Mara Novak, učiteljica iz 
Šentjerneja. Takole sporoča 
o Rangusu. (Na vprašanja so 
odgovarjali prebivalci iz Vrh
polja).

*Kaj veste o Rangusu?«
,»Ne vemo več veliko o 

njem. Stari ljudje, ki so nam 
to pripovedovali, so že po
mrli . . .  Takrat so prišli Us
koki in Rangusovi iz Vrhpo
lja so jim morali pripraviti 
kosilo. Pogrnili so jim na ka
meniti mizi, za večerjo pa so 
se domenili, da gredo po plen 
na Gracarjev tum . Ko so pri
šli tja, so jih sprejeli, opili 
in pobili. (Povedala Anton 
Rangus in Jože Kos).«

»Je Rangus razen vrhpolj- 
ske slike in vrat v Gracarje
vem tum u še kaj naslikal in 
kje so njegova dela?«

»Rangus je bil slikar in 
rezbar. Delal je oltarje po 
cerkvah in slikal razne mo
tive. Ena izmed slik je bila 
v Zagorčevi hiši. Narisana 
sta bila dva leva in sončna 
ura. Ura se še nekoliko po
zna, leva pa sta zabrisana.«

(Pripovedoval Anton Ran
gus).

»Je Rangus slikal tudi panj
ske končiče?«

»Slikal jih je, toda ne ve
mo, kje so.« (Pripovedovala 
Terezija Rangus in Anton.)

»Kako se je Rangus preživ
ljal?«

»Največ se je preživljal s 
svojim slikarskim delom.« 
(Pripovedovala Jožefa Brat
kovič in Anton Rangus). Pri
povedovalca sta tudi poveda
la, da se je Rangus bal maš
čevanja vasi in da je tolova
jem moral kazati pot, da je 
tako odvrnil nevarnost, ki je 
pretila vasi.

Omenili smo že, da je bil 
ljudski slikar doma v Vojni
ku na štajerskem. Tamkajš
nji krajevni urad je sporočil, 
da nima več matičnih knjig, 
kjer bi bilo razvidno slikar
jevo rojstvo. So pa Rangusi 
iz Vojnika.

Tako priteka gradivo z 
vseh strani in morda je zad
nji čas, da še kaj poizvemo 
o avtorju odlične slikarije z 
Gracarjevega turna. Čas bo

zagrnil še zadnja pričevanja 
o njem. Takole mi sporoča 
tovarišica Mara Novak iz 
Šentjerneja: ». . .  bolj težko
ustrežem vašim poizvedova
njem o Rangusu, kajti stari 
ljudje so že pomrli. Vpraša
la sem več ljudi in najbolje 
je pogovore zapisala hči nje
govega vnuka, Rangusova, ki 
hodi na našo šolo. Anton 
Rangus, še ve kaj povedati 
o slikarju, živi v Vrhpolju. 
Mislim, da je bil njegov sta
ri oče ta slikar ali pa pra
ded .. «

Pred dnevi sem ponovno 
obiskal Gracarjev tum  in si 
v grajski kapeli ogledal ime
nitna Rangusova dela. Prav 
gotovo jim vlaga v prostoru 
škoduje Zadnji jih je men
da zaščitil slikar Stmen.

Kulturna dediščina pretek
lega stoletja, delo imenitnega 
ljudskega slikarja Jožeta 
Rangusa. ne sme propasti. 
Svet pod Gorjanci postaja v 
času, ki je vse ugodnejši za 
raziskave in zaščito kultur
nih spomenikov, bogatejši.

PETER BREŠČAK

Otroci se pripravljajo 
na vstop v šolo

Sole uspešno opravljejo svojo nalogo -  Med starši in otroki je veliko 
kimanje za letos uvedene oddelke, namenjene predšolskim otrokom -  

V 7 oddelkih je več kot 200 otrok, ki pojdejo jeseni v prvi razred

d J® tre*ji mesec teče -edno 
fočj. *** *nalih šolah na pod- 

Zavoda za prosvetno-pe- 
službo Novo mesto, 

leni dema Področje Štirih do- 
°hčin. M!ale Sole so 

v ^ o v iu  pri petih vzgojno- 
o w  eiuh zavodih in na 
vm ^  š°li na Prevolah. Naj- 
Voma*, -Je vključenih v no- 

°  malo šolo, saj jih
▼  treh oddelkih nad

letoSnjem šolskem letu

bodo male šole trajale tri 
mesece. Otroci prihajajo k 
pouku trik rat na teden po 
2—3 ure. Starši prispevajo za 
vzgojno osebje, za potrebšči
ne za delo in za malico.

Med starši Je za delo ma
lih šol veliko zanimanje, za
sledujejo razvoj otroka in 
jim ni žal sredstev. Otroci 
radi prihajajo, nekateri celo 
od daleč. Na Prevolah sprem
ljajo oddaljene malčke do
mov učitelji, iz okolice Treb

njega pa jih prevažajo z vo
zom.

Otroci v mali Šoli venomer 
sprašujejo, kdaj se bodo uči
li brati in računati. Kar razo
čarani so nad odgovorom, da 
bodo črke in številke spozna
vali šele jeseni v pravi šoli. 
Prav tako nekateri starši še 
niso dojeli pomena malih Šol.

V Sloveniji že drugo leto 
poteka organizirana priprava 
starejših predšolskih otrok

na šolo. Drugod po svetu to 
ni nič novega. Delo v mali šo
li se bistveno ne razlikuje od 
dela s starejšo skupino pred
šolskih otrok v varstvenih 
ustanovah. Ker pa imamo 
mnogo premalo vzgojnovar- 
stvenih ustanov in v njih 
premalo otrok, je prišlo do 
pobude za ustanovitve malih 
šol. V nekaterih občinah so 
vanje vključili skoro vse 
predšolske otroke, kar je po
polnoma prav, ponekod so za
nje tudi namenili določena 
sredstva.

Najprimerneje je, če hodi
jo otroci v malo šolo vse le
to, če to ni mogoče, pa se od
ločamo vsaj za trimesečno 
šolo. Ugotovljeno je, da pri 
nas mnogo premalo pozorno
sti posvečamo predošlskim o- 
trokom, ki so večkrat prepu
ščeni cesti. Namesto da bi v 
tej dobi mnogo pridobili, kar 
bi bilo pomembno za otrokov 
nadaljnji razvoj, dobi tak

otrok osnovo za težave, ki se 
pojavljajo šele v kasnejših 
letih.

Predšolski otrok se mora 
čimprej vključiti v skupnost 
sovrstnikov in se med njimi 
pod strokovnim vodstvom ob
likovati in vzgajati. Otrok mo
ra v tem obdobju telesno, du
ševno in predvsem socialno 
dozoreti za vstop v šolo.

Otroci, ki obiskujejo vzgoj- 
ndvarstvene ustanove ali ma-

SPREJEMA 
IN ODDAJA 
VAŠE 2EUE

le šole, se hitreje vživijo v 
pravo šolsko delo in tudi šol
ski uspehi ne izostanejo. Ta
ki otroci omogočajo učitelju 
v prvem razredu tudi, da 
skrajša pripravljalno dobo in 
jih lahko veliko več nauči.

Vzgojiteljice in učiteljice, 
nameščene v malih šolah, de
lajo po osnutku načrta za 
vzgojo 6- do 7-letnih otrok, ki 
ga je izdal Zavod za šolstvo 
SR Slovenije. Načrt predvide
va sistematično delo skozi vse 
leto, kar bomo skušali tudi 
pri nas doseči.

Predvideno je, da bodo 
v nekatere vzgojnovarstvene 
ustanove že jeseni pritegnili 
vse predšolske otroke v male 
šole ter jih vzgajali in obli
kovali vse leto. Tam, kjer bo
do delili šolam sredstva, pa 
bi morali tudi za to dejav
nost nameniti svoj del, ker 
starši vseh stroškov najbrž ne 
bodo zmogli.

JOŽE GLONAR

Imenitni ljudski slikar Jože Rangus



Boris Privalov:

ŠPORTNI
DUH

Nekoč se mi je ponudi
la priložnost, da sem z ri
biško brigado odplul na 
odprto morje. Na gladi
ne Azovskega vodovja. 
Dneve in noči sem prebil 
na ribiški barki, na kate
ri je bil brigadir Finogen 
Petrovič, človek, ki je bi
lo njegovo telo popolno
ma podobno kvadratu: 
hrbet je imel malone ta
ko širok, kakor je bil vi
sok.

Ribičem sem pomagal, 
kakor sem najbolj vedel 
in znal, vendar sem jim 
bil, po okoliščinah sodeč, 
pošteno v napoto.

Ko je bil plen zbran — 
nikoli v življenju nisem 
videl take množine rib — 
so ribiči skupaj odpluli v 
vas. Tudi sam sem se jim 
pridružil, čuteč v sebi ne
kakšno nenavadno enako
pravnost in ponos: do ne
ke mere sem bil zdaj tu 
di jaz »naš«, »ladijski«, 
»ribiški fant«.

Ni jih bilo sram pred 
menoj. Kar odkrito so se 
pogovarjali Vse se je vr
telo okoli naslednjega pro
stega dne — nedelje.

»Naj bo, kakor že, jaz 
pojdem v kino,« je rekel 
eden od fantov. »Odsedel 
bom tri predstave, kajti 
slike so mi neznansko 
povšeči.«

»Kar zadeva ribe in vo
do,« se je šalil drugi, »za
me je najboljša riba do
mača klobasa, najboljša 
voda pa pivo. Nalokal se 
bom hladnega piva po 
vroči klobasi.«

»Jaz pojdem v tovarno 
konzerv . . .« je malone 
šepnil najmlajši član bri
gade.

k svoji ljubljeni 
Dusji!« je prijateljsko do
dal eden njegovih tovari
šev

»Pa ti, Finogen Petro
vič, kaj boš ti?« so ribiči 
vprašali brigadirja, ki je 
molče s pipo med zobmi 
stopal sem in tja. »Kot 
ponavadi?« »Kot ponava
di, prijateljčki!« je zasa 
njano vzdihnil Finogen 
Petrovič. »Trnke na ra
mo, pa pojdem za ves dan 
lovi t . . .  Oh, kako si bom 
dušo spočil!«

R o se je Maria presenetlji
vo nenadoma poročila z Do- 
rianom Weissom, so ji vse 
prijateljice žarko zavidale. 
Postati žena tako slavnega 
dramatika, to je pomenilo iz
polnitev vseh želja in nebesa 
na zemlji. Tudi Maria je bila 
trdno prepričana .o tem.

To prepričanje se ni zama
jalo niti takrat, ko ji je Do- 
rian pri poročnem kosilu 
omenil, da se morata odpo
vedati poročnemu potovanju 
— seveda le zaenkrat, je do
dal, ko je opazil njen prepa
deni obrazek. Nenadoma mu 
je prešinila možgane ideja 
za novo komedijo, ki se je 
je moral lotiti že prihodnji 
dan.

Dorian je bil drugo jutro 
pri zajtrku tako odsoten, da 
je jedel jajce z žličko za m ar
melado. posolil kavo, zaman 
poskušal prižgati nož za ma
slo z nožkom za cigare, med
tem ko je plamenečo vžiga
lico zavihtel v sladkomico. 
Potem je vstal, oznanil, da 
pride popoldan obisk, ki bo 
ostal do večera, s konico no
su obrisal ob Marijine lase, 
kar naj bi očitno predstav
ljalo »bežen poljub«, in izgi
nil v delovno sobo. Slišala 
je, kako je zavrtel številko 
na telefonu, nato pa je ob
stala vsa otrpla pred vrati 
njej očitno zaprtega svetišča.

Njena bolečina je splahne
la ob spoznanju, da bo lah
ko še isti dan zablestela v 
vlogi skrbne gospodinje. Za 
čistočo stanovanja ji ni bilo 
treba skrbeti, lahko se je za
nesla na staro Johanno, ki jo 
je pripeljala s seboj v zakon. 
Tako si je dala dopoldan o- 
pravka z nakupovanjem: dva 
sladka likerja za dame, ste

klenica whiskyja in stekleni
c a  b r a n d y ja  in  navrh še dva
n a j s t  steklenic sode za go
spode, kilogram sladkega in 
kilogram slanega peciva (o 
tem, koliko gostov j e  pravza
prav pričakoval njen mož, ni 
imela niti pojma), dva mrzla 
piščanca, vse mogoče obloge 
za sendviče in nazadnje ma
lone pol cvetličarne.

Domov je prišla ravno za 
kosilo. Dorian je po nekaj
kratnem trkanju prišel iz 
s t o  j  ega brloga, s skuštrani
mi lasmi sedel k mizi, se o- 
čitno trudil za ljubeznivo

sploh opazil Mariino prisot
nost, štrbunknil v naslanjač 
ob pisalni mizi in vprašal: 
»Imaš?« »Kje nekil« je od
govoril Dorian. »Danes sploh 
nisem razpoložen.« »Tudi jaz 
ne,« je odgovorila bradata 
pleša. Potem sta oba mol
čala. Obiskovalec je zavihtel 
levo nogo čez desno koleno, 
se oprl nanj s komolcem in 
začel žvečiti nohte. Maria je 
precej neudobno sedla na 
rob s papirjem preobložene
ga stola in pogledovala zdaj 
enega, zdaj drugega. Četrt 
ure je vladala popolna tišina.

»Obisk? — Le kako ti pri
de — ah, da mislil sem na 
Lexa.« Z glavo je namignil 
na svoj vis-a-vis.. »Skupaj bo
va napisala novo komedijo.«

»Kdo pa je to?« je zgrože
no vprašal lastnik škotske 
kravate 

»Moja žena.« je pojasnil 
Dorian.

»Sploh nisem vedel, da si 
poročen,« se je čudil Lex, ne 
da bi se vsaj potrudil po
zdraviti Mario.

»Od včeraj,« je rekel Do
rian. »Pozabil sem ti pove
dati.«

R. H . Hassberger:

PRVI DAN
konverzacijo, prav tako, očit
no jedel, ne da bi vedel, kaj 
vtika v usta, vstal, preden je 
pogoltnil zadnji grižljaj in 
hotel spet izginiti, a se je 
še na srečo spomnil zakon
skih dolžnosti, stopil k Ma
rii, obrisal nos ob njene la
se. rekel »ljubica« in odločno 
prhnil v svojo sobo. Kmalu 
nato je pozvonilo. »Menda ni 
že kdo od gostov?« se je 
zaskrbljeno vprašala Maria. 
Miza za čaj še sploh ni bila 
pogrnjena. Toda vrata so se 
že odprla in skoznje je pla
nil zelo bradat in zelo ple
šast mož med dvajsetim in 
petdesetim letom, okrašen z 
zelenim kariranim suknji
čem, rožnato srajco, škotsko 
kravato & la Lavalliere in 
svečano progastimi temnimi 
hlačami. Mož je. ne da bi

Slednjič se je le nekaj zgo
dilo: gost je postavil levo no
go na tla, zavihtel čeznjo des
no sestro, se oprl nanjo s 
komolcem in se začel s sre
dincem ritmično trkati po 
temenu.

Spet je prešlo četrt ure. 
»Si že razpoložen?« je vpra
šal obiskovalec. »Ne . . .  pa 
ti?«

Gost je molče zmajal z gla
vo. Maria se ni drznila vme
šavati se v ta živahni pogo
vor. »Povej no, Dorian,« je 
slednjič le spravila iz sebe, 
»kdaj pa pridejo še drugi 
gostje?«

»Kakšni gostje?« je iztrgan 
iz najgloblje zbranosti zme
deno vprašal novopečeni mož.

»Saj si vendar rekel, da 
dobimo popoldan obisk.«

»Nič ne de,« je zabrundal 
Lex. In bil je že daleč stran, 
s svojimi mislimi.

»Naj tukaj serviram čaj?« 
je še enkrat tvegala Maria.

■ »Izključen^!«. je odrezavo 
nasprotoval Lex. »Prav nobe
nega čaja ne potrebujem.«

Zdaj pa je bilo Marii do  
volj. »Kaj pa mislite?« je 
zavpila. »Kako pa pravza
prav ravnate z menoj? Mi
slite, da sem vaša služkinja? 
In ti, pomivalka, kar mdr- 
no prenašaš, da mi ukazuje 
ta nemogoči človek? Kaj se 
ti zdi . . .«

Sunkovito je pomedla s pi
salne mize velikanski kup

papirja, za katerim se je po
skušal skriti Dorian; kristal
na vaza, polna rož, se je raz
letela na tleh v tisoč drob
nih koscev. Žvenketanje je 
spodbudilo Mario k nadalj
nji dejavnosti: pograbila je 
še eno vazo in jo divje raz
treščila v kotu sobe . . .

Nato pa je obstala kot o- 
kamenela. Oba moža, ki ju 
je presenečenje v prvem hi
pu ohromilo, sta kot na u- 
kaz planila v odmevajoč kro
hot. Tulila sta, grgrala, se 
zvijala in se tolkla po kole
nih. Dorian je zgrabil še 

•zadnjo celo vazo in jo zabri
sal ob strop.

»Čudovito!« je kričal bra
dati plešec. »čudovito!« je 
zastokal Dorian.

»Končno težko pričakovano 
razpoloženje!«

»Zna tipkati?« je vprašal 
Lex.

»Pa še kako!« je pojasnil 
Dorian, prvikrat očitno res 
ponosen na svojo ženo. »Hi
tro, ljubica, prinesi svoj pi
salni stroj. Lahko nama po* 
magaš. Napol omamljena je 
Maria ubogala. »Sedi,« je u- 
kazal Dorian, »in piši: Ko se 
dvigne zastor .. .«

Cez kakšno uro je pokuka
la v sobo Johanna in vpra
šala, ali naj postreže s ča
jem.

»Ne potrebujemo čaja!« so 
enoglasno odgovorili vsi trije.

P. S. Weissova in Lexova 
komedija je doživela astro
nomski uspeh.

P. S. št. 2: Mariin zakon je 
bil zgledno srečen

PREVEDLA: 
Alenka Bole-Vrabčeva

Ljubezenska
brzojavka

STANISLAW JERZY LEC

Trinajst nepoeesanih misli
(Prevedel Lojze Krakar)

Tudi policijska palica je kažipot.

Pisatelji, ne s črnilom, s krvjo je treba pisati! 
Toda ne s tujo.

★
Pesniki so kakor otroci: kadar sedijo pri pi

salni mizi, ne segajo z nogami do tal.
*

Družinskega kroga ne naredite s šestilom  
*

Njegova vest je bila čista. Nerabljena.
♦

Tehnika se bo tako izpopolnila, da bo človek 
lahko shajal brez sebe.

*
Ce bi opice pozneje postale ljudje, bi prihra

nile več človeške krvi.
*

Ali proizvodnja misli dohiteva naravni pri
rastek?

*
Nekateri prerastejo druge za glavo, ki so jim  

jo odsekali.
♦

Palica ima dva konca, ne bodi na nobenem.
*

/  Pravi sovražnik te nikoli ne bo zapustil.
*

človek ima pred strojem še to prednost, da 
t zna sam prodati

*
Vrnitve v votline ni! Preveč nas je.

(Ib zadnje številke SODOBNOSTI)

Ljubezen je  našla 
p ro s to r v sto lpcih  mo
skovske Pravde. Te 
dni je  objavila dopis 
svojega bralca Ju rija  
A ljanskega iz L eningra
da, ki piše:

»Zaročenki sem  ho
tel p o sla ti brzojavko z 
izrazi svoje ljubezni in 
sem  ob 23. u ri stop il na 
pošto.

— Nemogoče, — m i 
je  rek la dežurna usluž
benka. — B rzojavke 
sprejem am o sam o od 
osm ih z ju tra j do dese 
tih  zvečer.

— K aj naj to re j s to 
rim ?

— V nočnem  času 
sprejem am o sam o b r
zojavke, ki sporoča jo  
sm rtn e p rim ere  — je  
nadaljevala uslužbenka 
— takšne b rzo javke pa 
sprejem am o sam o v 
p rim erih , kad ar spo ro 
čate nu jen  p rihod  za
rad i sm rtnega prim e, 
r a . . .

— Prav, pa napišite: 
»Draga, um iram  od lju 
bezni do tebe.«

— Tovariš, m ar ne 
razum ete rusko?

— No, pa napišite: 
»Nocoj letim  k tebi na 
k rilih  um irajoče ljubez
ni. ..«

M oskovski dnevnik je  
objavil celotno besedi
lo tega dopisa v želji, 
da bi z n jim  podprl 
kam panijo  p ro ti b iro 
kraciji.

Statistika
vojaških

spopadov
V zadnjih osmih letih je 

bilo med državami petnajst 
vojaških spopadov, 164 hudih 
političnih kriz pa je ogrozi
lo obstanek vlad Niti «e 
od teh kriz od leta 1958 na
prej pa ni bilp v 27 bogatih 
državah, kjer povprečen let
ni dohodek presega 750 do
larjev Te države predstav
ljajo 25 odstotkov človeštva 
in drže v svojih rokah 75 od
stotkov vseh svetovnih bo  
gastev.

u l '  u /i

RAZSTAVA FRANJA STIPLOV- 
ŠKA V DOLENJSKI GALERIJI
V ponedeljek, 12. junija, bo ob 19. uri v Do

lenjski galeriji v Novem mestu odprta razstava 
del slikarja Franja Stiplovška. Razstavljenih 
bo nad 60 del (olja, risbe, lesorezi). Razstavo 
bo posredoval Posavski muzej iz Brežic, odprta 
pa bo do 12. julija. — K otvoritvi razstave 
vljudno vabljeni!

Na sliki: FRANJO STIPLOVŠEK — BRE- 
2IŠKI KONTRASTI

Slovenska književnost se je uvrstila
kot popolnoma enakovredna v knjiž evno zakladnico človeštva

(Nadaljevanje in konec)

Danes je težko reči, kateri izmed 
teh slovstvenih tokov pomeni najbolj 
mu bo izrekla priznanje prihodnost. 
Marsikaj že zdaj odpada kot prenaglo 
dozorel pa tudi kot prezrel sad; po
membno pa je vendarle, da pozna da
našnja slovenska književnost najrazlič
nejše smeri, tokove in gibanja, da se 
preizkuša v njih in da vsi ti tokovi 
žive med seboj v ustvarjalni strpno
sti, pa tudi umetniškem tekmova
nju. Pomembno je dejstvo,

■  da sodobna slovenska književ
nost ne stoji na mestu, ampak da v 
njej v t o  živi ustvarjalni tokovi;

■  da ta književnost ni ozkosrčna, 
ampak razpeta med ustvarjalnimi 
skrajnostmi; in navsezadnje

■  da ni postarana, ampak da jo 
nenehno pomlajajo novi in novi ro
dovi.

Doživlja pa slovenska sodobna knji
ževnost še druge spremembe in pre
mike. Eden izmed takšnih premikov 
Je gotovo v sami snovi, ki Je danes 
mnogo bolj pisana in različna od nek
danje. Ce je bila v preteklosti sloven
ska proza v glavnem obrnjena h kmetu 
in je mestni prebivalec le težko našel 
njeno milost, se Je po vojni podoba 
proze spremenila. Hkrati z značilno p o  
vojno spremembo slovenskega prebi

valstva, ki se je vse bolj doseljeval0 
v mesta, tudi v slovenski prozi danes 
že prevladuje mestno okolje in mestno 
življenje. To pa pomeni, da je ta proz® 
tudi mnogo bolj zapletena, saj u»a 
največkrat opraviti z dovolj zaplete* 
nim in modernim mestnim življenje#1 
in mestnimi prebivalci in da torej za* 
hteva od bralca večjo pazljivost & 
sodelovanje. Pripomniti pa je treb&» 
da v slovenski prozi seveda tudi ^  
danes živi slovenski kmet v vsej svoj 
prvinski povezanosti z zemljo in takr»' 
ti z novimi življenjskimi izkušnja!*11' 

V težnji* da se slovenska književno^ 
čimbolj poatdob), pa tudi v zvezi , 
novo snovi® usmeritvijo in novi****



Mlinarjev Janef v Brestanici
Delavsko prosvetno društ

vô  v Brestanici si je zadalo 
težko in odgovorno nalogo s 
svojo odločitvijo, da uprizo
ri Tomažičevo dramatizacijo 
»Mlinarjev Janez«. Naloga je 
bila še toliko težja, ker so 
se lotili slabe literarne pred
loge, zakaj ta igra ima vse 
fc&ačilnosti slabe 'literature. 
Razvlečenost, ponavljanje in 
naravnost odbijajoča naivnost 

prisiljenost so glavne ka
rakteristike tega odrskega de- 
k . Ti elementi zahtevajo dob
rih in temeljitih pa dolgo
trajnih priprav. Režiser mora 

korist uprizoritve potegni
ti Po tekstu krepke črte ne

»Mlinarjev Janez« 
v Sevnici?

Novi odbor občinske zveze 
prosvetnih društev, ki ga vo
di Mirko Drnovšek, se je se
stal na prvi seji v torek, 30. 
to&ja. Na tem shodu so raz
delili letošnje dotacije za po
pravilo prosvetnih domov v 
k°ki, Studencu, Krmelju in 
Tržišču. V razpravi o progra
mu prosvetnih društev je bilo 
Predlagano, da bi v juliju or
ganizirali občinsko kulturno 
revijo na sevniškem gradu, 
kjer je za takšne prireditve 
»*> primeren prostor. V ta 
ftamen bi bilo dobro povabiti 
v goste Brestaničane, ki so 
Pripravili igro Mlinarjev Ja- 
riez, nastopile pa bi tudi do
neče kulturne skupine.

samo po stavkih in odstav
kih, marveč je treba črtati 
cel prizore, in to zlasti tiste, 
ki se ponavljajo in so pov
sem odveč. Pa ne samo to, 
črtati je treba tudi osebe, ki 
so v igri brez haska.

Prav zaradi tega je bila 
pred režiserjem težka naloga, 
ki za njeno rešitev ni dovolj 
samo požrtvovalnost, marveč 
je potrebna tudi razgledanost 
in izčiščen odnos do litera
ture, predvsem pa posluh za 
pravo mero.

Niko Galeša, ki je vodil 
predstavo, je s tem opravil 
neznansko delo in mu gre 
vse spoštovanje. Enako igral
cem. Prizadevali so si prav z 
iskrenostjo in ljubeznijo, da 
bi dali od sebe kar največ. 
Posebej gre omeniti Marjeti
co, ki jo je igrala Vidka 
Daugul in dala iskreno toplo 
in lepo figuro, in Janeza Kav
čiča v naslovni vlogi: bil je 
ves čas umirjen, dostojan
stven, z izdelanim občutkom 
za mero in lepo govorico. Ze
lo je izstopal Jan Vitovec, 
ki ga je oblikoval Jože Ku- 
selj, dalje Urh, ki ga je upo
dobil Franci Rakar, in še ne
kateri, saj je p ri ljudskih ig
rah navadno toliko ljudi, da 
jih kljub dobri volji ni moč 
našteti.

In  vendar ne morem kaj, 
da ne bi omenil še enega, ki 
je dal tej uprizoritvi m arlji
vih Brestaničanov navdih do
stojanstva in plemenitega od
nosa do ljudsko-prosvetnega

dela; gre za Toneta Javoriča, 
ki je igral teharskega župana 
ih bil doslej predsednik ob
činske skupščine Krško. Vsi 
vemo, da so predsedniki 
skupščin zelo zaposleni, zato 
pa toliko večje spoštovanje 
Tonetu Javoriču, ki z dnem, 
ko je bil izvoljen za župana, 
ni prenehal hoditi k vajam 
pevskega zbora v Brestanici 
in tudi zdaj je prevzel eno 
osrednjih vlog in jo je prav 
lepo odigral, čutim  se dolž
nega, da ob tej igri javno iz
razim spoštovanje do tako 
plemenite ljubezni, kot jo 
posveča ljudsko-prosvetnemu 
delu prav Tone Javorič.

Zdaj bi moral našteti tudi 
vse tiste sodelavce, ki so se 
trudili s tehničnimi problemi 
in pripomogli k uprizoritvi. 
Veliko jih je, saj je Galeši 
uspelo združiti sile od Seno
vega do Leskovca. Tudi za to 
mu gre vse spoštovanje.

L. SMREKAR

Snemali so za RTV
V zadnjih dneh maja je 

pevski zbor iz Ribnice pod 
vodstvom dirigenta Ferija 
Priča posnel v studiih RTV 
Ljubljana 8 pesmi: Domovi
na naša je svobodna, Pod An- 
kičem, Pa tam douta, Pelin 
roža, Malo ja, malo ti, Ribni
ško, Moj deklič in Vojaško. 
Posnetke, dolge skupaj ne
kaj nad 19 minut, je RTV od
kupila za neomejeno število 
predvajanj. Za nastop je do
bil zbor 950 N din, dirigent 
pa 285 N din.

V bližnjem programu ima 
pevski zbor iz Ribnice še 
eno snemanje za RTV (v ju 
niju) ter koncerta v Beljaku 
in Arcevii (predvidoma avgu
sta).

Zaključnih slovesnosti ob podelitvi Levstikovih bralnih značk učencem kočevske 
osemletke so se udeležili književniki France Bevk, Vida Brest in Branka Jurca

(Foto: Primc)

350 bralnih značk
Učenci kočevske osemletke so prejeli 350 zlatih, 
srebrnih in bronastih Levstikovih bralnih značk 
— Zaključnih slovesnosti se je udeležilo več 

književnikov

Letos 8 knjig
PREŠERNOVE DRUŽBE

Za članarino 20 Ndin bo vsak član Prešernove 
družbe prejel kanec leta redno knjižno zbirko pe
tih knjig in eno izmed treh doplačilnih knjig, za 
30 Ndin pa bo prejel vseh osem knjig Vsak član 
150 Poleg tega prejel še eno izmed knjig iz doseda
njih programov LJUDSKE KNJIGE, skupaj torej 
sedem oz. devet knjig.

PREŠERNOV KOLEDAR ZA LETO 1968 bo po
novno urejen na temelju tradicionalnih izkušenj in 
bo torej zopet neke vrste letni zbornik. V njem bo
do sodelovali s svojimi prispevki priznani pisatelji, 
pesniki, publicisti, pisci s področja poljudne zna
nosti in praktiki. Koledar bo imel dvojni obseg 
knjig v zbirki, posamezni meseci v njem pa bodo 
ilustrirani z barvnimi reprodukcijami.

Poleg koledarja so v redni zbirki še naslednje 
knjige:
Miško Kranjec: IZ NAŠIH DNI, roman 
Una Troy: SEDEM NAS JE, roman 
Venčeslav Winkler: TISTI IZ ZELENE ULICE, mlar 
dinska povest
Franček Bohanec: SLOVENSKA BESEDNA UMET
NOST

Poleg teh knjig prejme vsak član še eno izmed 
doplačilnih knjig, drugi dve pa, če doplača po 5 no
vih din za vsako:
Inž. Raoul Jenčič: MALI KMETIJSKI STROJI 
Vlada Marcon: S PLETILKO IN KVAČKO 
Andreja Grum: SODOBNO KUHANJE V DRUŽINI

Vsako izmed knjig (razen koledarja) prejmejo 
člani lahko vezano v celo platno in tiskano na be
lem brezlesnem papirju, če doplačajo 2,50 Ndin za 
vsako (koledar 5 Ndin).

Člane vpisujejo poverjeniki, knjigarne in uprava
PREŠERNOVE DRUŽBE

Svečanost ob zaključku tek
movanj za Levstikovo bralno 
značko so dmeli kočevski šo
larji v četrtek, 1. junija, v 
Vasi-Fari pa konec maja.

Na slovesnosti učencev ko
čevske osemletke so nasto
pili šolski pevski zbor in 
učenci glasbene šole. Tekmo
valce za bralno značko je

Vladimir Berce — šestdesetlelnik
M o r d a  n am  bo zam eril.  

N ik a r ,  D ari,  sa j p išemo z 
d o b r im  nam enom  in  iz 
u tem e ljen ih  razlogov. V  
sredo, 7. ju n i ja ,  ko si v 
krogu  svojih  n a jb l iž j ih  in  
n a jd ra ž j ih  p raznoval lep  
ž iv l jen js k i ju b i le j ,  se je  
m nogoštev iln im  T v o j im  
znancem, p r i ja te l je m  in  
sodelavcem spet o dprla  
k n jig a  spom inov , vezanih  
nate. N i  naš nam en, da bi

b il kot dober u č ite lj  in  
vzgo jite l j  vsa leta po v o j
ni na n a jb o l j  zaupnih  vo
d iln ih  m estih  v prosveti, 
da si ob odgovornem  po
k licnem  delu zavestno in  
vestno o p ra v lja l  mnoge  
fu n k c ije  v  po lit ičn ih  in  
družbenih  organizacijah.  
Ob vsem tem  delu je  vse
le j izstopal T v o j  izk lesani  
značaj: odkritosrčen, do
sleden, tovariški.

Takega te poznam o šol
n iki, takega T e  poznam o  
tvo ji  po lit ičn i delavci. I z  
zakladnice svojih  bogatih  
izkušenj si b il vsak  čas 
p r ip ra v lje n  d a ja t i  vse, k a r  
je  najboljšega za n ap re 
dek naše družbe.

T ud i danes, ob svojem  
60. le tu  naš D a r i  n i  brez  
odgovornih  fu n k c ij ,  kak o r  
da t i  si b il  izb ra l za moto  
ž iv l jen ja  Gregorčičevo vo
d ilo: »D o lžan  si sam o , kar  
veleva m u  stan, k a r  more, 
to m o ž je  s to r it i  dolžan!«

D rag i D a ri ,  srečni sme 
vsi T v o j i  p r i ja te l j i  i r  
znanci, da si ob tem  jub i  
le ju  zdrav, veder in  nasme  
jan . Vsi, k i  cenim o vse 
T vo je  delo, vsi, ki smo Ti 
dolžni zahvale, T i  z n a j  
b o ljš im i že l ja m i kličemo:  
»Dari, še mnogo srečnih  
let!«

Kostanjevica vabi 
na koncert APZ

Akademski pevski zbor 
»Tone Tomšič« iz Ljublja
ne bo v nedeljo, 11. junija, 
gostoval v Kostanjevici 
Koncert boste lahko po
slušali med 16. in 17. uro 
na otoku. Vstopnine n i 
Na prireditev vas vabi 
upravni odbor Dolenjske
ga kulturnega festivala.

Za festival jazza 
v Ljubljani

23. in 24. junija bo v ljub
ljanskem Tivoliju mednarodni 
festival jazza »Ljubljana 67«. 
Za to prireditev je v svetu ve
liko zanimanja, saj se je do 
zdaj prijavilo več kot 30 
evropskih in ameriških an
samblov. Spored bodo sesta
vili ljubljanski strokovnjaki 
Aleksander Skale, Mladen 
Mazur in dr. Branko Rustja. 
Od domačih ansamblov bo
sta med drugim sodelovala 
Plesni orkester RTV Ljub
ljana pod vodstvom Jožeta 
Privška in jazz orkester AD 
HOC pod taktirko Franceta 
Kapusa.

Društva bodo dobila po 
prikazani dejavnosti

Za novega predsednika občinske zveze prosvet- 
no-kulturnih društev sevniške občine je bil iz

voljen Mirko Drnovšek

na tem  m estu  opisovali 
T v o jo  dosedanjo pot sko
zi ž iv ljen je , saj n a m  m n o 
go več pove dejstvo, da si

°venska beseda doživela velike spre
membe. Dela, ki danes opisujejo mno- 

bolj zapletene dogodke in doživet- 
■ Prinašajo seveda tudi mnogo bolj 

, Pleteno govorico. Slog večine naj- 
2, jSih leposlovnih del — to velja še 

asti za pesmi _  ni več preprost m 
°d vsega začetka razumljiv, kakršen 

sm ^  v preteklosti, ampak umetno 
z l a  ’ barvit in pogosto hudo zavo
han. Nekateri pesniki in pisatelji brez 
. °nia v tej smeri pretiravajo, tako 
ra Je njihova dela skoraj nemogoče 
Pa razvozlati; v najboljših delih
sv i-Je vendarle tudi govorica kljub 
bral1 dovolj jasna, da jo

e°. seveda z voljnim sodelovanjem, 
(ja ° pbčuti in doume. Nikakor pa 
s0 slovenska leposlovna dela ni-
k o e ^ 0 lahko branje, kot so bila ne
se p. tre >̂a se je vanje vživeti, treba 
obč • tudi navadlti> da lahko v njih 
živi: tlmo Pravo lepoto. Toda tudi ta 
sPremJSkiml °bčutji, je tudi sama 

mba leposlovne govorice pome-

ni, da slovenska književnost danes drži 
korak s časom in z umetniškim razvo
jem po svetu.

Navsezadnje pa je treba omeniti še 
en, morda najpomembnejši premik v 
sodobni slovenski književnosti: to je 
njena notranja svoboda, njena duhov
na sproščenost. Danes slovenski pisa
telj vendarle ustvarja v dovolj svo
bodnem ozračju in se ne počuit več 
ogrožen s te ali druge strani. Zato 
lahko piše in ustvarja resnično tako, 
kot mu je dano, in resnično tisto, kar 
doživlja. Lahko se dotakne slehernega 
življenjskega vprašanja in lahko izpo
veduje tisto, kar mu je resnično v 
duši, ne da bi trepetal za usodo svoje 
besede in ne da bi bil prisiljen izogi
bati se nekaterih snovi in spoznanj. 
Zato danes mnogo bolj kot v daljni 
in bližnji preteklosti, ko je bil vselej 
tako ali drugače ogrožen in omejevan, 
slovenski pisatelj izpoveduje najširšo 
resničnost življenja in svojo najglobljo 
človečnost, lahko se bojuje za ti dve

večni in najdragocenejši vrednoti in 
lahko se s svojo besedo upira vsem 
tistim silam, ki bi ju rade prepodile 
s sveta.

Misel o plemeniti človečnosti, o le
poti, o ljubezni do vsega, kar živi in 
ustvarja in kar to naše življenje ple
meniti, je podedoval od svojih predni
kov, od vseh tistih, ki so nekoč kot 
sinovi majhnega, neznanega in od vseh 
strani ogroženega naroda ustvarili živo 
in dragoceno umetniško izročilo; zdaj 
je njegova dolžnost, da v sodobnem, 
navzkrižij in nevarnosti polnem svetu 
to njihovo plemenito izročilo nada
ljuje in da z zgledi iz življenja slo
venskega človeka svetu izpoveduje vero 
v smisel človekovega življenja, v lepo
to, v vse tisto, kar bi moralo nekoč, 
ko bo naš svet lepši in manj neva
ren, pomeniti človeško srečo.

Tako pojmuje sodobni slovenski pi
satelj svojo umetniško dolžnost; tako 
danes pojmuje poslanstvo slovenske 
književnosti. MITJA MEJAK

Na občnem zboru zveze 
kulturnih društev sevniške 
občine, ki je bil pred krat
kim, so obravnavali dejavnost 
društev in materialne težave, 
s katerimi se ubadajo.

V poročilu o dosedanji de
javnosti je bilo med drugim 
navedeno, da bodo člani „'dru
štva v Loki pri Zidanem mo
stu še ta mesec izvedli igro 
Pogumni Tonček. To društvo 
bo v prihodnje spet laže de
lalo, saj je dobilo pred krat
kim pomoč občinske skup
ščine v znesku 300.000 S din 
za popravilo strehe doma. V 
Krmelju spada pod okrilje 
društva več dejavnosti, ki so 
doslej že veliko pokazale, 
vendar kaže, da bo šlo v pri
hodnje težje, ker Metalna 
odklanja denarno pomoč. Na 
Studencu so letos uprizorili 
igro Trije angeli in gostova
li z njo v Šentvidu na Pla
nini. To društvo dobro sode
luje tudi z gasilci in bo skup
no z njimi uredilo novo dvo
rano.

Boštanjski fantje, ki delajo 
v sestavu ZMS, so bili doslej 
zelo delavni. Imeli so svoj 
oktet, ženski pevski zbor, na
stopili pa kar 32. Pripravili 
so tudi igro Zupanova Micka. 
2al ni bilo na občnem zboru 
zastopnikov iz Tržišča, Šent
janža in Blance, čeprav je 
bilo tam kulturno življenje 
precej živahno.

Na koncu zborovanja so 
udeleženci izvedeli, da je le
tošnja pomoč za prosvetno- 
kulturno delo zagotovljena v

višini 1,400.000 S din. Zatem 
so izvolili nov, 5-članski 
upravni odbor, za predni
ka pa so izbrali Mirka Dr
novška. člani odbora bodo 
tudi vsi predsedniki prosvet
nih društev v občini.

Živahna razprava 
po zanimivem 

predavanju
1. junija je bilo v čitalnici 

Študijske knjižnice Mirana 
Jarca v Novem mestu preda
vanje o liriki Ivana Cankarja. 
Predavatelj dr. Bernik, ki se 
je odzval vabilu novomeške 
podružnice Slavističnega dru
štva, je komentiral Cankarje
ve pesmi ter pojasnil okoli
ščine, v katerih je nastajala 
zbirka Erotika, ter odmeve, 
ki jih je doživela v sloven
skem življenju tedanjega ča
sa. V razpravi je pogovor na
nesel tudi na nekatere publi
kacije Slovenske Matice. Ure
dnik te ugledne' knjižne usta
nove dr. Bernik je odgovarjal 
na vprašanja, k i1 so zadevala 
knjigo Slovenska književnost 
1945-65. Ta je pred kratkim 
izšla pri Matici.

Zanimivega predavanja se 
je udeležilo večje število lju
di. Novomeška podružnica 
Slavističnega društva je s 
tem predavanjem zaključila 
delo v tem obdobju, v 
jeseni pa jo čakajo priprave 
na občni zbor Slavističnega 
društva Slovenije, Id bo v 

, Novem mestu.

pozdravil tudi predsednik ob
činskega sindikalnega sveta 
inž. Miha Briški.

Svečanosta se je udeležilo 
tudi več slovenskih književ
nikov, ki so brali mladim 
svoja dela. Proslave v osem
letki, kjer je prejelo zlato, 
srebrno ali bronasto značko 
350 učencev, so se udeležili 
France Bevk, Vida Brest in 
Branka Jurca. Mladi poslu
šalci so jih nagradili s ploska
njem in podarili vsakemu šo
pek rož.

Zaključne svečanosti v gim
naziji so se udeležili France 
Bevk, Ivo Minatti in Marija 
Gorše, medtem ko je sloves
nosti učencev osemletke v 
Vasi-Fari prisostvoval Tone 
Seliškar.



P R A V I L N I K
o namenskem varčevanju 

in kreditiranju kmetov 
proizvajalcev

občanu, varčevalec p a  jo  
po  izteku  ro k a  lahko dvig
ne — ne uživa v tem  p ri
m eru  k red ita  banke.

11. člen

Po končani varčevalni 
dob i in  po izpolnitv i po 
gojev po  tem  prav iln iku  
sd p rid o b i varčevalec p ra 
vico do  poso jila  po  6 % 
le tn i ob restn i m eri.

D olenjska ban k a  in  h ra 
n iln ica N ovo m esto  (v nar 
d a ljn jem  besedilu  ban k a) 
u vaja  s sodelovanjem  km e
tov  proizvajalcev  varčevar 
n je  za h itre jš i napredek  
vasi in k m etijske  p ro iz 
vodnje.

1. člen
B anka u vaja  varčevanje 

za pridob itev  poso jila  za:
a) nakup, g radn jo , do 

g rad itev  ali adap tacijo  po 
sam eznih gospodarsk ih  ob
jek tov ;

b ) nakup s tro jev  in 
s tro jn ih  nap rav  te r  razn ih  
pripom očkov, k i p rispeva
jo  k  pospešitv i vsake km e
tijsk e  proizvodnje;

c) obnovo sadovnjakov 
in  vinogradov;

d ) nakup  plem enske ži
vine.

2. člen
K m etijsk i pro izvajalci

lahko  varču je jo  za te  na
m ene in najem ajo  poso ji
lo za naložbe, nam enjene 
km etom  in skupnim  ciljem  
razvo ja vasi.

3. člen
Da varčevalec p ridob i 

p rav ico  do poso jila  p ri 
banki, lahko v arču je  na 
sledeče načine:

a ) z redn im i m esečnim i 
pologi v dogovorjeni viši
n i;

b ) z občasnim i, enakim i 
pologi, to  je  v ečk rat le tno  
po dogovoru z banko.

4. člen
V arčevalec m ora privar-

f čevati n a jm an j 2.500 N

din, da pridobi pravico do 
posojila. Najkrajša varče
valna doba je 13 mesecev.

5. člen 
Namensko vezane vloge

bo banka obrestovala po 
5 % letno.

6. člen 
Pravico do posojila si

varčevalec pridobi v roku
1 meseca po izpolnitvi ob
veznosti iz varčevalne po
godbe. *

7. člen
Vloge v sm islu  tega p ra . 

viln ika so vezane do dne
va p ridob itve  poso jilne 
pravice, če varčevalec ne 
p o d aljša  vezave za dosego 
višjega p oso jila  v roku  1 
m eseca po  iz teku  varče
valne dobe.

8 . člen 
P rivarčevani znesek var

čevalec dviga delno ali v 
celo ti v gotovini po prido 
bitv i poso jilne pravice.

9. člen 
V arčevalec lahko  odsto 

p i od vačevalne pogodbe, 
lahko pa sporazum no z 
banko prenese prav ice in  
obveznosti iz pogodbe n a  
drugo  osebo, k i izpo ln ju je  
pogoje po tem  prav iln iku .

10. člen

č e  varčevalec odstop i 
od varčevalne pogodbe 
p red  dogovorjenim  rokom , 
se vezana sred stv a  na željo  
varčevalca sp ro stijo , tak o  
da se vloga p reo b restu je  
po  veljavni o b restn i m eri 
za vezane h ran iln e  vloge

12. člen
Z varčevanjem pridob

ljeno posojilo se lahko 
uporabi za namene, ki so 
določeni s pogodbo, na 
podlagi dokumentiranega 
črpanja pri banki.

Posojilojemalec mora 
predložiti za posojilo tele 
listine:

1. za gradnjo, dogradi
tev ali adaptacijo gospo
darskih objektov:

pogodbo z izvajalci del 
ali dovoljenje za gradlijo 
v lastni režiji;

— gradbeno dovoljenje;
— predračun del;

— gradbene situacije ali 
račune za gradbeni mate
rial in druge stroške za 
gradnjo;

2. za nakup gospodar
skih objektov:

— pogodbo o nakupu;

3. za nakup kmetijskih 
strojev in živine:

— fak tu re;

4. za obnovo sadovn ja
kov in vinogradov:

— pogodbo z izvajalcem  
del ali fak tu re  za m ateria l 
(sadike, um etna gnojila 
in pod.)

, 13. člen
Varčevalec in banka 

skleneta pogodbo o varče
vanju. Pogodba mora vse
bovati zlasti višino polo
ga in način vlaganja, var
čevalno dobo, privarčeval-

nd znesek ob koncu v ar
čevalne dobe, višino poso
jila , do k aterega im a var
čevalec pravico , o b restno  
m ero  za vlogo in  poso jilo  
in  rok, d o  k aterega m ora  
b iti sk len jena poso jilna  
pogodba.

14. člen

V sak znesek, k i je  v 
sm islu  3. člena vedno ena
ko  položen n ad  dogovorje
n im  zneskom  po  pogodbi
o  varčevanju , se š te je  v 
osnovo za poso jilo , ven
d a r  v ta k i v išini in  za 
takšno  dobo k o t to  dolo
ča 16. člen tega prav iln ika.

15. člen

č e  varčevalec zam udi z 
vplačilom  enega ali več 
obrokov, določenih  z var
čevalno pogodbo, se m u  
varčevalna doba p o d a ljša  
za  to liko  časa  k o liko r je  
zam udil.

16. člen

B anka bo  odobravala 
varčevalcem  poso jila  po  
izpolnitv i pogojev za v ar
čevanje:

13 m esecev 75 % 

od p rivarčevanega zneska 
18 m esecev 100 % 

od p rivarčevanega zneska 
24 m esecev 125 % 

od privarčevanega zneska 
30 m esecev 150 % 

od privarčevanega zneska

nad  36 m esecev 200 % 
od privarčevanega zneska

17. člen

O dplačilo odobren ih  po
so jil se u re ja  s pogodbo, 
vendar tako , da ne m ore 
p resegati tro jn e  varčeval
ne dobe.

P osojilo jem alec odp la
ču je  poso jilo  po  pogodbi 
v dogovorjenih  m esečnih, 
po lle tn ih  ali le tn ih  obro 
kih.

18. člen

Ko varčevalec izpolni 
obveznosti, določene po 
pogodbi o varčevanju , ga 
banka pism eno obvesti:

— d a  je  obveznost iz 
pogodbe po 6 . členu izpol
n jena;

— d a  so m u d an a  vlože
n a  sred stv a  n a  razpolago 
po določilih  8 . člena tega 
p rav iln ika  in d a  im a p ra 
vico n a je ti poso jilo  po d o  
ločilih  tega p rav iln ika in 
pogpdbe, .sklenjene z b an 
ko;

— d a  m ora sk len iti po
godbo o n a je tju  poso jila  
n a jk asn e je  v 1 m esecu od  
dneva, ko  je  p rid o b il p ra 
vico do poso jila;

— d a  m o ra  za p o k ritje  
poso jila  p red ložiti b ianco 
m enico, podpisano  od n je 
ga in  so lidarn ih  porokov 
ko t akcep tan tov  — število  
porokov določi b an k a  — 
ali p a  dovoliti vknjižbo na 
njegov račun.

19. člen

U porabnik  poso jila  zač
ne u p o rab lja ti poso jilo  ta 
ko j po  sk len itv i poso jilne 
pogodbe. P oso jilo  za n a 

ku p  km etijsk ih  stro jev  ali 
nakup  živine m ora po rab i
ti v treh  m esecih po skle
n itv i pogodbe, za gradbe
na dela  p a  najk asn e je  v
1 letu .

20. člen
V arčevalec p rične odp la

čevati poso jilo  v roku, do
ločenem  v pogodbi.

21. člen

V arčevalne pogodbe po 
tem  prav iln iku  sk lenejo  
vse poslovne enote D olenj
ske banke in  h ran iln ice 
N ovo m esto. P oso jilne po
godbe sk lepajo  in  izp la
ču je jo  tu d i poso jila  vse 
poslovne eno te D olenjske 
banke in  h ran iln ice  Novo 
m esto.

22. člen
T a prav iln ik  je  sp re je l 

na  p red log  sveta delovne 
sk u p n o sti banke zbor Do
len jske banke in  h ran iln i
ce Novo m esto  n a  svojem
3. rednem  zboru dne 26. 
m a ja  1967, u p o rab lja  p a  
se tak o j.

Novo m esto , 26. m a ja  1967 

DOLENJSKA BANKA IN  
HRANILNICA NOVO 

MESTO

OBVESTILO
DOLENJSKA BANKA IN HRANILNICA -  

NOVO MESTO obvešča potrošnike, da po 
sklepu zbora banke (26. maja 1967) od 1. ju
nija 1967 dalje sprejema samo še prošnje 
za potrošniške kredite invalidov, za potroš
niške kredite v gotovini do T00.000 Sdin in 
za potrošniške kredite za pospeševanje tu
rizma! Za vse ostale potrošniške kredite 
naj se potrošniki obračajo na trgovino.

1 DOLENJSKA BANKA IN HRANILNICA 
NOVO MESTO

Dolenjska banka in hranilnica 
(banka) uvaja z namenskim var
čevanjem gostilničarjev in obrtni
kov možnost za dosego kredita pri* 
banki za pospeševanje turizma v 
gostinstvu in obrti.

1. člen
Banka uvaja varčevanje za pri

dobitev posojila za:
a) novogradnjo, sanacijo in 

adaptacijo lokalov, pomožnih pro
storov in delavnic v skladu s pred
pisanimi minimalnimi sanitamo- 
tehničnimi ureditvami;

b) za nakup opreme obratov;
c) za zunanjo ureditev obratov 

(vrtov, parkirnih prostorov in po
dobno).

2. člen
Varčevalci lahko varčujejo za 

te namene in najemajo posojila.

3. člen
Da varčevalec pridobi pravico 

do posojila pri banki, lahko var
čuje na sledeče načine:

a) z rednimi mesečnimi pologi 
v dogovorjeni višini;

b) z občasnimi, enakimi pologi, 
to je  večkrat letno (kvartalno, na
2 meseca, polletno);

c) z enkratnimi pologi pri banki.

4. člen
Varčevalec mora privarčevati 

najmanj 250.000 Sdin, da pridobi 
pravico do posojila. Najkrajša 
varčevalna doba je 13 mesecev.

5. člen
Namensko vezane vloge bo ban

ka obrestovala po 5% letno.

6. člen
Pravico do posojila si varčeva

lec pridobi v roku enega meseca 
po izteku varčevalne dobe, dolo
čene iz varčevalne pogodbe.

7. člen
Vloge v smislu tega pravilnika 

so vezane do dneva pridobitve po

PRAVILNIK
o namenskem varčevanju za pridobitev 

posojila za pospeševanje turizma, 
privatnega gostinstva in obrti

sojilne pravice, če varčevalec ne 
podaljša vezavo za dosego višjega 
posojila v roku 1 meseca po izte
ku varčevalne dobe.

8. člen
Privarčevani znesek dviga varče

valec po sklenitvi posojilne pogod
be delno ali v celoti v gotovini po 
pridobitvi posojilne pravice.

9. člen
Varčevalec lahko odstopi od var

čevalne pogodbe, lahko pa spora
zumno z banko prenese pravice 
in obveznosti iz pogodbe na drugo 
osebo, ki izpolnjuje pogoje iz tega 
pravilnika.

10. člen
Varčevalec lahko odstopi od var

čevalne pogodbe pred dogovorje
nim rokom. V tem prim eru se za
tečena vezana sredstva preobre- 
stujejo po veljavni obrestni meri 
za vezane hranilne vloge občanov, 
varčevalec pa jih  lahko po izteku 
varčevalne dobe dvigne in ne pri
dobi posojila banke.

11. člen

Po končani varčevalni dobi in 
po Izpolnitvi pogojev po tem pra
vilniku si pridobi varčevalec pra
vico do posojila po 6% obrestni 
meri.

12. člen
Vsak znesek, ki je  položen v 

smislu 3. člena redno — enako 
nad dogovorjenim zneskom po po
godbi o varčevanju, se štetfe v os- 
novo za posojilo, vendar v taki 
višini in za takšno dobo, kot to 
določa 15. člen tega pravilnika.

13. člen
če  varčevalec zamudi s plačilom 

enega ali več obrokov, določenih 
z varčevalno pogodbo, se mu var
čevalna doba podaljša za toliko 
časa, za kolikor je z vplačili za
mudil.

14. člen
Varčevalec in banka skleneta po

godbo o varčevanju. Pogodba mo
ra vsebovati zlasti: višino pologa 
in način vlaganja, varčevalno do
bo, pri varčevalni znesek ob koncu 
varčevalne dobe, višino posojila, 
do katerega ima varčevalec pravi
co, obrestno mero za vlogo in po
sojilo ter rok, do katerega mora 
biti sklenjena posojilna pogodba.

15. člen

Banka bo odobravala varčevalcu 
posojilo po izpolnitvi pogojev za 
varčevanje:

13 mesecev 75 % privarčevanega 
zneska,

18 mesecev 100 % privarčevanega 
zneska, '

24 mesecev 125 % privarčevanega 
zneska,

30 mesecev 150 % privarčevanega 
zneska,

nad 36 mesecev 200 % privarče
vanega zneska.

16. člen
Odplačilo odobrenih posojil ne 

more presegati trojne odplačilne 
dobe.

Posojilojemalec odplačuje po
sojilo v enakih polletnih obrokih.

17. člen
Z varčevanjem pridobljeno po

sojilo se lahko uporabi za name
ne, določene s  tem pravilnikom 
na podlagi dokumentiranega črpa
nja pri banki.

Posojilojemalec mora predložiti 
za črpanje tele listine:

a) dovoljenje za opravljanje 
obrti;

b) pogodbo z izvajalcem del, 
gradbeno dovoljenje, predračun 
del za kredit po 1. členu, točke a;

c) fakture za kredit po 1. členu 
točke b;

d) predračun in račune za ma

terial in izvajalca po 1. členu toč
ke c tega pravilnika.

18. člen
Ko varčevalec izpolni obvezno

sti, določene v pogodbi o varče
vanju, ga banka pismeno obvesti:

a) da je obveznost iz pogodbe 
izpolnjena;

b) da so mu dana vložena sred
stva na razpolago;

c) da ima pravico do najetja 
posojila po določilih tega pravil
nika in sklenjene pogodbe;

d) da mora skleniti pogodbo o 
najetju posojila v roku 1 meseca 
od dneva, ko je pridobil pravico 
do posojila;

e) da mora za pokritje posojila 
predložiti bianco menico, podpisa
no od njega In solidarnih poro
kov akceptantov (število kreditno 
sposobnih porokov določi banka) 
ali pa dovoliti vknjižbo zastavne 
pravice na nepremičnine v dobro 
banke.

19. člen
Uporabnik posojila lahko začne 

črpati posojilo po sklenitvi poso
jilne pogodbe. S pogodbo pa se 
določi rok začetka odplačila in 
rok izčrpanja posojila.

20. člen
Varčevalne pogodbe po tem pra

vilniku sklepajo vse poslovne eno
te Dolenjske banke in hranilnice 
Novo mesto, posojilne pogodbe pa 
le osrednja bančna enota Novo 
mesto in podružnica Krško.

21. člen
Ta pravilnik je sprejel na pred

log kreditnega odbora in izvršilne
ga odbora banke, zbor banke na
III. rednem zasedanju dne 26. ma
ja 1967., uporablja pa se takoj.

Novo mesto, dne 26. maja 1967.

DOLENJSKA BANKA IN
HRANILNICA NOVO MESTO



SEM TER TJA PO 
NOVOMEŠKIH 
GRADBIŠČIH

■  OBNOVITVENA DELA v p ro 
dajalni NOVOTEHNE p ri kan- 
dijskem  m ostu  so v prejšn jem  
tednu končali. Te dni bo trgovi
na spet o dp rta , k a r bo  razveselilo 
številne potrošnike.

■  NA CVELBARJEVI ULICI že
več dni u re ja jo  kanalizacijo . K a
sneje bodo to  ulico od  ob ra ta  
družbene p rehrane do gostišča na  
Bregu asfaltira li.

■  VODOVOD V ŠMIHELU p ri 
Novem m estu so pred  k ra tkim  
dokončali. Cevovod so podaljšali 
za nekaj sto  m etrov in  om ogočili, 
da bo dobilo več h iš p itno  vodo. 
Na cegelniški vodovod, urejen  v 
tem letu, so se p rik ljučili že š te 
vilni porabn ik i p itne  vode.

■  MOST PRI KOVAČIČEVEM 
m linu ob Težki vodi bo km alu 
Popravljen. Popravil ga bo m linar 
s pom očjo kom unalnega pod je tja .

■  HISO OB CESTI kom andan
ta S taneta so delavci kom unalne
ga pod je tja  te dni dokončno po
pravili in preured ili. V n je j bo 
m esarsko pod je tje  odprlo  lokal.

■  ZANEMARJENE ZELENICE 
? Novem m estu že dalj časa u re 
jajo. Pogovarjajo se tu d i o tem ,

bi ob K rki in drugod posta 
vili klopi.

V Suhi krajini 
popravljajo poti

Občani iz območij krajev 
nih skupnosti Hinje in Žu
žemberk se vse bolj zanima
jo za popravila vaških poti 
Z njihovim delom in s po
močjo krajevnih skupnosti je 
bilo letos že veliko narejene
ga. Za območje Hinj sicer 
ni točnih podatkov, vendar ie 
delo vidno na poteh iz Smu
ke na Lopato in drugam.

Na območju žužemberške 
krajevne skupnosti so do zdaj 
največ prispevali občani iz 
Velikega Lipovca — 1060 de 
lovnih ur in 160 ur z vožnja 
nii, vaščani Brezove rebri 
640 delovnih :n 38 vprežnih 
ur ter prebivalci iz Podlipe 
720 delovnih in 77 vprežnih 
ur. Precej so naredili vašča
ni Vinkovega vrha. Rebri in 
Zalisca.

M. S

Mirna peč: spet bo 
manjkala učilnica

V prvi razred mirnopeške 
osnovne šole se je letos vpi 
sal° več kot 50 otrok in bo 
°°  morali v jeseni odpreti 
dva prva oddelka. Dva oddel
ka bo imel tudi osmi razred. 
Vodstvo Sole je v skrbeh, ker 
bo moralo odpreti novo učil
nico, kje bo ta, pa se še nič 
ne ve. Vse primerne (za mir
nopeške razmere) prostore so 
namreč že porabili za učilni 
ce. Od 38 učencev bo letos 
osmi razred končalo le oko
li 20 otrok. Sola ima težave 
s tistimi, ki do 15. leta ne 
končajo šole v osmem razre
du. Kot kaže, bodo absolven
ti mirnopeške šole tudi le
tos nadaljevali šolanje na sred
njih in poklicnih šolah, med
e n i ko jih malo namerava 
ostati doma.

KONEC PRORAČUNSKEGA SISTEMA ZA ŠOLSTVO

Izobraževalna skupnost je ustanovljena
Sedež bo imela v Novem mestu -  Skupščino in njen izvršni odbor bo vodil 
prof. Veljko Troha -  Delovni in denarni načrt skupnosti najpozneje do 

decembra -  Sprejet začasni statut

Izvoljeni p redstavn ik i občanov, delovnih organi
zacij, vzgojno-izobraževalnih zavodov, šol, d ijaškega 
dom a, družbeno-političnih organizacij in  občinske 
skupščine so 30. m a ja  v N ovem  m estu  ustanovili te 
m eljno izobraževalno sk upnost za obm očje novom e
ške občine. S kupnost bo im ela sedež v Novem m e
stu . Skupščino skupnosti bo vodil p rof. V eljko T ro 
ha, k i so ga izvolili tu d i za p redsedn ika izvršnega od
bora. S kupščina je  sp re je la  začasni s ta tu t skupnosti. 
In iciativn i odbor pod  vodstvom  S lavka V uteja je  s 
tem  p renehal delati. O dprav ljen  je  tud i p ro računsk i 
s istem  fin an c iran ja  za šolstvo in  druge vzgojno-izo- 
braževalne dejavnosti. O rganizacijo  in  plačevanje 
izobraževalnih dejavnosti prevzem a izobraževalna 
skupnost.

V tem eljn ih  določbah 
začasnega s ta tu ta  je  reče
no, da  je  izobraževalna 
skupnost sam oupravna o r 
ganizacija, p ravna oseba 
in ko t tak a  reg is triran a  
p ri okrožnem  gospodar
skem  sodišču. V nasled 
n jih  členih s ta tu ta  so za
je te  naloge, o rganizacija 
in razm erja  izobraževalne 
skupnosti.

Med nalogam i je  poleg 
te, da m ora izobraževalna 
skupnost sk rb e ti za orga
n iz iran je in razvoj izobra
ževalnih dejavnosti, n a j
važnejša sk rb  za sredstva.
To na-laga sedm i člen za
časnega sta tu ta , v k a te 
rem  pa je tud i povedano, 
da izobraževalna skupnost 
sam a gospodari s sredstvi, 
določa, k a tere  dejavnosti 
in razvoj ka terih  m ateri 
alnih osnov za izobraževa
nje bo plačevala, določa 
merila za delitev in odloča 
o delitvi sredstev, ki jih  
bo potrebovala. Pom em b
no je določilo, da brez n je 
nega soglasja ne bo mo
goče ustanoviti zavoda, se
veda p a  se bo m orala prej 
p repriča ti, ali bo dejav 
nost novega zavoda druž
bi p o trebna in pedagoško 
in ekonom sko u tem eljena.
To velja za zavode, ki naj 
bi jih  vzdrževala izobraže
valna skupnost.

S ta tu t in druge splošne 
ak te  bo sp rejem ala skup 
ščina izobraževalne skup 
nosti. Ta bo obravnavala 
v p rašan ja  s  pod ro č ja  izo
braževalnih  dejavnosti, 
sp rejem ala delovne p ro 
gram e, denarne n ačrte  in 
podobno. Za uresničevanje 
sklepov in vsega, k a r bo 
v načrtih , p rogram ih, p ra 
vilnikih in drug ih  sp loš
nih ak tih , je  poverjen  iz
vršni odbor. S ta tu t p red 
videva, d a  bo skupščina 
lahko im ela tu d i sekcije, 
sta lne  in  občasne kom isije 
in d ruge organe.

T em eljna izobraževalna 
skupnost bo  s svojim i 
sredstv i (zb iran je  je  u re 
jeno  s  p redp isi) vzdrževa
la in  pospeševala p red 
vsem  osnovne šole v no
vom eški občini, s čim er 
bo prenehalo  p ro računsko  
razdeljevanje sredstev  za 
njihovo dejavnost. D ejav
no sti sred n jih  šol in  do 
m ov za učence teh  šol 
te r  prosvetno-pedagoške 
službe bo novom eška te 
m eljna skupnost vzdrževa

la s  tem eljn im i izobraže
valnim i skupnostm i n a  ob
m očjih  črnom aljske, m et
liške in  treb an jsk e  občine. 
P redlagali so, naj b i te  
š tir i izobraževalne skup 
nosti plačevale tud i dejav 
no st posebne šole v Šm i
helu  p ri N ovem  m estu , za 
ka tero  je  že nekaj le t 
sk rbela sam o novom eška 
občina. P redstavnik i novo. 
m eške tem eljne skupnosti 
so tu d i sklenili, d a  se bo
do začeli pogovarja ti s 
p redstavn ik i izobraževal
nih skupnosti na  kočev- 
sko-ribniškem  in  spodnje- 
posavskem  obm očju o 
enotnem  financiran ju  sred 
n jega šolstva.

Kozice, pločevinaste škatle in druge predmete, ki so odslužili gospodinjstvom, si 
lahko obiskovalci (če jih zanima) ogledajo na smetišču, v katerega se je spremenil 
kup zemlje med bloki in garažami v naselju Majde Šilc v  Novem mestu. Nič boljše 
ni okolje novih blokov na Mestnih njivah'in še kje v mestu. Imamo komunalno 
podjetje, ljudje plačujejo prispevke — pa takole! Na taka razstavišča smeti in 

navlake mesto najbrž ni ponosno. (Foto: Milovan Dimitrič)

PRIMOPREDAJA SPOMENIŠKEGA VARSTVA

Novomeški spomeniki od letos dalje 
pod varstvom ljubljanskega zavoda

Občina bo še letos dobila karto kulturnih spomenikov, ogrožene spomenike
pa bodo zaščitili

lenjskega muzeja, kot je od
bornikom občinske skupščine 
poročal ravnatelj prof. Janko 
Jarc, zaradi premajhnih de
narjev za to službo pred
vsem čuvarji in nadzorniki 
spomeniškovarstvenih objek
tov.

Iz pogodbe je razvidno, da 
bo ljubljanski zavod letos iz
delal karto s seznamom kul
turnih spomenikov v občini 
in izdal odločbe o zaščiti ar
heoloških in drugih spome
nikov, ki jih neposredno 
ogrožajo gradbena, melioracij
ska in podobna dela. Razen 
tega bodo strokovnjaki ljub
ljanskega zavoda znanstveno 
raziskovati kulturne spomeni
ke in naravne znamenitosti, 
zbirali dokumentacijo o njih 
in vodili register, hkrati pa 
v skladu s pravilniki izdaja
li odločbe in druge službene 
pkte v primerih, ko bi pose
gali v kulturne spomenike in 
naravne znamenitosti.

Odbornike občinske skup
ščine Novo mesto zanima, 
kaj bo s »Hudičevim tur- 
nom« v Soteski, žužember- 
škim gradom in drugimi gra
dovi v dolini Krke: na Dvo
ru, Hmeljniku in Starem 
gradu. Menili so, da bi bilo 
treba te objekte vsaj toliko 
zaščititi, da bi preprečili na
daljnje propadanje.

INDUSTRIJA OBUTVE NOVO MESTO

V korak z reformo v večjo proizvodnjo
Industrija obutve v Novem mestu je postala lani milijarder — Delna spe* 
c'alizacija proizvodnje je pripomogla, da so pričakali reformo pripravljeni 

Ob povečani proizvodnji imajo precej manjša obratna sredstva — Letos 
bodo vložili v modernizacijo 36 milijonov Sdin

_}̂ aradi sprememb, kd so se 
obljubljale z reformo, so v 
novomeški Industriji obutve 
^m erili proizvodnjo skoraj 
* oeloti v izdelavo standard- 

obutve. Slabi časi so obe 
slabšo prodajo modne 

po kateri je Mio 
rJdHja leta veliko povpraše
vanja. Razen tega so ugotovi- 

* ^  se bo treba navezati 
več kupcev, ne pa prodar 

7. 1 SvoJ izdelek zgolj ožjemu 
C,IX??U Tako so z delno spe- 
kSi °̂ Proizvodnje priča
l i  reformo pripravljeni.
J*™« v prvem reformnem le- 

naredili za več kot 1 
100 nailijonov Sdin 

^ d n o s ti, kar je največ v

zgodovini obstoja njihovega 
podjetja. 1965 je znašala nji
hova proizvodnja le 850 mili
jonov Sdin.

V začetku letošnjega • leta 
so le stežka zmagovali naro
čila in so bili z dobavami 
vseskoad v zaostanku. Zdaj v 
maju, se je stanje popravilo in 
vsa naročila kupoev izvršuje
jo sproti. Pravkar omenjeni 
zaostanek je opravičljiv, ker 
večina podjetij kupuje zaščit
no obutev za delavce v za
četku leta po potrditvi 
zaključnih računov, ko je pri 
hiši denar . .

Največ pregla<vic imajo z 
obratnimi sredstvi, saj so la

ni povečali proizvodnjo za 
skoratj 30 odst., obratnih sred
stev pa so imeli samo za 8 
odst. več kot predlani. Letos 
je še teže s krediti za obrat
na sredstva in Industrija 
obutve ima teto kreditov za 
40 odst. manj kot lani ob še 
večji proizvodnij. Kot dobri 
gospodarji so povečali lani 
svoja obratna sredstva za 
okoli 30 odst., toda to je še 
vedno veliko veliko premalo.

Ob koncu 1965 so imeli 
okoli 50 milijonov S din či
stega dohodka, kon-3C 1966 pa 
okoli 40 milijonov S din. Vse 
sproti porabijo za sklide ir 
za obratna sredstva, hkrati s 
tem pa počasi modernizirajo

svoj obrat. Lanii so porabili 
okoli 10 milijonov Sdin za 
nakup strojev, s katedrali so 
odpravili oczka grla v proiz
vodnji, letos pa imajo v na
črtu nakup strojne opreme v ' 
vrednosti 36 milijonov Sdin. 
Ob 15-odst. lastna udeležbi so 
najeli kredit, ki ga bo treba 
odplačevati do 1970. V Šival
nici bodo uvedli tekoči trak 
zamenjali stare, izrabljene 
stroje.

Osebni dohodki so soraz
merno majhni: 1965 je bilo
povprečje 52.600 Sdin na me
sec, lami pa 65.200 Sdin. Ta 
skromnost pa se bo zdaj ob
restovala: marsikje, kjer so 
hiteli povečati osebne dohod
ke, bo zdaj zmanjkovalo de
narja za plače, v Industriji 
obutve pa lahko upajo, da 
jih bodo še naprej povečeva
li, počasi in v sladu s storil
nostjo.

■  V Žužemberku bodo čez 
nekaj dni začeOi kopati teme
lje za še en »Iskrin« šester- 
oek. S tem stanovanjskim 
blokom bo »Iskrin« obrat re
šil precej stanovanjskih vpra
šanj svojih delavoev. Blok bo 
pridobitev tudi za kraj, zato 
zasluži »Iskrin« kolektiv vse 
priznanje.

■  Tudi na Dvoru se zani
majo za zidanje stanovanj
skih hiš. Zlasti se zanimajo 
za lokacijo okoli gasilskega 
doma, kjer že gradijo eno 
hišo, za dive pa pripravljajo 
material. Velika je tudi po
treba po vodovodu. Krajevna 
skupnost se je pri novome
škem podjetju »Vodovod« že 
zavzela za rešitev tega vpra
šanja. V ta namen bodo pro
učili zajetje pri Podgozdu, ki 
bi ga sčasoma uporabljal tudi 
novomeški vodovod, študijo 
bodo delali dalj časa, pa tudi 
priprave bodo dolge.

■  Brž ko je žužemberška
krajevna skupnost od kmetij
ske zadruge prevzela pesko
kop, se je zastavilo vprašanje, 
kako kopati pesek. Pri kra
jevni skupnosti so se odlo
čili, da bodo nabavili premič
ni vrtalni stroj. S strojem si 
bodo pomagali tudi pri po
pravilih poti.

■  žužemberški gasilci že 
več tednov marljivo delajo 
stolp gasilskega doma. Pred
videli so, da bodo stolp izro
čili namenu do krajevnega 
praznika Žužemberka — 13. 
julija. Stolp gradijo s pro
stovoljnim delom gasilcev jn 
z materialom, ki so ga kupili 
Po znižani ceni. O pomoči, ki 
sta jo obljubili obe gospodar, 
ski organizaciji, ni za zdaj, 
kot je povedal te dni pred
stavnik PGD Žužemberk tov. 
Gliha, ne duha ne sluha.

■  šolsko športno društvo v 
novomeški osnovni šoli »Ka
tja Rupena« je imelo 1. juni
ja občni zbor. Pregledali in 
ocenili so dejavnost od prejš
njega zbora in ugotovili, da 
so dobro delali. Najboljšim 
športnikom so podelili diplo
me. Društvena mentorica 
Draga Mislej je rekla, da bi 
bilo v jeseni dobro anketirati 
učence, iz česar bi se pred
vsem videlo, za katere športe 
je največje zanimanje. Prof. 
Jože Glonar pa je pozival 
učence, naj se s športom ba
vi jo tudi med počitnicami.

■  Gasilci iz Dolnje Straže 
bodo v kratkem odprli nov 
gasilski dom in razvili dru
štveni prapor. Na dogodek se 
temeljito pripravljajo.

■  Svet za zdravstvo, social
no varstvo in delo je v prejš
njem tednu obravnaval vpra
šanje črne reje otrok, pred
log odloka o določitvi naj
manjših povprečnih mesečnih 
dohodkov za delavce, ki so 
zaposleni pri zasebnikih ter 
delovni program za leto 1967. 
Svet je menil, da bo treba 
otroke v črni reji pogosteje 
obiskovati, z njihovi rejniki 
pa čimprej skleniti rejniške 
pogodbe, člani sveta se bodo 
sestali vsak mesec vsaj en
krat. Na prihodnji seji, ki bo 
še v juniju, bodo obravnavali 
krvodajalstvo.

NOVOMEŠKA KOMUNA*

Spom eniškovarstveno službo v novom eški občini 
bo od letos dalje  oprav ljal Zavod za spom eniško 
varstvo  iz L jub ljane in tako  nadaljeval delo, ki ga 
je  na  tem  področju  do zdaj oprav lja l D olenjski m u
zej. Pogodbo o financiran ju  so podpisali p red  dnevi, 
25. m a ja  pa je  za tako  organizacijo  glasovala tu d i 
občinska skupščina.

Spomeniško varstvo, ki ga 
Je kot dodatno delo oprav
ljal Dolenjski muzej, preha
ja  v nove roke v času, ko je

na področju spomeniškega 
varstva že marsikaj narejene
ga in otetega propadanju, če
prav so bili strokovnjaki Do-



Valvasor o gradovih v dolini Krke

Bodo na Kočevskem spet 
zagoreli kresovi?

Kočevskem ohranjenih tradicional- 
iGiie l običaiev« ^hko pa bi v turistične 

natf okoristili zaporedno prižiganje kresov

I. SAB in XII. SNOUB vabita na

srečanje borcev v 
Dolenjskih Toplicah

Napor 'm oddih 36 metrov pod zemljo
Skupina črnomaljskih jamarjev se je pred kratkim odločila za pomembno 

dejanja: raziskovali so jame v okolici Učakovcev

18. junija 1967 bo ob 11. uri v Dolenjskih Topli
cah tovariško srečanje borcev I. slovenske artilerij
ske brigade in XII. slovenske narodnoosvobodilne 
udarne brigade, tokrat ob partizanskem golažu.

Obe brigadi sta lani dobili domicil v Novem me
stu, saj je bila njuna borbena aktivnost v glavnem 
navezana na področje Dolenjske. S srečanjem želi
mo obnavljati tradicije NOB, osvežiti spomine na 
razne pomembne partizanske akcije, dogodke ter 
doživetja partizanskih enot in posameznikov.

Od velikih dni NOB je preteklo že četrt stoletja 
in mnoge zanimive in važne podrobnosti so medtem 
zbledele. Osebni stiki, razgovori in skupno obnav
ljanje spominov pa nudi današnjim piscem zgodovi
ne posameznih brigad in drugih enot najuspešnejšo 
in avtentično pomoč. To velja tudi za pisce zgodo
vine I. SAB in XII. SNOUB.

Stalni odbor I. SAB in XII. SNOUB naproša vse 
borce, ki imajo še dokumente iz časa NOB (fotogra
fije, akte ali dopise, brošure itd.), da ves ta mate
rial prinesejo s seboj.

0  BORCI I. SAB in XII. SNOUB! Udeležite 
0  se srečanja ob partizanskem golažu v Do- 
0  lenjskih Toplicah v čim večjem številu!

Stalni odbor I. SAB

Začetek znanstvene astronavtike se je dejansko pričel 
tistega dne leta 1903, ko je Ciolkovski zastavil vprašanje: 
ali obstaja instrument, ki bi bil sposoben vsaj delno re
šiti problem kozmonavtike, kako premagati silo zemeljske 
teže.

V tistih dneh je Ciolkovski, ki ga z vso pravico ime
nujejo »oče raketne tehnike«, objavil dve znameniti deli: 
»Raketa v kozmičnem prostoru« in »Raziskovanje vesolja 
s pomočjo zračnih ladij na raketni pogon«. V drugem 
delu razpravlja veliki entuziast o temeljnih astronavtičnih 
načelih in dokazuje njihovo pravilnost: raketa lahko do
seže večjo hitrost od kateregakoli motorja. Ona hitrost 
postopno razvija in se lahko giblje tudi v brezzračnem 
prostoru. /

Ravno ta načela so omogočila Gagarinu, Titovu, Gle- 
nu in drugim polet okoli Zemlje. Raketna ladja, ki jo je 
narisal in opisal Ciolkovski, se skoraj nič ne razlikuje od 
današnjih vesoljskih ladij.

Velika clela Ciolkovskega so ostala skoraj neopazna 
ljudem izven njegove domovine vse do leta 1933, ko je sov
jetski tisk seznanil svetovno javnost z genialnimi deli tega 
profesorja iz Kaluge.

Prvega maja 1933 so ob veliki proslavi v Moskvi, ka
mor stari profesor ni mogel priti, zadonele iz zvočnikov 
na Rdečem trgu njegove preroške besede:

»štiridesetlet sem preučeval rakete in ves čas sem bil 
trdno prepričan, da bomo v kaj kratkem času lahko po
leteli na planete. Danes sem prepričan, da bo marsikdo 
izmed vas priča medplanetarnih poletov.«

Nasledniki Ciolkovskega v Sovjetski zvezi in v Zdru
ženih državah Amerike so pripeljali raketno tehniko do 
neverjetne popolnosti: že so zgrajene rakete, ki bodo po- 
nesle človeka na Mesec.

i a s  Closter P le ,T A 1 r ia c h

Kaj je pravzaprav Mesec?
čeprav nam je

l«M N M *V  od vseh nebesnih
teles Mesec naj- 

~ f *m m nm  bližji, je še kar
5 0 5 9  41 fflg H  P  ♦■» * * * * *  naPrej predmet

^  ^   ̂

Priprave za izkrcanje na Mesecu. Ame- s ec bliže Zemlji,
riški kozmonavt pregleduje »obleko« kasneje pa se je

za sprehod po površini Meseca. zaradi počasnej
še rotacije Zem

lje pričel oddaljevati. Potem so na površje Meseca pričeli 
padati številni sateliti. Večji so prebili njegovo skorjo in 
se vdrli v njegovo žarečo lavo, največji med njimi, kate
rega premer ja znašal 150 km, pa je padel na tisto mesto, 
ki ga astronavti imenujejo »Mare Imbrium«.

Potem je Mesec po Cooperjevem mnenju imel soraz- 
ni žarki, na njegovo površino pa so kot ploha padali radio
aktivni delci. Menijo, da znaša debelina radioaktivnih snovi 
memo mirno življenje. Bombardirali so ga samo kozmič
na Mesecu kakšnih deset metrov.

Britanski kozmolog Thomas Gold meni, da so kraterji 
na Mesecu nastali zaradi meteorjev, nikakor pa ne misli, 
da so področja, ki jih imenujemo morja, napolnjena z la
vo. To so dejansko nižave, polne prahu, ki je nastal z ero
zijo Mesečnih bregov. Na nekaterih krajih je ta prah de
bel 1500 metrov. Na Mesecu ni tekočih voda, erozija pa na
staja zaradi močnega izžarevanja Sonca in delovanja koz
mičnih žarkov in meteoritov.

To sta samo dve od številnih več ali manj verjetnih 
teorij o Mesecu. Zadnja raziskovanja, posebno pa foto
grafije, ki so jih napravile kozmične ladje, so nam dale 
nekaj točnejših odgovorov na vprašanje o satelitu Zemlje. 
Te fotografije na primer kažejo, da kamenje na površini 
Meseca ni meteorskega, marveč vulkanskega izvora, in da 
dokončno odpadejo vse teorije o prahu na Mesečevi povr
šini. Z natančnimi aparati so ugotovili, da ponoči toplota 
na Mesecu zdrkne na minus 150 stopinj, čez dan pa se 
dvigne do 120 stopinj. Cas od jutra do večera traja na Me
secu kar 320 ur.

To so prva in nepopolna odkritja Mesečeve panorame. 
Pravilne in točne odgovore bo lahko dal samo človek, ki 
bo stopil na Mesec.
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PLETERJE

ZNAMENITA CERKVICA PROPADA: V bližini Stranske vasi je na Vinjeni vrhu 
znamenita cerkvica, ki je predlani pogorela. Cerkvica je pod zaščito Zavoda za 
spomeniško varstvo iz Ljubljane, toda ker ta nima sredstev za obnovo, je skrb 
zanjo prepuščena semiškemu župnemu uradu in vaščanom. Notranjost stavbe in 
zvonik nameravajo urediti še letos, prihodnje leto pa pride na vrsto pročelje. 
V prejšnjih stoletjih so bila pred to cerkvico velika zborovanja, ker je bil v bližini 
grad Krupa, tedaj'upravno središče Bele krajine. (Foto in tekst: Franc Derganc)

Kostanjev rak je zelo nevaren
Žarišče bolezni je treba pravočasno odkriti in bolezen zatreti v kali 

bi bili temu kos, je treba to hudo nadlogo tudi dobro poznati

naša veter, voda, ptice, žu
želk© in nehote tudi človek, 
ki vozd okužen les iz kraja 
v kraj.

Strokovnjaki za rastlinske 
bolezni smatrajo, da lahko 
pohod bolezni omejimo, ne 
moremo pa ga popolnoma 
zatreti. Da ne bi kostanjevi 
gozdovi prehitro propadli, je 
treba bolezen zadrževati, ko
likor se le d&. V novih bodo
čih nasadih pa bo treba doma
či kostanj nadomestiti z od
pornimi sortami.

M. L.

surovina za proizvodnjo ta
nina; gozdarji se na vse na
čine prizadevajo že v kali 
zatreti pogubnega kostanjeve
ga raka. V sevniški občini, 
kjer so odkrili prve okužbe 
že pred nekaj leti, domneva
jo, da obstaja na njihovem 
področju več neodkritih ža
rišč bolezni in zato priporo
čajo pogostejše preglede go
zdov. Ker pa sama inšpekcija 
ne more stalno nadzirati vseh 
gozdov, bi bilo dobro o bole 
zni bolje seznaniti prebival
stvo, ki bi sproti javljalo 
okužbe in omogočalo hitro 
posredovanje.

Ne bo odveč, če v nekaj 
stavkih opišemo to bolezen, 
ki je od leta 1904, odkar so 
jo odkrili, v Ameriki uničila 
ves domači žlahtni kostanj. 
Da se tamkajšnjim prebival
cem ni bilo treba odpovedati 
plemenitemu sadežu in lesu, 
so morali križati domače sor
te z odpornim japonskim in 
kitajskim kostanjem ter po
gozditi velika področja, da so 
nadoknadili zamujeno.

Bolezen je razmeroma tež
ko spoznati. Dober znak so 
porumenele ali'porjavele gla
dke veje in deblo. Ko je bo
lezen že napredovala, se po
javijo ponekod podolgovate 
razpoke, v njih pa pomaran
často rumene bradavice — 
plodišča, ki so prekrita z ru
menkastimi trosi, Id jih raz-

Sevniški Jugotanin se pri
tožuje, da je vse manj kosta
njevega lesa, ki je najboljša

Vrnitev po 32 letih
Na krovu grške potniške 

ladje, ki je te dni priplula 
v novozelandsko pristanišče 
Wellington, je bil nenavaden 
potnik: 60-letnik Arthur Pe- 
tersen, ki se je po 32-letni 
odsotnosti vrnil v domovino. 
Mornar Arthur Peterson je 
namreč pred 32 leti pobegnil 
iz zapora, mnogo prej, pre
den je odsedel petletno za
porno kazen. Posrečilo se mu 
je pobegniti z otoka. Zdaj se 
je vrnil in se prijavil novo
zelandskim oblastem. Izjavil 
je, da bi rad ostanek življe
nja preživel v domovini. Ob
lasti se še niso odločile, kaj 
bodo storile z bivšim kaz
njencem.
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sodelovanje in skupno orga
nizacijo vseh turističnih druš
tev področja, kjer so bila 
kresišča, ki bi jih morali za 
to priložnost obnoviti. Prebi
valcem pa bi lahko z razgled
nih točk prikazali, kako so 
se včasih zaporedoma prižiga
li kresovi in opozarjali na 
uničujočo nevarnost pokola, 
požiga, ropa in suženjstva.

Izdelati bi morah skupen 
načrt in ga poskusno izvesti 
že to jesen. Če bi prireditev 
uspela, bi jo lahko s potreb
nimi dopolnitvami uvrstili 
med stalne turistične prire
ditve.

To je le en primer, morda 
pa bi našli še kaj bolj pri
vlačnega, če bi se s to mi
slijo resneje ukvarjali. Zato 
naj bi občani naših krajev 
o predlogu razmislili.

A. ARKO

šest nas je bilo, ki smo 
sklenili prvomajske praz
nike izkoristiti v razisko
valne namene. Oprtali 
smo nahrbtnike in potreb
no plezalno opremo ter se 
z avtobusom odpeljali do 
Vinice. Pozno popoldne

smo s vozičkom in kaj 
čudno ropotijo, kot jo je 
imenoval - neki Viničan, 
krenili proti Učakovcem.

V vasi nas je skupina 
otrok že čakala, zato nam 
ni bilo težko najti Kalči- 
čevo hišo, kjer so nam tri

dni nudili gostoljubje. Po 
udobnem spancu na seni
ku nas je čakalo zanimivo 
jutro. Vaščani so nam pri
povedovali o zanimivih ja
mah v bližnji in daljni 
okolici. Odločili smo se, 
da pregledamo najprej ne

kaj odprtin ob Kolpi, ven
dar nismo našli nič po
sebnega.

Potem smo s težkimi 
nahrbtniki in v spremstvu 
vnetih opazovalcev prišli 
do prvega brezna severno 
od vasi. Brezno v Delu, 
kakor luknjo imenujejo 
domačini, pa nas je razo
čaralo. Ni neskončno glo
boko, kot so menih ljud
je, temveč le nekaj me
trov.

Domnevali smo, da bo 
jama v Krču bolj zanimi
va, zato smo z nestrpno
stjo sledili Jožetu, naše
mu vodiču. Res smo tu 
izmerili zanimivo brezno 
z več policami globine 36 
metrov.

V jamah pri Razvoju
Ko smo se vrnili v vas, 

je Nace zabrenkal na kdo
ve koliko let staro kitaro, 
prijazna gospodinja pa 
nam je stregla z izvrstnim 
srbskim »pasuljem«.

Naslednji dan je že zgo
daj zjutraj prišlo pod ko
zolec več vaščanov. Radi 
bi nas peljali sem in tja, 
toda vsem nismo mogli 
ustreči, Ker je gospodar 
žagal drva, smo mu naj
prej priskočili na pomoč. 
Zapela je cirkularka in 
čez poldrugo uro smo si 
že umili roke. Nato nas je 
že ob 9. dopoldne čakalo 
nepredvideno kosilo.

Sonce je še močno gre
lo, ko smo se bližali po
bočju pri Razvoju. Franci, 
gospodarjev sin, je bil to
krat edini spremljevalec. 
Prehddili smo že nekaj ki
lometrov, ko smo vsak 
zase premišljevali, če se 
ne bi kazalo obrniti kam 
drugam. Nato smo srečali 
še možakarja, ki je dejal: 
»Nikoh ne boste prišli do 
dna onih lukenj.« Vseeno 
smo vztrajali in trmasto 
rinili v hrib. Zmanjkovalo 
je že poti in tudi stezice 
so se začele izgubljati. 
Končno smo sredi gozda 
le zagledali odprtino. Maj
hna je bila, tako da bi ko
maj miška zlezla vanjo. 
Nace pa je prijel za skalo 
in jo odmaknil, nato še 
drugo in tretjo.

Lojze je prvi zlezel no
ter, jaz za njim. Malica 
na ozkem kaminu pri 36 
metrih pod zemljo nama 
je dala novih moči. Potem

Del 3 m visokega kapniškega masiva na dnu Skoreče 
jame pri Adlešičih, ki so jo črnomaljski jamarji obi

skali že lani

sva izmerila številne raz
poke in rove na dnu. Obi
skali smo še drugo jamo, 
nekoliko nižjo, a mnogo 
lepšo. Zagledah smo celo 
galerijo stalagmitov in sta
laktitov in celo /majhno 
jezerce, kjer smo se štirje 
odžejali.

Okoli petih popoldne 
smo žrebali, ali naj gremo 
dalje ah ne. š li smo n a  
prej, le Nace in Lojze, ki 
s ta  t>ila najlx>lj utrujena, 
sta se ob tretji jami po
slovila. Odnesla sta nahrb
tnike in nekaj opreme, mi 
pa smo imeli le vrvi, 70 
m lestev in karbidovke.

V naslednjo jamo sva 
se spuščala dva po pošev
nem pobočju. Privezana 
na vrvi sva počasi prišla 
do dna, mimogrede pa sva 
lovila živalce, ki so ple
zale po jami. Bila je že

tema, ko se nam je s pre
cejšnjim trudom posreči
lo preko mnogih skal priti 
na prosto. Okoli 22. ure 
smo prišli v vas, kjer nam 
je pasulj še bolj teknil 
kot prvič.

Tretji dan smo se začeli 
pretegovati po dišeči krmi 
šele okoli 8. ure. Tedaj 
nam je gospodarjev sin že 
zakričal: »Danes ne bo
nič, dež bo!«

Bilo Je res moćno e«
merho vreme, pa tudi pre
utrujeni smo bili, zato 
smo se odločili za odhod. 
Prisrčno smo se poslovili 
od prijaznih Kalčevičevih 
in nekaterih vaščanov ter 
se zadovoljni vrnili do
mov. Kljub naporom smo 
imenitno preživeli praz
nike.

STANKO KLEPEC

Kje leži rezidenca Pleterje. Lepa lega tega kraja. Kakšen grad 
so bide p rej Pleterje. Pleterje so bile sprva kartuzija, ki jo je usta
novil grof H rm an Celjski. Njegovo truplo počiva v te j nekdanji 
kartuziji. K artuzija Pleterje pride v roke očetov Družbe Jezusove. 
Velik zmaj pade iz zraka. Pristava in mlin nedaleč od Pleterij.

Rezidenca Pleteriach, v kranjskem 
jeziku Pleterje, leži v Slovenski mar
ki, ki jo prištevajo sedaj k Dolenjski, 
deset milj od glavnega mesta Ljubija 
ne, od Novega mesta dve, od Kosta
njevice pa eno miljo, na ravnini, na 
lepem, prijetnem ter rodovitnem kra
ju; na eni strani ima ravna polja, na 
drugi pa visoko Uskoško pogorje 
(Gorjance), kjer prebivajo Uskoki. 
Naokoli ležijo lepi vinogradi.

Ni mogoče dognati, odkod izvira 
njihovo ime.

Pleterje so veliko in obširno po
slopje, zgrajeno v starem stilu, zadaj 
utrjeno s stolpi in močnim obramb
nim zidovjem, in so potemtakem po
dobne taboru, za kar so nekoč tudi 
služile. To obzidje ima še dandanes 
na notranji strani polno celic, kamor 
so sosedje shranjevali svoje najboljše 
stvari, tako da se je lahko v nemirnih 
časih vsakdo zatekel v eno izmed ce
lic v tem obzidju.

Preden je bila ustanovljena kartu
zija Pleterje, kjer imajo dandanes 
očetje jezuiti svojo rezidenco, so bile 
Pleterje grad in gospostvo, imenovano 
Sicherstein, dedovina gospodov Sicher- 
steinov, izmed katerih je bil leta 1304 
lastnik Pleterij gospod Oto Sicherste- 
inski, poročen z Lucijo Apfaltrem. 
Leta 1374 pa je bil lastnik Pleterij go
spod Henrik Sichersteinski. Ta sta 
kasneje s prodajo prepustila grad in 
gospostvo Sicherstein grofu Hermanu 
Celjskemu.

Pleterje so bile pozneje kartuzijan
ski samostan ali tako imenovana kar
tuzija, ki jo je leta 1407 v čast sv. 
Trojice ustanovil grof Herman II., 
grof Celjski, deželni glavar na Kranj
skem, čigar hči je bila žena cesarja 
Sigismunda. Na ustanovni listini so 
se kot ustanovne priče podpisali: Sig
mund Neuhaus, Jurij Silberberg, Kon
rad Verber, Possel Weitsensteinski, 
Friderik Lindeški in Ludvik Sachs. 
Listina je bila izdana v Celju na ne
deljo pred godom sv. Marjete leta 
1407. Nato so leta 1410 začeli graditi 
kartuzijo.

Potem, ko je Herman kartuzijo zar 
čel graditi, je dal znova spisati usta
novno pismo, ki so ga potrdili tudi 
njegovi sinovi Friderik, Herman mlaj
ši in Ludvik. Na mesto sinov so se 
podpisale priče: Herman, škof brižin-

ski, ki ga imenujejo tudi svojega bra
ta, Ludvik Sachs in Popon Heitenste- 
inski. Datirano v soboto po beli ne
delji v letu 1414.

Grof Herman Celjski, ki je bil tudi 
deželni glavar na Kranjskem, je na
posled leta 1434 zbolel v Bratislavi, 
kamor ga je bil dal poklicati njegov 

, zet, cesar Sigismund, da bi ga napra
vil ’ za pokneženega grofa. Toda Bog 
ga je poklical v mnogo višji in nad- 
knežji stan po svoji nemi in bledi po
slanki smrti. Tako je na dan sv. Kolo- 
mana imenovanega leta odšla njegova 
duša neminljivo veličanstvo, njegovo 
truplo pa je našlo svoj grobni mir v 
samostanu, ki ga je sam ustanovil. 
Za njegovo pobožnostjo in drugimi 
vrlinami, ki so ga njegovim podložni
kom in rojakom kakor tudi mnogim 
drugim osebam globoko vtisnile v 
spomin in srce, so ti nadvse žalovali 
in jih po vsej deželi s solzami poča
stili.

Kasneje so si kartuzijo pridobili 
gospodje očetje jezuiti in v njej je 
prebival eden iz Družbe Jezusove, ki 
nosi naziv superiorja; ta pater supe- 
rior tudi vodi to gospostvo, ki ga se
daj imenujejo rezidenca Pleterje. Re
zidenca je še dandanašnji last gospo
dov očetov jezuitov ljubljanskih.

Pred kakimi petimi leti je nedaleč 
od Pleterij med močnim deževjem, 
bliskanjem in grmenjem padel iz zra
ka na ravno polje velik tako imenova
ni zmaj, ki pa ni imel kril; tega je 
mnogo ljudi videlo, čeprav je od njega 
puhtel tako grozen smrad, da se mu 
nihče ni mogel približati.

Jaz prav dobro vem, da imajo da
našnji naravoslovci zmaja za čisto in 
golo pesništvo, imenujem pa iz zraka 
padlega črva tako, da bi se preprosto 
izrazil.

Nedaleč od Pleterij stoji pristava 
in mlin v kraju Oberfeld, po kranj
skem imenovanem Vrhpolje; lastnik 
tega je dandanes gospod Ivan Vid 
grof Slunski.

Samostan Pleterje leži 3 km od 
Šentjerneja ob vznožju Gorjan
cev. L. 1899 so Pleterje kupih 
francoski kartuzijanci in ga v 
letih 1900-1905 popolnoma pre
zidali in preuredili. Od starega 
samostana je ohranjena samo 
še gotska cerkev.

Obramba bo imela več pravic
Zivezna skupščina je nedav

no sprejela spremembe v Za
kon iku  o kazenskem postop
ku. S temi spremembami so 
se znatno razširile pravice ob
rambe v kazenskem postopku, 
kar pomeni še večja jamstva, 
da pregleda spdse in se pogo- 
klicana na kazenski odgovor.

Po novih predpisih ima 
branilec obtoženega pravico, 
da predleda spise in se pogo
varja z obtožencem, dokler je 
ta v priporu. Zakon daje ob
tožencu tudi pravico, da je 
zaslišan v navzočnosti svoje
ga branilca. Ta obtoženčeva 
pravica velja tako na njegovo 
prvo zaslišanje v preiskavi, 
kot za vsa nadaljnja zasli
šanja.

Ta sprememba v zakoniku 
o kazenskem postopku pome
ni zelo pomembno in novo 
pridobitev v naši kazenski 
zakonodaji. Po dosedanjih 
predpisih nista mogla ne bra
nilec ne javni tožilec pod no
benim pogojem prisostvovati 
zaslišanju obtoženca.

IZKLJUČNA PRISTOJNOST 
SODIŠČA

Po spremembah zakonika 
se predhodni kazenski posto
pek daje v izključno pristoj
nost sodišču. Po dosedanjih 
predpisih so bili v teh zade
vah v približno isti meri an
gažirana sodišča in organi za 
notranje zadeve. Sedaj je

vloga organov notranjih za
dev na tem področju skrčena 
na odlikovanje kazenskih de
janj in iskanje storilcev.

Kar zadeva začetek in po
tek preiskave, je v zakonik 
sprejeta novost, ki predvide
va kotrolo samega začetka 
preiskave. Ta kontrola je v 
tem ,da se ugotovi, aM je 
predlog javnega tožilca upra
vičen. Če se preiskovalni sod
nik ne strinja s predlogom 
javnega tožilca o ukrepu gle
de preiskave, o tem dokočno 
odloči senat občinskega sodi
šča, če pa se sodišče strinja 
in izda sklep, da se preiskava 
začne, ima obtoženi pravico, 
da se proti sklepu pritoži.

PREMALO ADVOKATOV
Predhodni odvzem svobode 

oziroma pripor je samo v 
pristojnosti sodišča. Organa 
notranjih zadev lahko neki 
osebi odvzame mejo svobode 
iz vseh razlogov, predvidenih 
za pripor, toda zadržati jo 
morajo le toliko časa, kolikor 
je potrebno, da jo izročijo 
preiskovalnemu sodnrtku.

Glede praktične uporabe 
novega zakona, zlasti pa od
redb, ki zadevajo razširjene 
pravice obrambe, bodo verjet
no nekatere težave tam, kjer 
je premalo advokatov. Zato 
je v zakoniku predviden 
predpis, ki omogoča obtožen
cu, da si za branilca izbere

ne samo advokata, ampak tu* 
di kako drugo osebo, ki im* 
kvalifikacijo in ki je sposob
na, da obtožencu pomaga * 
obrambi.

ZLATA POROKA: V sobota ^  sobi na novomeškem rotovžu
potrdila svojo z a k o n s k o  g p e tle tn a  Antonija in osemdesetini
Janez Verček iz G r m o v e l j  ^  sta Vlt sta se poročila 29. maja 1917 v
Škocjanu. V imenu obcins ^  dar{ j * matičarka Ruža Modic in odbornik
Rudi Mraz izročila šope« (P Ki) <• «a  poroko je prišlo tudi zlatoporo-
čenčevih pet otrok, vnuKu MoŠk0[^ a Je izr°eila njihov šopek. (Foto:



Janez Volčanšek -  
predsednik izobra
ževalne skupnosti
2. junija je bila v Brežicah 

ustanovna skupščina temelj
ne izoraževalne skupnosti. 
Ustanovna skupščina se je 
proglasila za stalno skupšči
no. Predseduje ji Janez Vol- 
panšek, ravnatelj osnovne šo
le na Veliki Dolini. Zaseda
la bo dvakrat letno. Tekoče 
dolžnosti bo med zasedanji 
opravljal izvršni odbor.

Temeljna izoraževalna
skupnost ima 39. članov. V 
njej so zastopniki delovnih 
organizacij, šolskih zavodov, 
družbeno-političnih organi
zacij, občinske skupščine in 
občanov. Skupščina je spre
jela statut, ki ji nalaga odgo
vorne dolžnosti za nadaljnji 
razvoj izobraževanja.

Koncert za 20-letnico 
šole

Nocoj ob 19.30 bo v Pro
svetnem domu v Brežicah 
slavnostni koncert v počasti
tev dvajsetletnega obstoja šo
le. Na sporedu je pester pro
gram, v katerem nastopajo se
danji in nekdanji učenci te 
šole.

Pdšlušalci bodo lahko sli
šali izvajanje skladb na kla
virju, violini, kitari in harmo
niki. Vmes bosta nastopili 
tudi skupini oddelka za rit
miko in ples z elementi Rit
mike, s plesom svetic in pa
jaci. Zaigral bo harmonikar
ski orkester, ki ga dirigira 
Franc Baškovič. Bivši uče
nec šole Anton Miler se bo 
predstavil s kitaro, Nada 
Klanšek s solo petjem in 
Zdenka Starman s klavir
sko točko.

Brežičani, obiščite nocojš
nji glasbeni večer, darilo šo
le na prehodu v tretje deset
letje!
J. T.

Novi predsedniki
Skupščina občine Brežice je 

na svoji seji 1. junija dolo. 
čila sestav in števila članov 
svetov. V vsakem svetu sta 
vsaj po dva odbornika. Skup
ščina je izvolila tudi nove 
predsednike svetov in ko
misij.

Predsednik sveta za občo 
upravo in notranje zadeve je 
Jože Ogorevc, predsednik 
sveta za šolstvo, prosveto in 
kulturo Vlado Čurin, pred
sednik sveta sa zdravstvo 

dr. Marko Pirc, predsednik 
sveta za gospodarstvo Edo 
Verstovšek, predsednik sveta 
za urbanizem Miran Gorišek, 
predsednik sveta za družbeni 
plan in finance Alojz Mustar, 
predsednik snreta za narodno 
obrambo pa Vinko Jurkas.

izlet Brežičanov 
v neznano

V nedeljo, 4. j vrni ja, so se 
avtomobilisti, mopedisti in 
motoristi iz brežiške občine 
odpeljali na izlet v neznano. 
Nihče ni vedel, kam ga bo 
vodila pot. šele ko so prek 
Plešivice zavili proti Karlov
cu in v Ozalj, so ugotovili, 
da jih čaka tudi obisk Bele 
krajih.

Potovanje je bilo za vse 
udeležence izredno prijetno, 
saj so spoznali mnogo narav
nih lepot in zgodovinskih 
znamenitosti. Izlet pomeni 
privlačno obliko dela v AMD, 
ki bo gotovo privabila v vr
ste te organizacije še več čla
nov.

Matični urad Globoko
V m uju ni b ilo  ro jstev  izven po 

rodnišnice. — Umrla Ana 
Ogorevc, gospodinja iz G lobokega,
82 let. in Jože B ratan ič, km et iz 
B rezja, 75 let.

Matični urad Artiče
M aja izven porodnišnice n i b i 

lo rojstev. Um rla s ta : Janez Germ- 
flek, kolar iz K riž, 74 le t, in  M a
r ija  S tem ad, km etovalka, 66 let.

TOVARNO PO H IŠT V A  V  B R E Ž IC A H  R E ŠU JE  IZVOZ

Dober glas prodira čez ocean
Vrednost letošnjega izvoza bo dosegla 1,000.000 dolarjev — Podjetje se 
specializira za ameriško tržišče — Jugoslovanski kupci poznajo tovarno po 
spalnicah in jedilnicah — Tovarna ima pet kooperantov — Zalog ne dela — 
Kljub temu ji primanjkuje obratnih sredstev — Odjemalci ji dolgujejo okoli 
200,000.000 Sdin, tovarna pa drugim okrog 160,000.000 Sdin — Izvoz ji 

pomaga, da ne zaide v še hujše težave

Najnovejši izdelki Tovarne pohištva v Brežicah — mizi
ce za vsako priložnost. Z njimi prodira podjetje na 
ameriško tržišče. Naletelo je na ugoden odmev kupcev, 

ki zelo hvalijo kakovostno izdelavo.

V času, ko prodaja pohi
štva na domačem trgu zasta
ja, ima tovarna v Brežicah 
toliko naročil, da jim sama 
ni kos. Zanjo delajo tri to
varne na Hrvaškem in dve v 
Sloveniji. V kooperaciji gre 
delo hitreje od rok.

Kooperanti bodo letos n a

pravila za 400.000 dolarjev 
vrednosti. Brežiška Tovarna 
pohištva uvaja pri njih spe
cialno tehnologijo, jim nudi 
strokovno pomoč in jih oskr
buje s potrebnim m ateria
lom.

Vrednost izvoza je v prvem 
tromesečju dosegla 210 mili-

BR EŽIC E: SK U P ŠČ IN A  MORA B IT I O V SE M  POUČENA

Pregled dolgov brez utvar za naprej
Novo mandatno obdobje je obnovljena občinska skupščina v Brežicah 
začela z zahtevo po remeljitem pregledu posojil in drugih obveznosti -  Na 
seji 1. junija so odborniki zvedeli za vse vrste dolgov, ki bremenijo občino

din. Do prihodnje seje želijo 
odborniki zvedeti, kako je z 
likvidacijo podjetja VINO 
BREŽICE in če bo tuda tu 
kaj bremena padlo na občin
ska ramena. Razen tega so za
stavili vprašanje o obvezno
stih do Gostinskega podjetja 
zaradi nakupa Narodnega 
doma.

Razprava je pokazala, da 
odborniki želijo imeti popol
noma jasno sliko finančnega

položaja občine in da so pri
pravljeni trezno ukrepati, da 
bi se občina čimprej otresla 
vseh dolgov.

Člani skupščine so bili enot
nega mnenja o tem, da mora
jo biti o vsem natančno po
učeni, ker le tako lahko pre
vzamejo odgovornost za na
daljnjo politiko občine.

V sklepih so vsi prisotni 
podprli predlog predsednika

za omejitev proračunske po
rabe, za prenos plačila neka
terih obveznosti na naslednje 
leto, za dosledno izterjavo 
dolgov, ki znašajo 270,000.000 
S din, za preložitev prazno
vanja občinskega praznika v 
Artičah in vsesplošno varče
vanje pri izdatkih.

Do prihodnjič bodo službe 
v občinski upravi napravile 
pregled sklada poslovnih na
jemnin in vseh drugih virov 
dohodkov, s katerimi razpo
laga občina. Ti podatki naj 
bi dopolnili predstavo, ki jo 
je skupščina dobila s pregle
dom obveznosti. J. TEPPEY

JE S E N I BO  OBRODILO 24 ha O B N O V L JE N IH  VINOGRADOV

Strojna obdelava se je obrestovala
Prodajna cena vina je za 100 odst. presegla proizvodno ceno — Zadruga 
bo pridelala letos 22 vagonov vina, če ne bo nasadov uničila toča — Lansko 
vino je vse prodano — Pri odkupu pazijo v zadružni kleti predvsem na 

odstotek kisline, ki odlikuje bizeljska vina
”  - • 1 '    % n  i l "i____________ — -j—   L - -:. ‘ •

tem so zaključili obnovo 60 
hektarov vinogradov, kate
re začetek sega štiri leta na
zaj.

Letos prehaja v rodnost 
nasad s 14 hektari površine. 
Trta bo na jesen obrodila na 
24 hektarih. Od tega si obeta 
jo 22 vagonov vina, če bo 
minilo poletje brez nevarnih 
neviht z uničujočo točo.

Bizeljska zadruga je letos 
kupila dva traktorska mole- 
kulatorja za škropljenje, za 
kar je izdala okoli 3 mili
jone Sdin. Traktorjerv ima 
zadruga sedem, tri goseni
čarje in štiri na kolesih iz 
gume. Za obdelavo vinogra
dov ji to zadostuje.

Posestvo meri 140 hekta
rov. Od tega zavzemajo vi
nogradi 60 hektarov, nasadi 
marelic in breskev 10 hek
tarov, drugo pa njive in 
travnik. Na posestvu dela 
35 ljudi. Zadruga ima tudi 
modeme stroje za predelavo 
grozdja, ki pa za zdaj še 
(vedrijo pod šupo. Lansko

jesen so jih prvič uporabili. 
To so stiskalnica za grozdje, 
mlin, transporterji za groz
dje in transporterji za bro
zgo.
• Zasebni kmetje na Bizelj
skem pridelajo okoli 280 va
gonov vina. Približno 80 % 
tega pridelka odkupi zadru
ga. Lansko vino je vse pro
dano. Odkupna cena na Bi
zeljskem je 400 do 420 Sdin.
V zadružni kleti so pri odku
pu odklonili precej vina. 
Za bizeljčana je odločilna 
predvsem kislina. Odlika bi
zeljskih vin je 8 do 10 pro
milov kisline. Po mnenju 
predstavnikov zadruge in 
strokovnjakov vino izpod 6 
promilov kisline sploh ne bi 
smelo iti v promet s tega ob
močja.

Strojna obdelava vinogra
dov se je lani zadrugi že ob
restovala. Prodajna cena vi
na je za 100 odstotkov pre
segla proizvodno ceno. Za 
druga je lani odkupovala 
od kmetoov tudi grozdje. 
Zdaj, ko ima sa predelavo 
potrebno mehanizacijo, bo 
odkup grozdja vsako leto 
povečavala. Jt.

NOVO V BREŽICAH
■  FK EJSN JI TEDEN je  ljub . 

ljanska Televizija snem ala v b re 
žiškem  gradu zadnjo ku ltu rno  o d 
da jo  »Oživele kronike«. O ddaja bo 
na  sporedu sredi jun ija .

■  V GRADU SE JE  SKORAJ 
ISTOČASNO m udila tud i zagreb
ška televizijska ekipa. V režiji 
Antona M arti j a so posneli zabavno 
glasbeno oddajo  »Nekaj novega, 
nekaj starega«.

■  ZLATE IN SREBRNE ZNAČ
KE bodo v soboto, 10. Junija, 
podelili po  svefeani akadem iji v po
častitev  dneva krvodajaloev. P rire 
ditev bo združena s k ratk im  p re 
davanjem , ki ga prav tako  organi
zira občinski odbor Rdečega križa.

■  DIJAKI ZADNJIH LETNIKOV 
brežiške gim nazije so im eli v so 
bo to , 3. Junija, zaključno p rired i
tev, na  kateri so svečano izročili 
ključe tre tjim  razredom .

■  RADIO BRE2ICE BO DANES 
izvedel avdicijo  za rad ijske nap o 
vedovalce in  napovedovalke.

■  V SOBOTO, 10. Junija, bo  v 
K rški vasi od p rta  p rodajalna  m e
sa. Pet dni je  poslovala zaradi p re 
selitve, odslej pa  bo  spet dobro 
založena.

Zadnjega m aja je bil v Bre
žicah sestanek mestne orga
nizacije ZZB, na katerem so 
proučili občinski odlok o 
znavalninah in študijski po
moči. Borci niso soglašali z 
nizko mejo priznavalnin. Ta 
je po novem odloku 25.000 
Sdin, medtem ko je najvišji 
znesek za študijsko pomoč
40.000 Sdin.

Boroi so se pogovorili tu 

di o letovanju v Savudriji in 
o pripravah na proslavo dne
va borca. Sklenili so poma
gati s prostvoltfrtim delom, 
da bo prireditev potekala brez
hibno. Borci so torej dali 
dober zgled drugim množič
nim organizacijam.

Dobili so zagotovilo, da bo 
medtem urejen prostor pred 
železniško postajo. Spomenik 
padlim bodo prestavili na 
sredo novourejenega parka.

B R E Ž IŠ K I M LADINCI IN  VOJAKI ZA D A N  M LADOSTI

Na prireditvi „Pokaži, kaj znaš”
Nagrade za petje, recitacije in literarne sestavke

V počastitev dneva mlado
sti je občinski komite ZMS 
Brežice priredil oddajo »Po
kaži, kaj znaš«. Sodelovala je 
mladina in pripadniki cerk
ljanske garnizije. Spored je 
obsegal narodne in zabavne 
melodije, literarne sestavke 
in recitacije. Prireditev je

spremljal ansambel »Plavi« iz 
Doma JLA Brežice.

žirija, ki je posebej oce
njevala glasbeni in posebej 
literarni del prireditve, je 
mladinki Em i Amšek prizna
la prvo nagrado za literarni 
sestavek »Lepo je biti mlad« 
in recitacijo pesmi Omarja 
Hajama »Rubijat«. Drugo na
grado je dobila Olga Travni- 
kar za recitacijo Borovega 
»Partizana« in Kajuhove »Do
movine«. Tretjo nagrado je 
žirija prisodila vojaku Ante
ju Pavičiču za literarni sesta
vek »Drevo detinjstva«.

Med izvajalci glasbenega 
dela je dobila prvo nagrado 
Zdenka Zaletel za izvedbo 
kompozicij »Ti ljubiš drugo« 
in »Zaljubila se bom«. Vojak 
Slavko Debeljak je zasedel s 
kompozicijama »Zakaj priha
jaš z dežjem« in »Ko te gle
dam« drugo mesto, tretji pa 
je bil ansambel »Fantom«, ki 
ga sestavljajo brežiški gim
nazijci.

Prireditve so se med dru
gimi udeležili tudi mladinci 
iz Zaprešiča, katerim so Bre
žičani 27. maja obisk vrnili.

M. JARANOVIC

jonov Sdin. To predstavlja 
62,15 odst. celotne proizvod
nje v tem obdobju. Za doma
čo porabo je tovarna od ja
nuarja do konca marca na
pravila za 127,000.000 Sdin 
pohištva. Jugoslovanski kup
ci poznajo tovarno po njenih 
spalnicah in jedilnicah. Na 
leto izdela okoli 2000 spalnic 
in okrog 1000 jedilnic

Zadnje mesece, ko pohištvo 
pri nas ne gre več tako v de
nar, se je podjetje še bolj 
usmerilo na izvoz. Zalog ne 
ustvarja. Izdeluje samo toli
ko pohištva, kolikor ga lah
ko proda.

Direktor inž. Janez Jerman 
je povedal, da imajo do ’ m- 
ca leta podpisanih za 1,000.000 
dolarjev pogodb s tujimi 
kupci. Vse izvozne izdelke bo 
podjetje prodalo na ameriško 
tržišče Specializiralo se je 
za regale, ki jih kupec lahko 
po želji sestavlja Tovarna je 
vpeljala tudi popolnoma no
ve izdelke izključno za želje 
ameriškega potrošnika. To so 
tako imenovane priložnostne 
mizice, uporabne za različne 
namene.

LETOŠNJI PLAN SE VZPE. 
NJA ŽE NA 1400,000.000 SDIN

Največ skrbi povzroča ko
lektivu pomanjkanje obrat
nih sredstev Odjemalci dol
gujejo tovarni trenutno okrog 
200,000.000 Sdin 160,000.000 
Sdin pa je tovarna dolžna 
drugim Edina prednost to
varne v tem začaranem kro
gu dolžnikov je ta, da izvaža 
in tako dobi tri mesece po 
odpremi izdelka gotovo pla
čane.

Banka ji da na razpolago 
le toliko sredstev, kolikor 
izdelkov čaka v pristanišču 

na prevoz čez morje. To „e 
seveda premalo, toda za dru
ge potrebe banka nima po
sluha. Podjetje mora nasto
pati v tujini s konkurenčni- 
nimi cenami. Konkurira pa 
lahko samo tedaj, če sproti 
modernizira proizvodnjo. Ra
zen tega povečuje njen ob
seg. V primerjavi z letom 
1965 je to povečanje stood
stotno in letos se po vzpenja 
plan že na 1400,000.000 Sdin.

S stalnimi težavami se 
spoprijema podjetje pri n a  
bavi reprodukcijskega Mate
riala. Spričo monopola po
srednikov je prisiljeno kupo
vati v tujini. Pomaga si z 

direktnim uvozom. Material, 
ki ga nabavlja na tak način, 
je kvaliteten in tudi do 30 
odstotkov cenejši kot pri po
srednikih. Posredniki' pa ra
stejo kot gobe po dežju in 
pokupijo v tovarnah vso pro
izvodnjo zase, da jim potem 
posel lepše cvete.

ZA PRIUC/TEV BODO SPRE
JELI SE 50 NOVIH DELAV

CEV

V Tovarni pohištva v Bre
žicah je zdaj zaposlenih 350 
delavcev. Po Novem l«$u so 
jih sprejeli 50. Za izpopolni
tev druge izmene in za delno 
uvajanje tretje izmene, ki 
bo odpravjala ozka grla, jih 
bodo letos zaposlili še 50.

Januarja so v podjetju pre- 
šli na nagrajevanje po delu. 
Sprejeli so nov pravilnik 
Osebni dohodki so v primer
javi z lanskim letom posko
čili januarja za 24 odst., fe
bruarja za 14 odst., marca 
za 9 odst. in aprila za 20 od
stotkov. Povprečje osebnih 
dohodkov, ki ga dosegaj0 
zdaj, Je med na j višjimi P°T' 
prečji v pohištveni industrij1 
Jugoslavije.

J TEPP®^

Dobili so pregled kreditov 
za ves čas, odkar obstoji ob
čina. Za stanovanjsko izgrad
njo je skupščina do sedaj na
jela 508,500.000 S din posojil.
1. januarja letos so znašale 
obveznosti iz tega naslova še
451,700.000 S din, letos pa bo 
treba odplačati nekaj manj 
kot 22,000.000 S din.

Za avtomatizacijo PTT 
omrežja, za osnovno šolo v 
Veliki Dolini, za asfaltiranje 
bizeljske in dobovske ceste, 
za tržnico v Brežicah in za 
ureditev dobovske osnovne 
šole znašajo krediti iz banč
nih sredstev 199,700.000 S din, 
letošnje obveznosti pa 29,286 
tisoč S din. Del teh obvezno
sti bo poravnan iz proračun
skih sredstev, del s krediti. 
Sledijo še obveznosti iz sred
stev družbenega investicijske
ga sklada in začasnih obrat
nih sredstev.

Posojilo za stanovanja od
plačujejo že tudi nekateri 
kupci stanovanj. Skupščina 
je predlagala, da bi delovne 
organizacije prevzele za sta
novanja več obveznosti, če jih 
uporabljajo člani njihovih ko
lektivov.

Neporavnane obveznosti iz 
občinskega proračuna znaša
jo za lansko leto 61,289.000 S

Delavci kmetijske zadruge 
na Bizeljskem so bili vso 
pomlad na tekočem z delom 
v vinogradih. Na obnovljenih 
površinah so urejali odtok 
vode, utrjevali poti, trosili 
umetni gnoj m orali. Na no
vo so zasadili tri hektare 
zemljišča z vinsko trto. S

130 borcev 
na sestanku ZZB NOV



Z druženja borcev 
vnik občinske Zve;

• S T l IZ.
KE OBClN^

JO Ž E  JA N K O V IČ  J E  S P R E JE L  N AD 100.000 T U R IS T O V

„Srečanja z ljudmi me pomlajajo”
Red dela z zlatim vencem za poklicna prizadevanja in za delo v turističnem 
društvu -  Tovariš Jankovič je zasadil s šolarji na tisoče dreves in tako 

ustvaril zeleni pas okoli Kostanjevice

Tisočem, ki so obiskali Ko
stanjevico, je izrekel dobro
došlico, jih vodil skozi FOR
MO VIVO ter jim  razkazoval 
umetnine v Lamutovi galeri
ji in Gorjupovem razstavišču. 
Za predstavljanje Kostanjevi
ce domačim in tujim  turi
stom in ljubiteljem umetno
sti mu ni žal nobene proste 
ure.

Kostanj evičani so gotovo 
uganili, da imam v mislih 
učitelja Jožeta Jankoviča, či
gar ime je že desetletja pove-

Medalja prikazuje Jo žeta  Jankoviča, k i ga je  upodobil zano z  mestecem pod Opatovo 
m o jste r V ladim ir štov iček . (F o to : Jožica Teppey) goro.

Kraj na vodi brez pitne vode
     —         --
V Kostanjevici imajo prebivalci na voljo nekaj javnih vodnjakov, razen tega 
pa še okoli 30 hišnih vodovodov -  Kljub temu da žive na vodi, nimajo dobre 
pitne vode -  Od občinske skupščine pričakujejo, da bo kmalu uvidela nji
hove potrebe, saj se brez vode Kostanjevica ne bo mogla razvijati v turi

stično središče

Tovariš Jankovič slovi kot 
izkušen pedagog z izbrušenim 
posluhom za mladega člove
ka. Njegovo delo se nikoli ni 
omejevalo samo na poklicno 
dejavnost, pravijo njegovi to
variši na šoli, ki zelo ceni
jo Jankovičeva prizadevanja 
za lepšo podobo in turistič
ni napredek Kostanjevice.

Za njegovo dolgoletno delo 
v turističnem društvu in kul- 
tumo-prosvetnih organizacijah 
se mu je družba pred nedav
nim oddolžila z visokim odli
kovanjem: izročili so mu red 
dela z zlatim vencem.

V pogovon^ je tovariš Jan
kovič skromen in neposre
den. Ko sem ga vprašala, kaj 
mu pomenijo srečanja s ti
soči obiskovalcev, ki jih je 
pot pripeljala v Kostanjevico, 
je takole odgovoril:

»Turiste vodim zelo rad. Ta
ko najlaže pridem v stik z 
ljudmi različnih narodnosti 
in kulturnih navad, kar mi 
sicer nikdar ni bilo dano. Člo
vek se ob teh srečanjih notra
nje preraja in pomlaja. Uži
vam, ker lahko predstavim

košček Slovenije ljudem z 
vseh kontinentov. Uživam ob 
pohvalah in grajah. Kostanje
vico bi rad ohranil v njeni 
pristni podobi. Samo tako je 
vabljiva in zanimiva. Doma
čini tega, žal, ne razumejo 
vedno. Premalo smo jim pri
vzgojili turističnega smisla, za
to ne cenijo dovolj niti sta
re arhitekture niti stare ljud
ske umetnosti. Zaradi tega 
branimo danes ostanke ostan
kov. Toda kljub vsemu verja
mem v velike možnosti za 
razvoj turizma v našem kra
ju. Gojim iskreno željo, da 
bi pomagal našemu malemu 
človeku, ki je bil stoletja od
rinjen.«

Ko tovariša Jankoviča pred
stavljam bralcem, ne smem 
zamolčati njegove velike lju
bezni do narave in vrtnarstva. 
V Kostanjevici in okoli nje 
je zadnjih 40 let s šolarji za
sadil na tisoče drevesc. Pre
cej so mu jih uničili Italija
ni, dobra polovica pa se je 
razrasla v zelen pas in daje 
kraju lepšo podobo.

J. TEPPEY

V Kostanjevici imata vodo 
le šola in restavracija, ki ju 
napaja šolski vodnjak. V kra
ju imajo še okoli 30 hišnih 
vodovodov in nekaj javnih 
vodnjakov. Bakteriološki pre
gled vode je  pokazal, da za 
pitje ni več primerna in da 
je pomešana s fekalijami. 
Nujno bi torej potrebovali 
vodovod, ki bi jih oskrboval 
z dobro pitno vodo. Razen 
tega se Kostanjevica razvija 
kot turistični kraj, ki vode 
ne sme pogrešati.

Težave z vodo imajo tudi 
okoliške vasi. Vas Oštrc ima

skupen vaški vodnjak, kjer 
napaja živino. Pitne vode jim 
primanjkuje, in ko je zmanj
ka v hišnih vodnjakih, jo mo
rajo voziti štiri kilometre da
leč iz Kostanjevice. V Koča- 
riji je tudi pomanjkanje vo
de. Imajo samo kapnico, ki 
si jo napeljejo s strehe. To 
pa ne zadostuje in vaščani si 
morajo pomagati tako, da vo
do nosijo ali vozijo, kadar se 
domače zaloge posušijo.

Krajevna skupnost Kosta
njevica obsega 32 vasi. Ima 
šest vaških odborov. Lani je

prejela 950.000 Sdin za naj
nujnejše potrebe. Letos si ne 
obeta veliko več, saj je v ob
činskem proračunu namenje
nih za devet krajevnih skup
nosti komaj štiri milijone 
Sdin. Za večja dela pri ure
janju cest aji vodnjakov de
narja v tej skromni vsoti ni 
na voljo, zato občani upravi
čeno pričakujejo, da bo ob
činska skupščina prej ali slej 
obravnavala njihove življenj
ske potrebe po oskrbi z vo
do in boljših prometnih zve
zah.

Plan KOVINARSKE - 2 milijardi in pol
Tovarna se delno že sprecializira za opremo papirne, kemične in naftne 
industrije -  Zmanjševanje investicij nalaga kolektivu večjo skrb za prilaga
janje tržišču -  V načrtu imajo že tudi izvoz -  Osebni prejemki delavcev 
so odvisni od dohodka, ki ga ustvari podjetje -  Vsa proizvodnja je vezana

na pogodbena naročila

Tovarna industrijske opre
d e  in konstrukcij KOVI
NARSKA zaposluje z vajenci 
vred okoli 380 'judi. To je 
s ta ljen a  številka in je za se- 

ne nameravajo povečeva- 
Na novo bodo sprejemali 

le strokovnjake, predvsem 
^ e n ir je  in tehnike.

V podjetju imajo lasten 
razvojni oddelek. Zavedajo se, 
da brez dalj no ročnega pro
gramiranja za tovarno ni ja 
snih perspektiv. Veliko poslu
ha bo potrebno za zahteve 
tržišča doma in v svetu. Za 
letos planirajo že tudi izvoz 
in navezali so stike s tuji-

Y°je naprav  za odvod vode iz surove nafte . V saka 
u teh posod te h ta  okoli 21 to n  in im a 80 kubičnih  

m etrov  p ro sto rn ine. (F oto : J. Teppey)

no. To pa narekuje večjo 
skrb za kakovost izdelkov, ki 
se bodo znašli v mednarodni 
konkurenčni areni. Prilagaja
nje domačemu tržišču posta
ja prav tako vedno bolj za
htevno. Tudi tu pogojuje 
uspeh kvaliteta.

Vrednost proizvodnje bo v 
KOVINARSKI dosegla letos 
dve milijardi in pol starih 
din. Doseženi plan konec 
lanskega leta je bil za tristo 
milijonov S din manjši. Pro
izvodnja teče brez motenj po 
zastavljenem dinamičnem pla
nu. Delavci delajo v dveh iz
menah. Izkoriščene so vse 
zmogljivosti.

V tovarni izdelujejo razne 
jeklene konstrukcije, indu
strijske objekte, opremo za 
papirno in kemično industri
jo ter opremo za industrijo 
nafte. Vsa proizvodnja je ve
zana na pogodbena naročila.

Osebni dohodki delavcev 
dosegajo povprečje 80.000 S 
din. Odvisni so od dohodki 
podjetja. Merilo zanje ni do
sežena proizvodnja, ampak 
prodaja. J t

Do poletja skakalnica
Kopališče na otoku v Ko

stanjevici privablja vsako 
poletje veliko kopalcev. Mno
gi med njimi pogrešajo tam 
skakalnico. Na to pomanj
kljivost gostje pogosto opo
zarjajo. Domače turistično 
društvo bo poskušalo uredi
ti skakalnico še do kopalne 

. sezone, na pomoč pa mu bo 
priskočila krajevna skupnost, 
čeprav je v finančni stiski in 
kake večje vsote ne bo mog
la prispevati.

Prapor Združenja borcev NOV Zdole je 4.-junija razvil 
predstavnik občinske Zveze Združenj borcev Krško Sta
ne Nučič in ga izročil v varstvo predsedniku na Zdolah 

Branku šobi. (Foto: Zupančič)

Zdolski borci razvili prapor
Pred spomenikom Rudija 

Rožanca v Zgornji Pohanci 
je organizacija Združenj bor
cev NOV z Zdol 4. junija raz
vila svoj prapor. Kulturni 
program je pripravila zdol
ska osnovna šola. Sodeloval 
je tudi pevski zbor iz Artič.

Razvitja so se razen prvo
borcev in predstavnikov or
ganizacij ZB NOV s tega dela 
Kozjanskega, ki so botrovali 
praporu, udeležili tudi števil
ni okoliški prebivalci. Na

DROBNE 
S SENOVEGA

■  PROIZVODNJA V RUDNIKU
je  b ila  v  m aju  vsak dan povpreč
no za 40 ton  pod planom , zato pa 
n i b il dosežen finančni p lan . Im e
li so težave v odkupu zaradi jam 
skih ognjev in  prepoznih prip rav .

■  STRELA JE  ZANETILA po
žar 31. m aja  z ju tra j v vinski kleti 
na  Armezu, k i je  la st Ivana M ed
veška iz B restanice. Senovski ga
silci so tako j odhiteli na  požari- 
šče, vendar je  ogenj že poprej 
•pravil svoje, škoda  še n i znana.

■  NA DOPUST bodo začeli o d 
h a ja ti ru d a rji v sindikaln i počit
n iški dom  v V rsar 20. Junija. K er 
letos n i bilo  p rijav  za prvo  izme
no iz v rs t šolskih o trok , bodo to  
izmeno zasedli ru d a rji s  svojci. 
Zanim anje za letovanje ob m orju  
je  letos m anjše k o t lan i.

■  CESTA SENOVO — RAVNE 
je precej razd rta . Po n je j hodi 
in  se vozi na  delo precej ru d a r
jev. Prav b i b ilo , ko b i rudn ik  in 
KS z združenim i m očm i oesto po
pravila, saj je  sliša ti, da  je  ru d 
n ik  vo ljan  sodelovati z delom  in 
m aterialom .

prapor so pripeli trakove 
predstavniki sendikalnih po
družnic ObS, KOVINARSKE, 
CELULOZE in ELEKTRA— 
KRŠKO

Mnogim borcem so se oro
sile oči, ko je iz grl Artiča
nov mogočno zadonela pesem 
»Bohor žari«. Odmevala je 
med gozdovi, ki so nekoč nu
dili zavetje borcem za svobodo. 
Domovina je zdaj svobodna, 
ostal je le spomin, ki ga or
ganizacije ZB obujajo na 
vsakoletnih prireditvah.

MARTIN ZUPANČIČ

Posojilo za podražitve
Osnovna šola v Kostanje

vici je lani dogradila stano
vanjski blok za učiteljske 
družine. Dolenjska banka ji 
je odobrila za to gradnjo 
dolgoročno posojilo. Med 
gradnjo je prišlo do podra
žitev za 2,700.000 Sdin in šo
la je letos zaprosila za do
datno posojilo. Občinska 
skupščina je na zadnjj seji 
izglasovala garancijsko izja
vo za ta znesek.

ELEKTROTEHNA: 
ponovno znižanje 
cen hladilnikov

V krški prodajalni ELEK
TROTEHNE so te dni po
novno znižali cene hladilni
kom HIMO 80 Ur in 130 Ur.
— Velika izbira lestencev in 
drugih svetlobnih teles, pral
nih strojev, štedilnikov in 
drugih gospodinjskih apara
tov, telefonskih in merilnih 
aparatov ter elektroinstalacij- 
skega materiala.

Oglejte si brezobvezno bo
gato zalogo blaga!

50 pionirjev 
iz Krškega na pohodu

Med 23. in 30. junijem se 
bo 50 pionirjev iz krške ob
čine udeležilo pohoda po po
teh Kozjanskega partizan
skega odreda. Ta pohod or
ganizirajo občinske Zveze 
prijateljev mladine in občin
ske zveze Združenj borcev 
NOV iz vseh treh spodnjepo- 
savskih občin.

Razstave 
za konec leta

Vse osnovne šole v občini 
Krško bodo za konec šolske
ga obdobja 1966/67 priredile 
razstave in na njih prikaza
le upeh šolarjev v zadnjem 
letu. Ponekod se bodo pred
stavili z razstavami fotogra
fij, drugod z likovnimi deli, 
z uspehi v Jugoslovanskih pi
onirskih igrah ali s filateli
stičnimi ’ razstavami. Vsi ti 
prikazi bodo na šolah med 
21. in 26. junijem dostopni 
staršem in drugim obiskoval
cem, ki jih zanima udejstvo
vanje mlade generacije.

Odličja za senovske 
planince

Senovski pionirji planinci 
so 21. m aja razvili pred pla
ninsko kočo na Bohorju svoj 
prapor. V programu so so
delovali: rudarska godba, se- 
novski oktet, mladinski pev
ski zbor in recitatorji. Po 
pozdrajvnem govoru predsed
nika društva Toneta Javoriča 
je zib ranim spregovoril še 
predsednik PZS dr. Miha Po
točnik, ki je prapor razvil in 
mu botroval. Na lepi svečano
sti so zasluženim članom PD 
Senovo podelili planinska od
ličja in pohvale. Srebrni ča
stni znak PZS so prejeli: Mi
lan Mahovne, Albanca Mahov- 
ne, Ivan Radi in Tončka Po- 
žun, pismene pohvale PZS pa: 
Drago Fišer, Silva Jesenšek, 
Mirko Kostevc, Viki Kostevc, 
Nada Jelenko, Jože Žičk ar, 
Meta Habiht in Albina Javo- 
rič. -

R K.

Naloge »Moj kraj 
in partizani«

Deset najboljših nalog na 
na temo »Moj kraj in parti
zani« bo v krški občini na
grajenih. Razpis je izdelala 
za vse osnovne šole občinska 
zveza Združenj borcev NOV.

Pionirji so se že za dan 
mladosti seznanili z zgodovi
no Kozjanskega odreda, ki 
mu bodo v nalogah posvetili 
največ pozornosti.

Odbor za 25-letnico 
zveze pionirjev

Predsedstvo občinske Zve
ze prijateljev mladine je ime
novalo 21 članov v odbor za 
proslavljanje četrtstoletaega 
jubileja Zveze pionirjev Ju
goslavije. Predsedoval mu bo 
tovariš Stane Nunčič. V od
boru so zastopani predstav
niki družbeno-političnih orga
nizacij in društev, člani ob
činske pionirske komisije in 
člani občinske Zveze prijate
ljev mladine.



slop j a,

kažejo, da p r i  
ob isk  k p rid n ir 
ljudem .

»Pozdravljeni, 
šli naš konec! I

Jelko Štojs -  
novi sekretar 

izvršnega odbora
Izvršni odbor Občinske 

konference SZDL je na seji
2. junija izbral Jelka štojsa 
za novega profesionalnega 
sekretarja izvršnega odbora 
in konference SZDL. Tovariš 
Štojs je bil doslej pomoč
nik upraviteljice osnovne šo
le v Sevnici, odbornik in vi
den družbeno-politični dela
vec.

Na petkovem sestanku so 
sprejeli tudi program letoš
njega dela in sklepe občinske 
konference ter imenovali več 
komisij za različne dejavno
sti. Govorili so tudi o infor
mativni dejavnosti in skleni
li, da je treba vzpostaviti do
bro dopisniško mrežo.

Šentjanž: v nedeljo 
bo referendum

Kot mo že poročali, so na 
zboru volivcev na območju 
Krajevne skupnosti Šentjanž 
razpravljali o uvedbi krajev
nega samoprispevka. Ker ob 
tej priložnosti ni Bilo prisot
nih dovolj volivcev, je svet 
krajevne skupnosti sklend, da 
bo izvedel referendum v ne
deljo, 11. junija.

Znova o lesni šoli 
v Sevnici

Vajenske sode lesne stroke, 
ki bi vzgajala vajence za obrt 
in rezbarstvo, pri nas, razen 
v Sevnici, nimamo, zato bo 
treba o bodočnosti te šole 
dobro premisliti, preden bi 
jo ukinjali, so menili na ne
davnem drugem posvetu, ka
teremu sta prisostvovala tudi 
dva predstavnika republiške
ga sekretariata za šolstvo. 
Po daljši razpravi je bilo 
odločeno, da je treba v nekaj 
mesecih narediti študijo o 
potrebah po taki šoli v Slo
veniji, dobiti mnenje obrtne 
zbornice in šele potem ukre
pati. če bo bodočnost šole 
zagotovljena, bo treba zbra
ti nekaj desetin milijonov 
starih dinarjev za novo de
lavnico, ki jo šola potrebuje, 
da bo lahko verificirana.

Obisk iz Cerkelj
Zadnjega maja je obiskala 

Sevnico večja skupina stare
šin garnizije iz Cerkelj. S 
predstavniki družbenopolitič
nih organizacij in občinske 
skupščine so se oficirji pogo
varjali o delu Socialistične 
zveze in o gospodarstvu ob
čine, zatem pa so si v 4 sku
pinah ogledali Jutranjko, Lis-
oo, Jugotanin in Kopitarno. 
Sevničani so jim  poklonili v 
dar sevniški grb, ki so ga iz
rezljali delavoi Mizarske 
produktivne zadruge.

Telče: za pomoč prosijo
Te dni so na Telčah začeli 

graditi vodovod, ki bo po 
predračunu stal 4,5 milijona 
Sdin. Ker toliko denarja pri
zadete domačije ne morejo 
zbrati, je gradbeni odbor, ki 
ga vodi Franci Mlakar, pred 
kratkim sklenil, da bo za po
moč zaprosil podjetja in 
vodstva družbeno-političnih 
organizacij. Občinska skup
ščina ne more kaj več poma
gati, čeprav ve, kako si va
ščani, ki premorejo le nekaj 
slabih vodnjakov, želijo teko
če vode.

POJASNILO
V zadnji številki našega 

tednika sta bila po pomoti 
zamenjana podpisa k slika
ma na 18. strani v SEVNI- 
ŠKEM VESTNIKU. Bralce 
prosimo, da to pojasnilo upo
števajo in nam neljubo napa
ko oproste.
UREDNIŠTVO

„Za dobra dela naj vedo tudi drugi!”
Malo p red  usločenim  lesenim  m ostom  na cesti, 

k i vodi v Loko in na  Lisco, se n a  desn i s tra n i odcepi 
p o t n a  Ledino. Blago spe ljan i ovinki novozgrajene 
oeste om ogočajo, d a  se d a  v suhem  vrem enu p riti 
v to  raz treseno  vas tu d i z avtom obilom , ču dov it po 
gled, podoben pogledu iz le tala, se o dp re  popotn iku , 
ko p ride  v išje v h rib : p red  n jim  leži p isano  Kom- 
po ljsko  polje, k i ga v loku  oklepa um azana Sava.

»Semle ga je  usekal,« kaže V riskov sin  Tone. 
(F oto : M. L.)

Lepa gospodarska po
slopja, red okrog njih, 
predvsem pa čista hiša, 
kažejo, da prihajamo na 
obisk k pridnim kmečkim 
ljudem.

»Pozdravljeni, ste le na
šli naš konec! Ko sem vas 
povabil, pravzaprav nisem 
bil prepričan, da boste 
kdaj prišli sem gor. Sto
pite v hišo!«

Z gospodarjem Francem 
Vriskom sva sedla za širo
ko kmetiško mizo, na ka
tero je kmalu priromala 
domača dobrota: salama, 
črn kruh in vino. »Ali vi 
pišete časopise, ki jih mi, 
posebno pa naš oče, tako 
radi prebiramo?« je neza
upljivo vprašal sin Tone, 
ki si je gotovo predstav
ljal drugačnega človeka. 
Oče Franc si natakne na
očnike in pravi: »Berem 
pa res rad, posebno vaš

Dela je v KOVINSKEM že več
Glavna naloga -  spraviti sevniško Kovinsko podjetje na noge -  pa še ostane

Ko je lani sevniškemu Ko
vinskemu podjetju trbovelj
ska strojna tovarna odpove
dala naročila pri varjenju, 
drugi važen stalen kupec — 
Mizarska produktivna zadru
ga — pa zmanjšala naročila 
pohištvenega okovja, se je 
kopici težav pridružilo še 
pomanjkanje dela. Slepni
račun je pokazal slabe poslo
vne rezultate: podjetje, ki je

imelo veliko dolžnikov, je 
zaslužilo le za osebne dohod
ke delavcev, denarja pa je 
zmanjkalo za izboljšanje teh
nične opremljenosti in kvali
fikacijske sestave zaposlenih, 
lo število ljudi m edino ime- 

Letos je podjetje zmanjša
lo od vseh večjih gospodar
skih organizacij manjšo vred
nost proizvodnje kot lani v 
istem času. Tudi povprečni

V Šentjanžu prispevek za PD
V Šentjanžu je bilo pred 

leti prosvetno delo med od
raslimi zelo razgibano, zadnje 
čase pa prireditev pogreša
mo, toda ne zaradi nedelav. 
nosti prosvetnih delavcev, 
temveč zaradi neprimernih 
prostorov. Predstavniki vseh 
organizacij, društev, prosvet
ni delavci in krajevna skup
nost pa so zaradi tega skleni
li obnoviti prosvetni dom. 
Svet krajevne skupnosti je 
na nedavni seji sprejel sklep 
o razpisu referenduma za 
krajevni samoprispevek. Za
posleni naj bi prispevali 1 od. 
s to tek od osebnih dohodkov, 
obrtniki 1 odst. od davčnih 
osnov in kmetje 1 odst. od 
katastrskega dohodka. Občani 
se bodo za samoprispevek 
odločali že v nedeljo, 11. ju

nija, s tajnim glasovanjem 
na referendumu.

Upamo, da se bodo prebi
valci odločili za obnovo pro
svetnega doma, saj bo to tudi 
njim v korist. ap

vih treh mesecih manjši kot 
osebni dohodki so bili v pr- 
lani, kar gotovo ne vpliva 
dobro na rapoloženje zaposle
nih

Ker so ti podatki zaskrb
ljujoči, smo o trenutnem sta
nju povprašali tehnika Fran
cija Bizjaka. Takole je {»ve
di: »Dober znak, da se bomo 
izvlekli iz nezavidljivega po
ložaja, je to, da imamo zad
nji čas veliko naročil in nam 
del ne bo zmanjkalo. Te dni 
dokončujemo opremo za far
mo prašičev v Ihanu, v krat
kem pa bomo med drugim 
začeli delat; tudi opremo za 
hmeljne sušilnice. To so na
ši novi poslovni partnerji, ob- 
t«m pa skušamo obdržati 
stare, če bomo imeli delo in 
zaslužek, bomo tudi podjetje 
lahko bolje opremili.«

LISCA: še več obiskovalcev!
Zaradi nekaterih nujnih del 

pri Tončkovem domu je imel 
prejšnji teden na Lisci gos
podarski odbor društva sejo. 
Udeleženci so ugotovili, da 
bodo kljub pomanjkanju de
narja še ta teden lahko pre
pleskali okna in vrata. Skle
njeno je bilo tudi, da bodo 
na travniku pred domom v 
kratkem postavili klopi in ob
novili oznake na glavnih po
teh, ki vodijo do te lepe po
stojanke. Da bi privabili še

Mrtva” mostova v Boštanju
Zaradi dveh železobetonskih 

mostov pade na račun Bo- 
štanjčanov m arsikatera pi
kra, češ da so nameravali 
prek njih speljati glavno ce
sto skozi Boštanj. Take misli 
so bile tudi v članku o mo
dernizaciji ceste Impoljca— 
Sevnica v Dolenjskem listu
11. maja

Kot predsednik bivše bo- 
štanjske občine sem še živa 
priča o nastanku teh objek
tov, zato želim to kratko opi
sati.

Ko so predstavniki železni
ce in cestne uprave ob grad
nji železnice Sevnica — Tr

žišče leta 1935 proučevali, 
kako bi rešili križanje nove 
železnice z zasavsko cesto, so 
predstavniki cestne uprave 
zahtevali, naj se cesta in že
leznica ne križata na isti vi
šini. šele 1938 so se sporazu
meli, da bi se cesta že pri 
grajskem kozolcu izognila 
dveh pravokotnih ovinkov in 
stekla za bregom pod Boš ta
njem po naravni višini na že
lezniški nadvoz in po nasipu 
na novi most čez Mimo in 
dalje proti lesenemu savske
mu mostu. Ta varianta bi 
omogočila, da cesta ne bi 
imela ostrih ovinkov in da 
bi bila dvignjena ter tako 
vam a pred poplavami.

Objekta sta bila zgrajena 
v letih 1939 in 1940. Nadalje
valna dela je preprečila oku
pacija spomladi 1945. Okupa
tor ded ni nadaljeval, pač pa 
le presekal ovinka pri graj
skem kozolcu in cesto razši-

lis t in  K m ečki glas. P rvi 
je  tak o  dom ač in  razum 
ljivo nap isan , tako  da  iz
vem  vse, k a r m e zanim a, 
v drugem  p a  je  nap isane
ga veliko ko ristnega za 
naše delo. Sam o tele d ro b 
ne črke m e m otijo , m oje 
oči jih  le stežka ločijo,« je  
p ripom nil in  potegnil ča
sopis z velikega kupa sh ra 
n jen ih  prim erkov.

,»Ne sm ete  zam eriti, m o r
da  se vam  bo  zdelo to, 
k a r  b i vam  rad  povedal, 
m anj pom em bno, to d a  za 
nas, k i živimo z žem ljo in 
od n je , im a veliko težo.

'n e l i  sm o lep p a r  konj 
%mov, da  jih  je  bilo

Krmelj: prosla
va bo 8. oktobra

Proslava sevniškega ob
činskega praznika in po
delitev domicila XII. bri
gadi bo 8. oktobra v K r
melju. Tako je sklenil pri
pravljalni odbor na seji 
31. maja. Tega dne bo v 
Krmelju slavnostna seja 
občinske skupščine, shod 
predstavnikov brigade, po
delitev domicila, bogat 
kulturni program, v kate
rem bodo sodelovale šole, 
in zabava.

Prihodnje leto, ko bo ! 
brigada proslavila 25-let- j 
nico ustanovitve, bo še 
večja medobčinska sveča
nost. Za predsednika pri
pravljalnega odbora je bil 
izbran Vid Jerič, podrob
nosti proslave pa še niso : 
znane. Predvidevajo, da ■ 
bo do tega časa izšla tudi 
knjiga o življenju in bor- j 
bab brigade.

veselje gledati. Toda na
k ljučje  je  hotelo, da b i 
bili km alu  ob nje. 24. ja 
n u a rja  se je  eden od n jiju  
odvezal in  se p ro sto  sp re 
h a ja l po  hlevu. Privezane
ga k o n ja  je  to  vznem irilo 
in s kopitom  ga je  u d aril
v stegno, d a  je  zazijala  
velika rana . Povem  vam : 
m arsikaj sem  že videl, saj 
sem  že dolgo na svetu, to 
da  tak e  rane še ne.

Ljubim o živino in ne 
m orete  si m isliti, kako bi 
nas p o tr la  izguba dobrega 
konja . Za silo sm o zatis
nili ran o  in brez u p an ja  
poslali po  v e te rin a rja  v 
Sevnico. Alojz M ihev je  
bil km alu  p r i nas. ,Nič hu 
dega ne bo, sam o rano  
bom o stisn ili,’ nas je  po 
tolažil, m i p a  m u nism o 
verjeli. P rav  tako  je  n a re 
dil in  nam  rešil konja. Saj 
sem  m u plačal, vendar je  
on m nogo več nared il za 
nas. P a še tako  veder, 
sk rom en  in  po trpežljiv  je  
ta  človek, č e  b i im ela na 
ša občina dosti tak ih  lju 
di, b i b ila  zelo bogata. Za 
d ob ra  dela naj vedo tud i 
drugi!«

M. LEGAN

Kdaj bo na vrsti cesta 
proti postaji?

V Sevnici so zadnje čase 
uredili več cest, ki dajejo 
kraju mnogo lepši videz. Ob
činska skupščina ima v na
črtu tudi ureditev Klavniške 
ulice in popravilo kanalizaci
je; slišati pa je, da bo kmalu 
na vrsti tudi cesta proti Za- 
bukovju do zadnjih treh no
vih hiš.

Lastniki motornih vozil že
lijo, da bi v bližnji bodočno
sti asfaltirali še cesto od Mi
zarske zadruge do železni
ških zapornic mimo žage in 
Jugotanina, ki je selo slaba 
in se je mnogi raje izogiblje
jo.

kupaost ustanovljena
Za predsednika skupščine temeljne izobraževal
ne skupnosti je bii izvoljen Jože Bavec, upravi
telj iz Šentjanža, za predsednico izvršnega od

bora za Elka Grilc

več obiskovalcev, bo treba v 
Sevnici, na Bregu in v Rim
skih Toplicah postaviti re
klamne table, več manjših 
kažipotov pa je že postavlje
nih.

Doslej je društvo izvedlo 
že vse prireditve, ki so bile 
določene ob začetku leta. V 
nedeljo je bila planinska za
bava, vendar vreme izletni
kom ni bilo naklonjeno, za
to jih je bilo manj kot po
navadi.

Zadnjega maja so tudi v 
Sevnici ustanovili temeljno 
izobraževalno skupnost, ki 
obsega sevniško občino. Na 
prvi seji skupščine, ki jo se 
stavlja 21 članov, med kate
rimi je prosvetnih delavcev 
ena tretjina, so izvolili izvrš
ni odbor, ki ga sestavljajo: 
Elka Grilc, Jože Petančič, Re
zika Ogorevc, Pavla Milost, 
Jože Jurečič, Mirko Fugina

in Lizika Koprivnik.
V svet medobčinskega Za 

voda za prosvetno-pedagoške 
službo je bil izvoljen Mirke 
Fugina, v predstavniški or 
gan celjske regije pa Franc 
Perme. Na ustanovni skup 
ščini so sprejeli tudi statui 
skupnosti; pri razpravi pa s* 
je pokazalo, da so te stvar 
še precej nove, zakaj razpra 
va je bila dokaj skromna.

ril. Nadvoz pri železnici ni 
prišel več v poštev, ker je 
bil promet na tej progi usta
vljen.

Omenjena mostova torej 
nista v zvezi s preložitvijo 
Manca v Boštanj, kar je v le
tih 1931 — 1933 vodil posla
nec Drmelj. Sredstva, name
njena za ta dela, so po skle
pni občinskega odbora pora
bili za izboljšvo ceste po 
Grahovici.

Spomnimo se še na akcijo, 
ki je med gradnjo železniške
ga mostu čez Savo prepreči
la istočasno gradnjo cestne
ga mostu. Zato zdaj vsako le
to z milijoni krpamo stari 
leseni sa/vsk- most.

Pristavil bi še tole: nihče 
ne more z gotovostjo reči, 
ali bosta omenjena mostova 
v Boštanju prišla v poštev 
pri reševanju prometnega 
problema na tem območju.

Franc Dobovšek

Most v Boštanju pri Sevnici, čez katerega se v e r j e t n o  

ne bo dalo nikoli voziti. Zgrajen je bil še pred vojno, 
v času predvolilne kampanje. (Foto: M.L.)
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REORGANIZACIJA V TREBANJSKI OBČINI

Prej 16, zdaj 6 osnovnih organizacij
Med delovnimi organizacijami le kmetijska zadruga obdržala osnovno orga

nizacijo Zveze komunistov

V trebanjski občini so združili osnovne organi
zacije ZKS. Prej jih je bilo 16, zdaj pa jih imajo 6. 
Te so: v Mokronogu, na Mimi, v Trebnjem, Šentru
pertu, Veliki Loki (oz. Velikem Gabru) in kmetijski 
zadrugi. Med delovnimi organizacijami je kmetijska 
zadruga edina obdržala samostojno osnovno organi
zacijo.

Združitev kot prvo fazo re
organizacije v občini so na 
splošno dobro sprejeli, če
prav je opaziti, da se neka
teri komunisti, vajeni zaprte
ga sestankarstva in podob- 
bodo tako kmalu sprijaznili.

Nove osnovne organizacije 
imajo namreč povsem drug, 
boljši namen: odpirati raz
pravo o vseh vprašanjih in 
sproti razčiščevati probleme 
oziroma zavzemati v takih 
primerih odločna stališča. 
Nedvomno bo tako delo za 
komuniste zanimivejše, boga
tejše, plodnejše in bolj kon
kretno, predvsem pa take na

rave, da bo našel delovno po
dročje vsak posameznik.

Reorganizacija daje komu
nistom možnost, da se bodo 
bolj posvečali tudi svojim 
problemom, predvsem ideolo
škemu in političnemu izpo
polnjevanju. V boju mnenj in 
stališč bo sicer marsikdo 
odnehal, toda za takimi člani 
kot tudi za tistimi, ki se bo
do pomišljali, ali bi bili še 
člani ZK ali ne, ne bo nihče 
žaloval. V Mokronogu osnov
na organizacija zaradi neza- 
vzetosti sekretariata še ni za
živela, kot bi morala. Ni prav, 
da bi bila zaradi peščice ne-

V »M O DNIH  O BLAČILIH « IZDELAJO

letos več telovnikov
Novih delavcev -za zdaj ne bodo sprejemali

V trebanjskem obratu 
»Modnih oblačil« so si zagoto
vili delo za vse leto. Suknji
če izdelujejo pretežno iz 
dveh vrst blaga domačih to
varn. V delo so letos spreje
li več telovnikov. Izdelki so 
lepi in zadovoljijo kupce. 
Proizvodnje n is o  bistveno

povečali. Ostali so tudi pri 
številu zaposlenih (okoli 180) 
in letos novih delavcev ne bo
do več sprejeli.

člane organov upravljanja 
nameravajo poslati na semi
nar, ki ga bo organizirala de
lavska univerza.

LO VSK E D R U Ž IN E  V T R E B A N JSK I O B Č IN I

ustanavljajo lovski sklad
Določili bodo prispevke in podpisali pogodbe

1. ju n ija  so se p redsedn ik i in ta jn ik i osm ih lov
skih družin  's  p redstavn ik i sta lne  kom isije za lovst- 
vo in zastopniki sveta za km etijstvo  in gozdarstvo 
v T rebnjem  dogovorili, da bodo ustanovili občinski 
lovski sklad. Povedali so, da z delom in gospodarje 
n jem  lovskega bazenskega odbora niso zadovoljni.

Lovske družine so se za 
novi sklad odločile predvsem 
zato, da bi imele več sred
stev in da bi lahko bolje go
spodarile na loviščih. Sklad 
bo popolnoma neodvisen od 
sklada pri lovski zvezi, kate
remu družine plačujejo pri
spevke. Imel bo upravni od
bor, v katerem bodo zastop
niki vseh osmih družin v ob
čini in predstavniki sveta za 
kmetijstvo in gozdarstvo. To 
Pa seveda ne bo oviralo dru
žin, da ne bi imele še nada
lje stikov z lovsko zvezo, od 
katere bodo še vedno dobi-

delavnih članov omadeževa
na celotna organizacija.

Da v organizaciji ZK ne 
more biti vsakdo, pove pri
mer z nedavne seje občinske
ga komiteja ZKS, ko so dva 
člana izključili. Na isti seji 
so sprejeli 11 novih članov, 
kar dokazuj«, da bodo hkrati 
nenehno pomlajevali vrste v 
ZK. _

Martinja vas: le 
v slogi je moč!
»Le v slogi je moč,« so ne

dolgo tega govorile gospodi
nje iz M artinje vasi pri Mo
kronogu, ko so z radostjo 
pričakale vodo ie novozgra
jenega vodovoda. Potreba in 
moč te stare resnice sta 
združili šest gospodarjev, ki 
so za ceno enega milijona 
starih dinarjev zgradili čez 
700 m dolgo vodovodno na
peljavo.

Ko so otvarjali vodovod, so 
se z grenkobo spomnili tistih 
^osedov, ki se akciji niso ho
teli pridružiti, pohvalili pa so 
trebanjsko Komunalno pod
jetje, njegovega direktorja 
tovariša Kolenca in vodjo 
kmetijskega obrata Janeza 
Borštnarja. Ta primer je še 
enkrat dokazal, da je družno 
delo, tovarištvo in medseboj
no razumevanje koristno za
VQP

J. LOVŠE

„Litostroj" si pomaga s storitvami
Zaradi pomanjkanja dela bodo trebanjski »litostrojci« letos še primorani 

opravljati storitve za domače naročnike

V trebanjskem LITOSTROJU so v letošnjih prvih 
štirih mesecih naredili 114 ton kovinskih izdelkov za 
ma-tično podjetje in 68 ton za druge naročnike. Za 
matično podjetje mora trebanjski obrat letos pro
izvesti 400 ton izdelkov.

Za domače naročnike so v 
Trebnjem letos delali pred
vsem rudniške vagončke, 
strojno opremo in transport
ne naprave oziroma, največ

zvarjence. Za domače naroč
nike delajo predvsem zato, 
ker jim  večkrat zmanjka de
la. Kaže, da bodo letos še 
primorani opravljati stori-

NOV BLOK V TREBNJEM DOGRAJEN

Vselili se bodo te dni
Dogovor o dograditvi drugega bloka -  Za pre
ureditve v Trebnjem in Mokronogu 10 milijonov 

starih dinarjev

Poslovni in 16-stanovanjski blok v Trebnjem bo 
dobil te dni prve stanovalce. Stanovanja, ki jih je 
novomeško gradbeno podjetje Pionir zgradilo za trg, 
so kupile delovne organizacije in občinska skupščina.

V pritličju bloka bodtf 
štirje poslovni lokali, med 
drugim za »Dolenjko«, »Bo
rovo« in »Tobak«. S »Pionir
jem« se dogovarjajo, da bi 
dogradil še sosednji blok, ki 
naj bi bil vseljiv še letos.

Stanovanja v bloku, ki ga 
izročajo stanovalcem, so so
dobna in ogrevana s central
no kurjavo. 'Taka stanovanja 
bodo tudi v sosednjem blo- 

/   _

NOVO V TREBNJEM!

T R G O V SK O  PODJETJE

DOLENJKA iz Novega mesta
' j e  o d p r l o  v Trebnjem 

novo prodajalno.

vale strokovno pomoč.
V sklad, ki ga nameravajo 

ustanoviti lovci trebanjske 
občine, se bodo stekali pri
spevki lovskih družin, turi
stičnih organizacij in podob
ni dohodki. Kolikšni bodo 
prispevki družin, še ni zna
no, določili jih bodo, ko bo 
urejen kataster in določena 
boniteta lovišč. O tem bodo 
razpravljali na posvetu, ki bo 
v kratkem. Brž ko bodo zna
na merila za prispevke, bodo 
lovske družine podpisale po
godbe, na podlagi katerih bo
do ustanovili sklad.

//
PRESKRBA

j e  d o b r o  z a l o ž e n a  z:

□  vsemi živili 
. □  pijačami

□  zelenjavo
□  mesom in mesnimi izdelki
□  mlečnimi izdelki

Trebanjci in okoličani, obiščite novo trgovino in 
prepričali se boste, da je izbira bogata in cene 
konkurenčne!

ku. Novi stavbi sta ne le po
večali, marveč tudi okrasili 
stanovanjsko sosesko vzdolž 
ceste proti Staremu trgu. 
Stanovanjsko podjetje, ki mu 
je zaupano gospodarjenje z 
družbenimi stanovanji v ob
čini, bo za vzdrževanje dobi
lo tudi ta dva bloka.

Nedavno je delavski svet 
stanovanjskega podjetja skle
pal o letošnjih vzdrževalnih 
delih in popravilih. Za inve
sticijsko vzdrževanje so na
menili okoli 10 milijonov S 
din. Preurejali bodo pred
vsem stanovanjske stavbe v 
Trebnjem in Mokronogu. Hi
šni sveti imajo za tekoče 
vzdrževanje in manjša popra
vila hiš letos na voljo okoli 
8 milijonov S din.

tve, ki v njihovem proizvod
nem načrtu niso predvidene.

Čeprav iščejo delo in če
prav dela v obratu 12 delav
cev manj, pa letos ne napra
vijo manj kot lani. Zmanjša
li so predvsem število nekva
lificiranih in režijskih delav
cev. Manj je  tudi bolezenskih 
dopustov. Osebni prejemki so 
se povečali, zlasti če primer
jamo prejemke letošnjega 
prvega četrtletja s povpreč
jem prvih štirih mesecev le
ta 1966.

Radulja nagaja 
lastnikom travnikov

Radulja, ki jo je ljudski 
poslanec in nekdanji ko
misar Gubčeve brigade 
imenoval kraj naj lepše 
mladosti te brigade, je 
idiličen potok, ki pa pri
naša prebivalcem štaten- 
berške doline tudi precej 
nevšečnosti. Kmečki go
spodarji, ki imajo ob njej 
travnike, se velikokrat pri
tožujejo, da ob deževju 
močno poplavlja in s tem 
prinaša veliko nevarnost 
— metiljavost goveda, pa 
tudi seno je zaradi pre
velike moče manjvredno. 
Odbornik Ribič je že ne
kajkrat opomnil občinsko 
skupščino, da bi bila pri 
tem potrebna tudi občin
ska pomoč, vendar zaen
krat v ta namen ni pred
videnega niti dinarja. Ver
jetno bi bilo najbolj smo
trno poskusiti v okviru 
krajevne skupnosti orga
nizirati akcijo, v kateri bi 
prizadeti gospodarji vsaj 
delno regulirali strugo in 
izkopali odtočne jarke.

Predsednika: Ivan Gole 
in Adolf Grum

30. maja se je v Trebnjem 
zbrala 27.-članska skupščina 
in ustanovila temeljno izobra
ževalno skupnost občine Treb
nje. Kot predvideva statut, 
ki je bil ob tej priložnosti 
sprejet, je skupščina sestav
ljena takole: 6.članov je pred
stavnikov občanov in odborni
kov občinske skupščine, 8 je 
zastopnikov osnovnih šol, en 
predstavnik delavske univer
ze, en član je iz medobčinske
ga Zavoda za prosvetno-peda- 
goško službo, 5 zastopnikov 
družbeno-političnih organiza
cij, 6 pa predstavnikov de
lovnih organizacij, ki jih je 
izbral občinski zbor.

Na ustanovni seji skupščine 
je bil izvoljen za predsedni
ka skupščine temeljne izobra
ževalne skupnosti Ivan Gole, 
direktor Kemoopreme, za 
predsednika izvršnega odbo
ra pa Adolf Grun, ravnatelj 
trebanjske oknovne šole. Dru
gi člani izvršnega odbora so 
še: Tone Sever. Bojan Buko
vec, Avgust Gregorčič, Alojz 
Dvornik, Milan Turk in Vla
dimir Silvester. Za člana 
medobčinskega sveta za 
skupno financiranje srednjih 
šol na območju štirih dolenj
skih občin sta bila izvoljena 
Vladimir Silvester in Tone 
Sever.

Trebnje pred 4 0  leti
Ker bo km alu minilo 40 let, odkar je Trebnje dobilo občinsko hišo in 
prosvetni dom, bo mnoge tam kajšnje prebivalce prav gotovo zanimalo, 
kako so tak ra t gradili take reči. Iz tedenske priloge Ilustrirani Slovenec 
Povzemamo nekatere zanimivosti, pobrskali pa smo tudi po starih  arhi
vih in po obledelih listinah iz tistih časov in skušali v dveh nadaljevanjih 
°pisati najvažnejše trebanjske dogodke tistega časa.

Kulukarji’ so gradili 
Prosvetni dom

Mnogo Trebanjcev, poseb- 
n°  tistih, M so se v Trebnje 
Priselili, ne ve, da so se pred 
j leti še žabe redile v vaški 
uži. in v pomladanskih me- 

pele Trebanjcem na ti- 
mestu, kjer zdaj stoji 

Prosvetni dom. »Samo trije 
^rebanjci še živimo, katerih 
®wrgi so bili rojeni v Treb
il i?* ^  drugi so se priseli- 
t* *casneje,« pripoveduje sin 

danjega trebanjskega žu- 
C f13 *J°že Zupančič, edini 
j r”®4 v Trebnjem, ki mu po 
“omače pravijo kar Pepi.

»Dolgo smo se pripravljali

na gradnjo prosvetnega do
ma, toda bilo je premalo de
narja. Na pomoč je prišel 
kuluk — prispevek in, ,kulu- 
harji’ — prostovoljci z zaviha
nimi rokavi in krampi v ro
kah, kot jih prikazuje slika 
iz tistih časov.« Ko je Jože 
Zupančič nataknil naočnike 
in obledele strani časopisa 
nagnil proti soncu, se mu je 
obraz raztegnil v nasmeh: 
»O ja, kaj jih ne bi poznali 
Tale je Feliks škoda izpod 
grada, oni je Anton Štepec, 
iz Medvedjega sela, Julka 
Zupančič iz Ponikev, Pepa 
Mam iz Jezera, Pepa Zupan
čič iz Rodin, Kašičeva z Gr
made, Polde Kralj, Justa

Kristan. Ti so še med živimi, 
drugi pa so pomrli. Takrat 
sem bil fant blizu dvajsetih 
let. Pred mojim očetom je 
30 let županova! Pran Huč, 
nekaj časa pa je bil župan 
tudi Josip Žafran. Za gradnjo 
prosvetnega doma se je po
sebno zavzemal Miha Jenko, 
trebanjski kaplan. Pomem
ben mož tistih časov je bil 
dr. Fran Cvetko, deželnosod- 
nd svetnik in predstojnik ok
rajnega sodišča. Dobro se 
spominjam tudi okrajnega 
zdravnika d r Pavloviča, ki 
sem ga kasneje z našim vo
zom preselil.«

V sestavku Ilustriranega 
Slovenca »K današnjemu

prosvetnemu dnevu v Treb
njem« lahko preberemo vrsto 
zanimivosti, in človeka kar 
mika, da bi jih primerjal z 
današnostjo.

Prisluhnimo samo, kaj so 
takrat zapisali o turizmu v 
tem delu Dolenjske, čeprav 
niso poznali mednarodnega 
leta turizma: »Prave turisti- 
ke tu ni, ker ni pravih gora. 
PŽtc pa je več krasnih razgle
dnih točk. Najvišja je romar
ska cerkev na Zaplazu, od 
koder se vidi daleč naokrog. 
Druga je Sv. Ana, tretja pa 
Vrhtrebnje. Pot do v se h  je 
zelo lagodna in senčna, želez
niške zveze ugodne. SAMO 
REKLAME NI.«

Poslušajmo misli o takrat
nem gospodarstvu: »Glavni
dohodki trebanjskega ljud
stva so polje, vinograd, ži
vinoreja in les. Zemlja je te
žka, glinasta, v suši kaže ve
lik razpoke. Barve je rdeč
kaste, zlasti v Dečji (bolje 
Rdeči) vasi. Vinogradi dajo 
ob dobri letini preoej dobre
ga, lahkega vina. Govedoreja 
kaže zelo mešane pasme in 
oblike. Gozdovi kažejo čim
dalje večja rebra. Lepa pri
hodnost se obeta Trebanj

cem, če se bodo uresničile 
obljube raznih železniških 
komisij, cla bo kmalu stekla 
šentjanška železnica do Sev
nice in bo Trebnje tako po
stalo važno križišče gospo
darskih poti. Da bi le kma
lu! Zaradi pomanjkanja do
bre tekoče vode se ne more 
razviti nobena industrija. Te
menica ima premalo padca 
in se komaj premika. Vsa 
tudi težko čaka nameravane 
elektrifikacije, ki jo Dolenci 
tako težko pogrešamo.«

In kaj so menili o takratni 
kulturi: »Na prosvetnem po
lju nastopa Trebnje sedaj 
čimdalje bolj vodilno mesto.
S kulukom in raznimi daro
vi so si ljudje postavili velik 
in praktičen prosvetni dom. 
Največja dobrotnica tega je 
domača hranilnica. Trebnje 
je središče prosvetnega in 
pevskega okrožja in ima še

vse polno drugih organizacij, 
šoli sta v občini dve — šest- 
razredna v Trebnjem in šti- 
rirazredna v Dol. Nemški va- 
•si. Prva je stara, premajhna 
in sredi največjega šuma, 
druga pa nova, modema in 
na primernem kraju. Snuje 
se dvorazrednica na Rač
jem selu.«

Kako so si takrat razlagali 
izvor imena Trebnje: »Po
Valvasorju se ime izvaja po 
grofih Treuen (zvesti), ti so 
imeli v davnini tod svoj grad. 
Drugi spet pravijo, da je bito 
v rimskih časih važno križi
šče treh cest, ki se je imeno
valo Treffinis. Tako je napi
sano tudi na starih župnij
skih pečatih in starih listi
nah. Tretji pa trdijo, da so 
dali dolini ime Slovenci, ki 
so jo morali iztrebiti.«

(Nadaljevanje prihodnjič)
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Mladina poslej 
ne bo osamljena

Na mladinskem sestanku 
v Stari cerkvi 28. maja so se 
ob navzočnosti predstav
nikov množičnih organizacij 
in podjetij pogovarjali o na
daljnjem delu mladine. Fran
ci Grebenc je povedal, da že
li mladina predvsem sodelo
vati z družbeno-političnimi 
organizacijami. Mladinci že 
zdaj skrbijo za spomenik 
padlim borcem, poslej pa bi 
jim  zaupali še več. Med dru
gim bodo uredili igrišče, pri 
čemer jim  bo pomagalo KGP 
Mlaka.

O NAČRTIH KS V STRUGAH

Morebitne težave bodo rešili sami
Pri KGP se zavedajo, da morajo računati le na svoje sile — 16-krat več 
dolžnikov kot upnikov — Sindikalni odbor je zadovoljivo delal, več pa bo 

moral napraviti za obveščanje

Potreb je dovolj, pa tudi 
volje ne manjka!

Mladinski bar?
»žito« iz Izubijane na

merava preurediti slašči
čarno »Metka« v Kočevju 
v mladinski bar. V »Met
ki« bodo opustih tople 
malice, s katerimi imajo 
sgubo, dopolnili bodo 
opremo, na ploščadi pred 
obratom pa postavili pre
mično kovinsko ograjo in 
okrasili ta prostor s cvet
jem.

Konec maja je bila konfe
renca sindikalnih podružnic
KGP Kočevje, na kateri so 
izvolili novi odbor in razpra
vljali o gospodarskem polo
žaju njihove delovne orga
nizacije

20 sindikalnih podružnic 
KGP z okoli 1250 člani je 
leta 1960 prvič izvolilo sindi
kalni odbor KGP, ki usklaju
je delo podružnic, jih se
znanja z gospodarskim polo
žajem posestva, sindikalnimi 
in delovnimi nalogami itd.

Na konferenoi so ugotovili, 
da je sindikalni odbor, ki si
cer formalno ni nikjer uza

konjen, potreben in njegov 
način dela primeren. Vendar 
pa naj odbor v bodoče na
pravi še več za seznanjanje 
članov z delom sindikata in 
gospodrskim položajem pod
jetja. Pri tem naj se posluži 
tu/ti glasila posestva »Aktu
alnost«.

Direktor KGP je prisotne 
seznanil z gospodarskim po
ložajem podjetja in poslova
njem v prvem četrtletju le
tos. Položaj je sicer težji kot 
lani, še vedno pa ni kritičen. 
Predvsem so v težavah z ob
ratnimi sredstvi, saj jim  dol
gujejo kupci 16-krat več kot 
oni dobaviteljem.

Težave pa lahko nastanejo, 
če ne bd bili budni in priprav
ljeni na zaostrene pogoje po
slovanja. Vsi člani kolektiva 
in vodstva obratov ter pose
stva pa se zavedajo, da bodo 
morali v bodoče posvetiti več 
pozornosti tudi odpravljanju 
manjših napak, kar so doslej 
zanemarjali, ker so menili, 
da za gospodarski uspeh po
sestva niso bistvene. Seveda 
bodo morali zniževati, kjer 
se le da, tudi stroške.

Na konferenoi so izvolili 
nov sindikalni odbor, ki se 
bo v kratkem  sestal in izvolil 
predsednika.

Ivan Hočevar je predsed
nik krajevne skupnosti Stru
ge. Ljudje se tod preživljajo 
z delom v gozdu, živinorejo, 
žganjem apna, z izdelova
njem zobotrebcev, nekaj pa 
se jih vozi na delo v Ljub
ljano. V kotlini, v kateri le
že Struge, ta  najbolj vzhodni 
kraj v kočevski občfini, je 
pravzaprav dovolj zemlje. Po 
večkrat na leto pa je svet 
poplavljop, zato se ga ne iz
plača obdelovati. Toda ljudje 
so tu in domovi in mladi in 
stari, zato je tudi želja po 
napredku na pretek. Le de
narja primanjkuje. Tov. Ho
čevar je bil takoj pri volji 
zadostiti naši radovednosti.

V zanimivem pomenku je 
štel načrte in želje ter hkrati 
povedal, kje dobivajo denar 
zanje.

— Javna razsvetljava, avto
busna zveza s Kočevjem in 
družbeni prostor so 3 stvari, 
ki nas najbolj peko- Z jaV' 
no razsvetljavo smo že zace
li: 3 luči že imamo, radi pa 
bi jih še 6, da bi bila glavna

Oglasna deska KS
Krajevna skupnost Kočev- 

je-mesto je v teh dneh name
stila pri trgovini Sadje-zelena- 
va oglasno desko. Na njej se
znanja občane s svojim de
lom, objavlja razglase, obja
ve in tudi nekatere občinske 
odloke, ki so zanimivi za ve
čino občanov. Razen tega bo
do na tej deski lahko delov
ne organizacije in občani ob
javljali oglase o morebitnih 
prodajah in nakupih.

Gasilci nenehno vadijo 
v Črnem potoku

Zelo prizadevno prostovolj
no gasilsko društvo Livold, s 
katerim  se je združilo PGD 
Črni potok, ima vsak teden 
pri kopalnem bazenu v č r 
nem potoku gasilske vaje. Na
menjene so zlasti mlajšim ga
silcem. A. S.

Matični urad Predgrad
V m aju  je  rodila Ana Sterbene 

lz Jelenje vasi — deklico. Um rla 
je  M arija  S terk. prevžitkarica iz
Pake. 76 let.

Cene v Kočevju
Pretekli ponedeljek so ve

ljale v trgovini s sadjem in 
zelenjavo naslednje malopro
dajne cene: krompir stari 
0,60 N din kg, krompir novi 
2,55 N din kg, sveie zelje 
1,81 N din kg, kislo zelje 1,54 
N din kg, fiiol v zrnju 3,7« 
do 4,77 N din kg, grah stroč
ji 3,88 N din kg, čebula 6,72 
N din kg, česen 6,15 N din 
kg, zelena solata 3,32 N din 
kg, ribe 6,35 N din kg, jajca 
0,45 N din kos, jabolka 6 N 
din kg, pomaranče 4,70 N din 
kg, limone 4,60 N din kg, 
banane 5,70 N din kg, češnje 
3,68 N din kg.

»Trgopromet« ima letos 
tudi večje zaloge blaga, razen 
tega pa občutno večje obvez
nosti do dobaviteljev. Za,fadi 
tega bo moral kolektiv na
meniti već denarja v poslovni 
sklad oziroma za obratna 
sredstva. Poudariti pa mora
mo tudi, da je kolektiv Tr- 
goprometa že ob sprejemu 
zaključnega računa za lani 
spremenil delitveno razmerje 
med osebnimi dohodki in 
skladi v korist sladov, ker 
so potrebovali denar tudi za 
investicije

Podjetje »Trgopromet« v 
Kočevju je imelo v prvem 
tromesečju let i dober po
slovni uspeh. Doseglo je za 
10,1 odstotka večji celotni 
dohodek, za 13,8 odstotka 
več za osebne dohodke in 18 
odstotkov več za sklade kot 
v istem obdobju lani. V tem 
obdobju se je število zapo
slenih zvečalo le za 2,4 od
stotka.

Promet je najbolj porastel 
v živilski in železninsko- 
tehnični stroki. Upadel pa je 
promet s tekstilom in obut
vijo.

Volitve in imenovanj

Nove avtobusne proge
Med šolskim letom avtobusna proga Vas-Ko- 
čevje-Zadnji avtobus Iz Ljubljane proti Kočevju 
ob 22.15 -  V sezoni avtobusna proga Kranj- 

Ribnica-Kočevje-Crikvenica

S 1. junijem je dobilo Ko
čevje dve novi avtobusni pro
gi. SAP je uslišal željo prebi
valcev Vasi-Fare in okolice te 
uvedel progo Vas—Kočevje. 
Iz Vasi odpelje avtobus vsak 
delavnik ob 8.30, v Kočevje 
pa pripelje ob 9.30. Avtobus 
se vrača iz Kočevja ob 12.30 
in pripelje v Vas ob 13.30. Na

D R O B N E  IZ K O Č EV JA
■  NOV PAVILJON POSTAV

LJAJO ob vhodu v ulico N a s ta 
dion, nasp ro ti gostilne »Rog«. Kot 
je s liša ti, bo v n jem  o b rtn ica  po
p rav lja la  ženske nogavice. N ekate
ri se b o jijo  za uspeh, k a jti v K o
čevju je  precej Sušm arjev, ki 
op rav lja jo  tako ob rt.

■  OBRTNIKI SE PRITOŽUJE
JO, da jim  ftušm arji, ki jih  Je 
dosti v vseh strokah , precej n a 
g aja jo . M orda bi b ilo  le prav 
šušm arje  p rim o ra ti, da bi p la 
čevali obveznosti k o t redni o b rt
n ik i. O bčinski pro račun  bi se s 
tem  precej o bogro l.

■  ROJAKI IZ AMERIKE, ki so 
na  dopustu  v s ta ri dom ovini, bo
do ob koncu ju n ija  obiskali Ko 
čevje. Z n jim i bo  tud! oktet, ki 
bo  ▼  Domu Jožeta Seška p rired il 
koncert. R ojakom  in  pevcem p ri
p rav lja jo  lep sp rejem . Ob te l p r i
ložnosti bo v Kočevju nastopila 
fo lk lorna skupina lz Predgrada ob

tej progi vozi avtobus, ki si
cer prevaža v Vas-Faro šolar
je, zato bo vozil le med šol
skim letom.

Nova proga je uvedena tu 
di med Ljubljano in Kočev
jem. Od 1. junija dalje odpe
lje zadnji avtobus iz Ljublja
ne proti Kočevju ob 22.15 
(doslej ob 20.15) in pripelje 
v Kočevje ob 23.45. SAP je s 
to progo ustregel mnogim po
tnikom, ki so morali doslej, 
če so prispeli v LJUBLJANO 
po 20.15, v Ljubljani prenoči
ti in so šele naslednje jutro 
lahko nadaljevali potovanje 
proti Kočevju.

Avtopromet »Gorenjska« iz 
Kranja pa bo od 1. julija do 
30. avgusta uvedel sezonsko 
progo Kranj —• Ljubljana — 
Ribnica — Kočevje — Crikve
nica. Kočevsko Turistično 
društvo je predlagalo podjet
ju, naj bi podaljšalo progo 
do Selc, kjer v naselju kočev
ske Počitniške skupnosti pre
živi dopust precej občanov 
Kočevja. Vendar »Gorenjska« 
tega predloga ni upoštevala, 
saj se proga, kot je obljavlje- 
no v novem voznem redu, 
konča v Crikvenici. Avtobus 
na tej progi bo odhajal iz 
Kranja ob 4.50, iz Ljubljane 
ob 5.20, Ribnice ob 6.36, Ko
čevja ob 7.05, v Crikvenico 
pa bo pripeljal ob 9.50. P o  
vratek iz Crikvenice bo ob 
14.40, iz Kočevja ob 17.25, Ri
bnice 17.54, Ljubljane 19.00 in 
prihod v Kranj ob 19.35.

Kolpi, pevski zbor osnovne Sole 
pa bo gostom  v pozdrav zapel ne 
kaj dom ačih pesm i. Predvideno 
je, da  ti bodo am eriški ro jak i 
ogledali tu d i pok ra jin sk i muzej 
NOB ln  se udeležili družabnega 
večera r  ho te lu  »Pugled«. Peter 
S obar Je organiziral ie  več p ri
p rav lja ln ih  sestankov.

■  KOČEVSKI FILATELISTI SO 
m orali v tam  m esecu globoko se
či ▼  žep, d a  so lahko kup ih  znam 
ke, ki so Izšle ob dnevu m lado
s ti. Med drug im  je  izšla znam ka 
za teden RK, serija  znam k Flo
ra  V II in serija  frankovnih znam k 
s podobo predsednika T ita

■  NA LEVEM BREGU R IN 2E 
za osnovno Solo so začeli s  p ri
pravlja ln im i deli za obrežno ka
m nito  škarpo . N a obrežju so po
d rli JelSe in vibe v dolžini 500 
m etrov. Podrli bodo tudi s taro  
hifio, m ateria l pa porabili za na 
sip  škarpe

Na zadnji seji občinske skupšči
ne Kočevje so b ili im enovani: v 
kom isijo za vloge in pritožbe: in 
ženir M iha B rišk i, Ivan Solar, J a 
nez H ering, M ilka CllenSek, Zin
ka Zemljak; v kom isijo za družbe
ni nadzor: A ndrej K lun, Anton Ko. 
šorog, Ludvik R ecek, V lado T urk, 
Nace V idrih; v kom isijo za odli
kovanja: M iro H egler, inž. Miha 
B riški, Nace K arničnik , Anton Zu 
pančič, Drago Aupič; v svet za 
splošne in no tran je  zadeve: Lado 
Švigelj, Andrej K lun, T ilka K ova
čevič, Jože 2 agar, V alter Deržek, 
Vlado G ašparac, V alentin  M esoje
dec, Božo Resinovič, Janez M er
har; v svet za družbeni plan  in 
finance: B runo Ciglič, Zdenko 
H odnik, Ludvik Recek, Lojze E r 
žen, R udi Zbačnik, Janea Lunder, 
Lojze Levstik, F ranc K orelc, Sreč
ko Kovačič; v svet za gospodar
stvo: inž. D ušan Oražem , inž. An
ton Gregorič, M irko R uparčič, Ivan 
Dolenc, Pavel Peček, M arjan Beš 
ta r , F ranc R udi, M atija P raz 
nik, Ivan K lun, Janez P iber, S tane 
Ocepek, R udi G ruden; v svet z* 
urbanizem, gradbene in kom unal
ne zadeve: V iktor D ragoš, Janez 
Zgonc, Andrej K lim , Lojze Ivan 
čič, F ranc B ojc, M irko K am bič, 
M arjan M rvar, inž. Anton Kna- 
feljc, Pavle Vesel, S tanko Levstik, 
Jože M urko; v svet za izobraževa
n je  in telesno vzgojo: Franc Volf, 
D om inik T roben tar, Peter Sobar 
m l., Avgust Švara, M irko P an tar, 
S ilva Ve6el, Saša Bižal, inž. Anton 
Prelesnik, Danilo Škulj Inž. Zden 
ko B oldan, Slavica B račika; v svet 
za ku ltu ro : M iloš H um ek. Vlado 
Turk, Janez H ortng, Ju lij Plut,

Rudi M ahar, Em a S trum belj, inž. 
Ivan Paplan; v svet za zdravstvo 
in socialno varstvo: inž. C iril
S trum belj, d r. M arko Vizjak, Ani
ca Lovšin — Podržaj, Rezka Ožu- 
ra, N ika D evjak, H edvika P in tar, 
inž. Anton Vrviščar, Feliks Vid
m ar, Ju stin a  N ovak, Lojze Rauh, 
L jubica Klepec; v svet za narodno 
obrambo: M iro H egler, Drago Au
pič, S tane Lavrič, Anton Hočevar, 
R udi R auh, Jože Boldan, Franc 
Jarc, Anton Križ, Anton Šercer, 
Nace K arničnik, V asilij Petrovič; 
v štab za varstvo pred naravnim i 
in drugimi hudimi nesrečami: M i
ro  H egler, Anton Šercer, M arjan 
K rivec, Jože Lajovec, Franc B ojc, 
B runo Ciglič, Rudi R auh d r. M i
ran  Cilenšek, Jože Novak, Franc 
Jarc, M artin  B auer, D rago Au&ič, 
S tane Potisek, Anton K riž, Jože 
Polovlč, S tane Lavrič, inž. Ciril 
S trum belj, Jože B enčina, H edvika 
P in tar; v skupščino izobraževalne 
skupnosti občine Kočevje: Em il
L orbar, Lojze M iklič, M arija  Vid
m ar, Lojze M arinč, S tane Zem ljak, 
Egidij Šinkovec, V lado p ian ine, 
Pavle Pogorelc, inž. Janez Lesar, 
E rnest Planinc, Ivan Lesar, Jože 
B rian, S tane L etonja, Anton B u ti
na, F rančiška K orelc.

Na lastno željo je  b il razrešen 
sodnik občinskega sodišča v K o
čevju Jože Petrič.

Za sodnika za prekrške je bil 
imenovan Emil Lorber iz Kočevja.

Za veterinarskega inšpektorja v
klavnici je  b il Im enovan P eter Clr-
tnan lz y jubljune.

Sprejem pri Taborski steni
Za dan mladosti so šole iz 

Vasi — Fare, Podpreske, 
Trave in Osilnice Obiskale 
Taborsko steno med Belioo, 
kjer se je med NOB najdalj 
zadrževal štab kočevskega 
bataljona. Pionirje sedmih 
razredov so tudi sprejeli v 
mladinsko organizacijo, šo
larji pa so izvedli tudi kul
turni program, učenci so se 
srečali tudi z bivšimi borci, 
ki so jrtm pripovedovali do
godke te NOB.

Pionirje je najbolj pretre
sla pripoved borcev o itali
janskem napadu na Tabor
sko steno, ko je padlo 6 par-

IVAN HOČEVAR

cesta skozi vas razsvetljen 
Okoli 500.000 S din bi potre' 
bovali za to.

Avtobusna zveza Ljubljana 
—Struge—Kočevje je Pr°?  
lem, ki nas najbolj bode. Ni
mamo krajevnega urada, P® 
vseh opravkih pa moramo 
Kočevje. Do tja je po ^   ̂
20 km, toda žal moramo 
ker v tej sm en ni nobeneg® 
avtobusa. V Kočevje pridem0 
zdaj tako, da sedem o na 
tobus Videm —D obrepolje. 
tam na na drugega, ki P®*1 
do Ribnice in K očevja Na
mesto da bi se pelja li 
20 km daleč se peljemo dlj • 
kot če gremo v L jubljano. ** 
tudi pot nas stane  več 
se potegujemo za dnevno * 
tobusno progo L jub ija*^  
Struge—K očevje po te j, 
nji cesta. Svgojo vlogo siwj 
SAPU v Ljubljani že pos«£ 
in tudi občina K očevje nas T  
podprla- Ko bo peljal 
avtobus po te j progi- bo 
Struge velik praznik!

Tretja stvar so dnLŽb̂ f 
prostori. Uredili bi jih v a®" 
stropju hiše, v kateri j® _ 
go vina. Tega letos najbrž 
ne bomo zmogli, v Tiso 
ki je še edini brez inđas*™. 
skega toka, pa bomo 
morali napeljati tok.

Z denarjem je tako: 
dobimo od KGP Kočevje, * 
kaj pa od občine. Lam 
imeti vsega 700.000 S ? 
400.000 smo dobili od 
(ta nam da za vsak ku 
meter odkupljenega lesacfI1o 
1000 S din), 300.00 pa f 1 ̂  
dobili od občine. Letos J « i  
vseh 13 krajevnih skuP^Tj. 
v občini na voljo le 9 
nov S din. Mi pa $e
vsega najmanjša KS . *i,
moremo veliko priča* 
na občini upoštevajo- - 0
smo delavni! Razmi^ iT_pv)cii, 
krajevnem 
toda na kaj ga 
Okoli 180 gospodinjstev 
našem območju, 3 ^
1 mlin in 1 žoga, W 1 
več zaprta, 30 ljudi pa ^  
v Litostroju v Ljub 
to je težko začeti s tJ*
pevkom, toda Mo po
našli nalogo, ki bi j* 
volji vsem. TakoJe ^  j*S

krat, ko smo se iP
popravilo pokopah^- ^  
prav ni bUo d e r ^ ;  
vsi poprijeli in i****1 ^  j.

O glašuj*«  
v O t !

tizanov in dva pionirja: 9-let
ni Vinko Kalčič in 12-letni Ja
kec TVirk.

Vsak učenec je nato na 
grob obeh pionirjev prinesel 
kamen. Sklenili so, da bodo 
prinašali kamenje tudi ot> 
prihodnjih ob ih in da bo 
tako nad grobom pionirjev 
nastala velika piramida iz ka
menja.

Vodstvo šol zasluži vso 
pohvalo, da je organiziralo 
sprjem pionirjev v mladin
sko organizacijo na kraju, 
kjer so se borili in padali 
med NOB odrasti, pa tudi 
mladina in pionirji.

Nuino sodelovanje občanov in inšpekcije
Občani naj pogosteje opozarjajo inšpekcije na nepravilnosti -  Dolgo vas 
ogroža onesnažena voda — V bodoče več dela za preprečevanje prestopkov

Občinska skupščina Kočev
je Nje na zadnji seji razprav

ljala o delu inšpekcijskih 
služb. Poročilo je bilo zelo

Večji promet in večje zaloge
Namenili so več za sklade, manjka pa jim obrat
nih sredstev -  Promet z živil' najbolj porasel

obsežno(25 strani, a zanimi-^ 
vo. Vendar vam misli iz nje
ga ne bomo posredovali, ker 
smo vas o najvažnejšem delu 
inšpekcij seznanjali že sproti.

Razprava pa je pokazala, 
da bi se dalo rruwr$ikateremu 
prekršku izogniti in da bi in
špekcije imele lažje delo, če 
bi bil že izdelan in sprejet 
urbanistični program za Ko
čevje.

Posebno je bilo poudarje
no tudi, da naj dobi Dolga 
vas čimprej vodovod. Rinža, 
ki teče od Kočevja proti 
Dolgi vasi, je namreč močno 
onesnažena in ogroža vodnja
ke ter s tem tudi zdravje va
ščanov.

V poročilu in razpravi je 
bilo nakazano, da potrebuje

Kočevje čimprej mestno
smetišče.

Razen tega sta poročilo in 
razprava pokazala, da je za 
uspešno delo inšpekcij nujno 
večje sodelcvanje med občani 
in inšpekcijami. Občani naj 
bi v bodoče pogosteje opo
zarjali inšpekcije na razne 
nepravilnosti, kar bo v p o  
moč inšpekcijam, koristilo pa 
bo tudi občanom.

Ena glavnih nalog inšpek
cijskih služb bo v bodoče 
preventivno delo, se pravi 
preprečevanje raznih nepra
vilnosti. To pu bodo inšpek
cijske službe dosegle, če bo
do tesno sodelovale s samo
upravnimi organi in jih opo
zarjale na razne nepravilno
sti v njihovih delovnih ko
lektivih ter če bodo samo
upravni organi pripravljeni 
nasvete inšpekcij upoštevati.



RAZGOVOR Z M. FEGICEM. SEKRETARJEM MLADINE V RIBNICI

Uspehi in neuspehi mladih
Mladi naj sami povedo, kaj bi radi delali -  Nekoč dobri organizaciji sta 
zaspali -  Nedelavnost mladih pred volitvami -  Vabijo mlade, hkrati pa jih 

podcenjujejo -  Najboljši je bil aktiv v Grčaricah

V: O delu ribniške mladine 
že dolgo nismo pisali. Zvede
li bi radi nekaj o delu mladi- 
ne v zadnjem letu in načrtih 
za letos?

O: Naši mladinski aktivi 
Jani niso bili delavni, saj je 
vse akcije voditi član občin
skega komiteja ZMS. Vzro- 
*** za nedelaivnost pa doslej 
n3sta ugotovila niti naš komi- 
te niti občinska konferenca, 
& smo jo imeli pred kratkim, 
sklenili pa smo, da bomo v 
kratkem izvedli posebno an- 
keto , ki naj bi dala odgovor 
na vprašanje. Z anketo bomo 
skušali tudi zvedeti, za katere 
dejavnosti se mladi zanimajo, 
I11 Potem organizirati delo po 
“Neresnih skupinah.

V: Za kakšne interesne sku- 
pine bo po tvojem največje 
k im an je?

0- Za foto krožke, radio- 
ehniko m otjm a vozila in po
dobno. Prepričan sem tudi, 
r* bi se obnesla pri naši Svo- 

mladinska dramska sek- 
Clia, ki bi študirala in dajala 
“a oder le mladinska dela. 

eveda bi ta sekcija delala 
vodstvom odraslih.

V: Zvedel sem, da imajo 
ttuadi svojo sekcijo pri Ribi
ški družini, Turistdčn» dru- 
k °  ^  s'  ^eli v svoje član* 

stV0 več mladih?
O tem ne vem nčesar, 

j* tudi mladins3d komite s 
111 ni seznanjen 
V: Kako pa delajo tabomi- 
111 Počitniška zveza?

. Zadnja akcija taborni- 
°T» ki je bila hkrati tudi 

^ jbolj uspela, je bil »Ilega- 
**((> ki so ga izvedli skupaj z 

Jsko za 1. maja lani. Ven- 
/ r r so nas nekateri zaradi 

grajali: Turistično dru- 
da smo zasmetili ulice; 

^ ^ t e r i  starši pa, da njihovi 
//J*'? zaradi streljanja niso

spati- Taborniki zdaj
nie ne delajo, ker je

i ^m estn ik  starešine, ki 
bn n^jbolj delaven, v služ-
re^V Sežano- V Ribnici nam- 
Z*® ni dobil dela. Gospodar

j^ o rn ^ 07 ^  ^ vo“

J ™ 0* *  fcot za tabornike 
tudi za Počitniško

bom ’ ^  bila včasih naj- 
spj v Sloveniji, zdaj pa

cw?roli0v za nedelavnost teh 
^ te  ?I1ganizacij “e vem. Ko- 
Ctejviti 11101,111 n ^ n o  spet

ja^s Nedelavnosti ne zagovar
aj Pomanjkanjem denarja?

^  Iter 86111 proprî a*1. 
■Dot^?t^ebna ^ P re J  volja
1 Tem šele denar. Mladin-

udeleževali raznih sestankov 
v zvezi s  tem delom v delov
nih organizacijah in na tere
nu. Na kandidatnih listah je 
malo mladih, pa tudi v vod
stvih raznih organizacij jih 
ni. Misiiim da j e  čutiti ne
kakšen odpor do revolucio
narnih mladih in da nas pod
cenjujejo. Gotovo res povsod, 
da ▼  raznih organih ni mla
dih, uspeha pa ni. Krivi smo 
tudi sami, k e r  se premalo 
zavzemamo za delo v raznih
organizacijah.

rorifairi naše predvolilno de
lo bodo zbori mladih voliv
cev, ki bodo v teh dneh.

Že tabla sama govori, da so bili ribniški taborniki 
včasih delavni (lepo je izdelana), danes pa so povsem 

( o u i u j  rojoj) '(«uz«jd af) ipsdsra

PORAVNALNI SVET V RIBNICI

Boljše je zlepa kot zgrda
ski komite aktivom in dru
gim organizacijam letos de
narno ne bo mogel pomagati, 
ker bo prejel za svoje dedo le 
3500 Ndin, kar bo komaj do- 
vpij za njegovo delo (semi
narji, stroški konference, pro- 
slaiva tedna mladosti, izvedba. 
štafete itd.).

V: Svetla točka med mla
dinskimi aktivi?

O: Aktiv v Grčanicah, ki je 
lani sam organiziral proslavo 
vseh praznikov. Priredil je tu: 
di veselico in si tako sem 
priskrbel denar. Trenutno ga 
ima menda okoli 3000 Ndin.

V: Pred nami so volitve. Na 
kandidatnih listih je malo 
mladih in komiteja pred vo
litvami?

O: Komite doslej o predvo- 
lilaen* delu ni razpravljal, 
pač pa so se sami mladinci

Ljudje smo nemalokrat ra
di malenkostni. Dovolj je, da 
pade med sosedoma ostra be
seda, da tuja kokoš pobrska 
po našem dvorišču, da otro
ci poskočijo po tujem trav
niku in podobno, pa so že tu 
grožnje s sodiščem. Ker ima
jo sodišča dovolj dela s po
membnejšimi stvarmi, se z 
manjšimi spori ukvarjajo po
ravnalni sveti.

Poravnalni svet v Ribnici 
ima največ dela, ker spada 
pod njega velik del občine. 
Večina sprtih ljudi se je pred 
tem svetom poravnala. Ne 
bo odveč prikazati nekaj spo
rov, ki jih  je ribniški porav
nalni svet uspešno rešil.

Dva fanta sta se stepla. 
Eden od njiju je z otečenim 
očesom prišel na poravnalni 
svet. Povzročitelj pretepa mu 
je plačal nekaj bolečine in do-

Veliko slavje v Retjah

mov sta odšla kot prijatelja.
Hudo je tam, kjer živi pod 

isto streho več ljudi, ki upo
rabljajo isti hodnik in druge 
skupne prostore. Kaj rado 
pride do prepira zaradi su
šenja perila ali pa zgolj zato, 
ker so otroci, ki jim razprtije 
staršev niso mar, družijo. Ta
ko je ribniški poravnalni svet 
»zglihal« tudi dve ženski, ki 
sta se sprli, ena pa je skuša
la svoj prav dokazati z močjo 
svojih p esti.. .

Zenska je kupila konja v 
dobri veri, da je žival zdrava 
in brez napak. V nekaj dneh 
po nakupu pa je ugotovila,da 
ima konj napako. Poravnalni 
svet je tudi v tem primeru 
dosegel miren sporazum brez 
tožbe.

Največ prijav je zaradi mo
tenja tuje posesti. Sosed zač
ne brez vprašanja voziti čez 
tuj travnik. Prizadetemu se 
zdi za malo in pravico si po
išče na poravnalnem svetu. 
Tudi sporov zaradi meje je

Izobraževalna 
skupnost je 
ustanovljena

Na ustanovni skupščini iz
obraževalne skupnosti Ribni
ca je bil 31. maja za predsed
nika in delegata za republi
ško izobraževalno skupnost 
izvoljen Evgen Ivanc iz So- 
držice, za delegata za regio
nalno izobraževalno skup
nost pa Milena Borovac iz 
Ribnice. Na ustanovni skup
ščini so sprejeli statut skup
nosti in se pogovorili o fi
nanciranju. Denar se bo ste
kal iz prispevkov za izobra
ževanje, ki jih bo določila 
ObS (prispevek iz osebnih 
dohodkov in od kmetijske, 
obrtne in drugih dejavnosti).

Janez Grimčič

precej. Povod je kaj lahko de
bela bukev na meji med dve
ma posestvoma, če bi oba me- 
-jaša rada, da bi bila bukev 
njuna. Tudi s kokošmi so te
žave ( rade zaidejo na tujo nji
vo, kjer rase pšenica. Porav
nalni svet razsodi, da mora 
toženec kokoši imeti zaprte, 
toda kokoš ne more biti ved
no zaprta in takšni spori se j 
radi ponavljajo.

Precej razprav je bilo zara
di razžaljenja časti. Kadar 
kipi v človeku jeza, ne izbira 
izrazov, na jezik pa prav ta 
krat najraje pridejo grde be
sede. Takšen spor navadno še 
enkrat zaživi pred poravnalim 
svetom, toda na prigovarjanje 
članov sveta se stranke običaj
no pomirijo.

2e iz tega, kar smo našteli, 
lahko vidimo, da poravnalni 
sveti odigravajo pomembno 
vlogo. Veliko število porav
nav, doseženih pred njimi, 
dokazuje, da so zelo potreb
ni.

1. junija so v Grčaricah 
pokopali Janeza Grimčiča, ki 
je umrl za posledicami pro
metne nesreče. Pokojni se je 
rodil 1904 v Gor. Kamenju 
pri M imi peči. Kot otrok de
lavske družine je moral že v 
mladih letih zdoma za kru
hom. 1931 se je priselil v 
Ribnico, tam se je tudi po
ročil. V zakonu se mu je ro
dilo 6 otrok. Pozneje se je 
preselil v Grčarice, kjer je 
živel vse do tragične smrti. 
Pokojni Janez je bil napred
njak in je aktivno sodeloval

ZABELEŽENO V RIBNICIRetje, vas v Loškem poto 
ku, šteje nad sto hišnih šte
vilk. Prizadevni prebivalci so 
se dogovorili, da bodo ustano
vili lastno gasilsko društvo in 
zgradili gasilski dom. Zbrali 
so dovolj prispevkov v denar
ju, lesu in gradbenem materi
alu, vaščani pa so razen tega 
priskočili na pomoč s prosto
voljnim delom in vožnjami. 
Novi prostorni gasilski dom, 
v katerem so orodjarna, dvo
rana in drugi prostori, je že 
zgrajen.

Razen tega so v enem letu 
kupili še novo motorno briz
galno, vredno 1,5 milijona S 
din. Prispevke zanjo so zbira
li tudi pri rojakih, ki so za
časno zaposleni v tujini.

V Retiah doslej niso imeli

p °gled na novi gasilsk i dom  v R etjah . 
(F o to : Drago M ohar, R ibnica)

primernega prostora za se
stanke, prireditve in podobno. 
Vse to je bilo kar v gostil
nah, zdaj pa imajo dvorano v 
novem gasilskem domu.

11 junija bodo na lepi slav
nosti izročili namenu novi ga
silski dom in novo motorno 
brizgalno. Za Retje bo to ve
lika slavnost,1 zato se nanjo 
skrbno pripravljajo. Ponosni 
na dosežene uspehe, vabijo 
gasilci in vaščani na svoje 
slavje prebivalce bližnje in 
daljne okolice!

Pohod rezervnih 
oficirjev

11. in 18. junija bodo re
zervni oficirji in podoficirji 
iz ribniške občine končali 
strokovnoizobraževalno delo. 
11. Junija bodo imeli člani 
Z ROP iz Sodražice in Loške
ga potoka orientacijski po
hod na Travno goro, člani iz 
Ribnice in Dolenje vasi pa 
bodo tak pohod priredili poz
neje proti Francetovi jami v 
Mali gori. Na teh pohodih 
bodo preizkusili znanje, ki 
so ga pridobili v času zim
skega študija. -r

Polna dvorana otrok
Se pred kratkim je bila 

dvorana TVD Partizan v Rib
nici pogosto prazna, v zad
njem času pa je skoraj vedno 
polna. Zanimanje za telesno 
vzgojo je vedno večje, manj
ka pa vadnikov. Trenutno no
ben vadnik ne dela s skupi
no, ki bi štela manj kot 40 
otrok. Zanimanje za telesno 
vzgojo Je posebno porastlo, 
odkar vodi društvo nov uprav
ni odbor.

■  V Ribnici Se vedno niso za
m enjali vsem občanom  osebne iz
kaznice. Nove izkaznice b i m o
ra lo  dobiti 9 do 10.000 ljud i, do
slej pa  so jih  izdali 7.000, čeprav 
je  rok  za zam enjavo že davno po
tekel. Uslužbenci m atičnega u ra 
da  so obiskali skoro vse vasi, da 
b i ljudem  olajšali zam enjavo, ven
dar je težava v tem , da mnogo 
ljudi ni dom a. Zdaj ponovno k li
čejo vse tis te  občane, ki še n i
so zam enjali izkaznic. V nekate 
rih  k ra jih  so jih  obvestili že po 
dvakrat. Sam o v R ibnici upo 
ra b lja  s tare, neveljavne izkazni
ce okrog 300 ljud i. Ko so jih  zad
n jič  k licali na  m atičn i u rad , jih  
je  p rišlo  le okrog 30.

■  Mnogo besed je  bilo že zapi
sanih o parkirnem  p ro sto ru  p ri 
restavraciji in o  obeh h išah , ki 
ju  »podirajo« že nekaj le t. Pred 
meseci so ju  res napol podrti, 
tem elji in  ruševine p a  še vedno 
ležijo n a  bodočem  park irnem  p ro 
sto ru  in restavracijskem  v rtu . Tu
ris tična  sezona že trk a  na v ra ta , 
vendar kaže, da  bodo obiskovalci 
R ibnice in restavracije  letos na 
m esto obeh h iš lahko občudovali 
lepe razvaline . . .

■  Ob koncu turističnega tedna 
je M uzejsko društvo  iz Ribnice 
orgaiiziralo  zanim ivo p rireditev  
— javno m anifestacijo  izdelovanja 
suhe robe. 27. in 38. m aja  so v 
gradu ves dan  delali lončarji in 
suhorobarji in  kazali radovednim  
dom ačinom  in  tu jcem  (k i jih  ni 
b ilo  m alo), kako se takim  rečem 
streže. Lončarji so tud i m arsikaj 
prodali. 2al so bili sledovi p rire 
ditve vidni še nekaj dni potem : 
grad  je  b il poln  odpadkov, p ap ir
ja , ostružkov ln oblancev, c igare t
nih škaUic in vsega, kar so lju 
d je navajeni odm etavati na  Javnem  
prosto ru . P rired ite lj in oskrbnik  
gradu s ta  bržkone pozabila, da 
tu ris ti p rih a ja jo  v R ibnico tu d i ob 
delavnikih in ne le v nedeljo  in 
da si bodo o onesnaženem  gradu 
m islili svoje.

■  Se k ra tek  sprehod po gradu 
ln  okolici, kotičku, k i v R ibnici 
tu jce  na jbo lj privlači: z vrbo ža- 
lu jko zaraščeni spom enik p red  
gradom  (ob katerem  včasih kdo v 
prijetnem  h ladu  celo p a rk ira  av
tom obil) ne vzbuja na jbo lj spoš
tljivega videza, k a r se d& zarašče
na B istrica, polna nesnage, iz k a 
tere  se ob večerih Sirijo n ep rije t
n i vonji, p o sta ja  svo jevrstna za
nim ivost k ra ja , kupi zem lje, za

raščeni z veliko travo, in neure
jene, razm etane klopi v letnem  
gledališču prej odb ija jo , ko t p r i
vlačijo. Vse to  b i b ilo  treba  čim  
pre j odpraviti, popraviti streho na 
obzidju okrog gradu, k je r m an j
ka opeka, p rosto r m ed g radom  
in  B istrico pa tud i ni n a jp rim er
nejši za sušenje perila . Pred  po 
letnim i ku ltu rn im i prireditvam i 
bo treb a  popraviti tud i oder le t
nega gledališča, na  katerem  z ija 
jo  v tlaku  velike luknje. K ar do
volj je  s tvari, ki jih  je  treba  
čim  prej posto riti, da  se bodo 
tu jc i v Ribnici p rije tne je  poču
tili.

■  23. in 24. ju n ija  bodo v K om 
pasovem  aranžm aju  odšli rib n i
ški delavci na izlet na  M adžar
sko, v Budim pešto. Izlet organizi
ra  sindikalna podružnica, seveda 
če bo dovolj p rijav .

■  K m etijska zadruga nam erava 
v k ratkem  prevzeti od  trgovskega 
pod je tja  Jelka  Trgovino Izbira, ki 
gostuje v zadružnih p rosto rih . Lo
kal bodo združili z ostalim i 
m anjšim i lokali p red  arkadam i za
družnega dom a in uredili sodo
ben lokal za p rodajo  m leka, p red 
vsem pa m esa in ostalega, k a r po
trebu je jo  km etje (gnojila  itd .) . 
V erjetno bodo uredili tu d i b ife.

■  P rodajalci sad ja  in zelenjave 
iz drugih  krajev so se lepo zna
šli. čeprav  im ajo  v R ibnici trž 
nico, p rodaja jo  k a r na  im provizi
ran ih  sto ja lih  poleg zadružnega do
m a p ri avtobusni posta ji. Tako je 
ljudem  »tržnica« resda bolj p ri 
rokah, pogled iz avtobusov na ve
like košare zelenjave pa le ni 
najbo lj prikupen.

■  Kdo skrb i za nekaj sto  več
jih  in  m anjših  jam  od Inle6a 
p ro ti Kovinskem u pod je tju , k i ao 
jih  svojčas im enovali tud i cesta? 
B ržda občinska K om unala. Naj 
povem o, da skozi te  »prijetne« 
lukn je  ne vodi le  p o t do javne 
teh tn ice , postajnega skladišča in 
Kovinskega pod je tja , pač pa  tu 
d i k  p riljub ljen i tu rističn i točki 
Francetovi jam i. K am ion gram o
za p a  tudi ni takšna stvar, ali ne?

v NOB. Tudi po vojni se je 
vseskozi udejstvoval v poli
tičnem življenju in v družbe
nih organizacijah. Njegova 
nenadna smrt je globoko od
jeknila med Grčavljani, ki so 
se poslovili od njega na po
grebu, kakršnega v Grčari
cah že dolgo ni bilo. Ob 
grobu so mu spregovorili v 
slovo predstavniki ZB NOB 
iz Dolenje vasi, Ribnice in 
drugi. -r

AMD ustanavlja sekcije
AMD Ribnica, ki je še pred 

dvema mesecema štelo 20 
članov, jih ima danes že 140. 
Društvo dobro gospodari, ln 
je pred kratkim kupilo že 
drugi avto,' kljub temu pa 
mu je ostalo še nekaj denar
ja. Pred dnevi je društvo usta
novilo sekcijo v Sodražici, 
pripravljajo pa tudi ustano
vitev sekcije v Loškem poto
ku.

Še vedno slabo mleko
Veterinarski inšpektor ob

činske skupščine Ribnica Je 
v maju vzel dvakrat vzorce v 
vseh sedemnajstih zbiralni
cah mleka. 15. maja je bilo 
oddano slabo mleko v zbiral
nicah Žlebič, Breg, Goriča 
vas, Rakitnica in Zadniki. Pri 
drugem pregledu 24. maja 
je bilo v vseh zbiralnicah od
dano mleko primerne kako
vosti.

Cene v Ribnici
P r e t e k l i  p o n e d e l j e k  s o  v e *  

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

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

d a j n e  c e n e :  k r o m p i r  2 , 6 0  N 
d i n  k g ,  k i s l o  z e l j e  1 , 5 5  N d i n  

k g ,  f i ž o l  v  z r n j u  4 , 5 0  N d i n  

k g ,  g r a h  s t r o č j i  4  N d i n  k g ,  

č e b u l a  4 , 2 0  N  d i n  k g ,  č e s e n  

6 , 5 0  N d i n  k g ,  z e l e n a  s o l a t a  

3 , 4 6  N d i n  k g ,  j a j c a  0 , 4 8  N 
d i n  k o s ,  j a b o l k a  6  N d i n  k g ,  

p o m a r a n č e  4 , 4 0  N d i n  k g ,  

l i m o n e  4 , 9 0  N d i n  k g ,  b a n a n e  

5 , 2 5  N d i n  k g ,  č e š n j e  3 , 8 0  

N d i n  k g .
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Huda nesreča 
v Črnomlju

V soboto ob 13.40 se je v 
Črnomlju pripetila -huda ob
ratna nesreča, ki je terjala 
življenje 37-letnega Petra 
šnelerja, elektromonterja pri 
podjetju ELEKTRO. Na dvo
rišču servisa ELEKTRO je z 
vrtalnim strojem  skušal pre
stavita ključavnico pločevina
stih vrat, pri tem pa ga je 
nenadoma pri delu ubila 
elektrika. Ljudje so mu ta
koj nudili pomoč z umetnim 
dihanjem; prepeljali so ga 
tudi v ambulanto, toda vse 
je bdlo zaman.

Z motornim vlakom 
so zadovoljni

28. maja je začel voziti na 
progi Ljubljana—Metlika po
spešeni motorni vlak. Zju
traj odhaja iz Metlike in pri
de v Ljubljano v dobrih 
dveh urah, zvečer pa se vra
ča. Za občane je novo uve
dena železniška proga velika 
ugodnost, saj je vožnja hitra, 
udobna in najcenejša. Prvi 
dan je potovalo z motorcem 
še malo potnikov, ker ljudje 
B a n j še niso vedeli, v nasled
njih dneh pa je na belokranj
skih postajališčih Metlika, 
Črnomelj ni Semič vstopalo 
vse več ljudi.

11. junija veselica 
v Stranski vasi

Gasilsko društvo v Stran
ski vasi pri Semiču bo prire
dilo 11. junija veliko vrtno 
veselico, na kateri bodo to
čili pristno semiško vino, 
pekli jančke na ražnju, pri
reditev pa bo poživil srečo- 
lovč Gasilci iz vsntSasarke 
lovč Gasilci iz Stranske vasi 
so dobri organizatorji in 
vestni tudi pri delu v društ
vu. Doslej so uredili že svoj 
dom, nabavili so opremo, in 
to vse z lastnimi sredstvi.

Trgovina na Sinjem 
vrhu ostane

Splošno trgovsko podjetje 
POTROŠNIK iz Črnomlja je 
trgovino z mešanim blagom 
na Sinjem vrhu vsa leta vzdr
ževalo, kljub temu da poslo
vanje zaradi majhnega pro
meta ni donosno. Ker pa je 
reforma trgovska podjetja 
precej stisnila, si POTROŠ
NIK ne more več privoščiti 
trgovine, ki posluje z izgubo. 
Trenutno teko razgovori o 
možnosti, da bi trgovino pre
vzel zasebnik, da ne bi pre
bivalci tako odročnega kraja 
ostali brez oskrbe. Zasebniku 
bi se poslovanje vseeno izpla
čalo zaradi manjših poslov
nih stroškov in deloma niž
jih družbenih dajatev. Vpra
šanje je le, ali bo posle v za
kupu vodil s trgovskim pod
jetjem  ali z zadrugo. Dokler 
pa v Črnomlju zadeve ne bo
do uredili, bo trgovina poslo
vala nemoteno, kakor je do
slej.

Izobraževalna skupnost že dela
Temeljna izobraževalna sku

pnost v občini Črnomelj je 
imela 29. maja svojo ustanov
no in hkrati redno skupšči
no, ki jo sestavlja 31 članov, 
medtem ko ima izvršni od
bor 7 članov. Za predsednika 
izobraževalne skupnosti in 
hkrati izvršnega odbora je 
bil izvoljen Vinko Jerman 
ostali člani izvršnega odbora 
pa so: Anton Fabjan, Metod

Plut, Lojze Rožman, Lojze 
Stariha, Anton Troha in An
drej Petek.

Na skupščini so sprejeli 
poslovnik, izvolili organe 
upravljanja in sprejeli statut. 
Vse potrebno gradivo za 
skupščino Je v razmeroma 
kratkem času pripravil inici
ativni odbor, ki ga je imeno
vala občinska skupščina.

Novi člani zadružnega sveta KZ

čm om aljke so na jurjevanju zaplesale »devojačko kolo« v svojih lepih purgarskih 
nošah, prikazale so še obredno igro »most« in na koncu po starih običajih sklenile 
krog ter vanj lovile može. Občinstvu so bile zelo všeč, zato jim je marsikdo

zaploskal. (Foto: Mirko Vesel)

Nedeljskih volitev v zadruž
ni svet se je udeležilo 831 od 
1107 volilnih upravičencev v 
volilnih enotah Črnomelj in 
Dragatuš. V volilni enoti Čr
nomelj so bili izvoljeni kme
tovalci Matija Planinc iz 
Svibnika, Matija Petrič iz 
Tuševega dola in M artin Ba
novec iz Dobrič, razen njih 
pa členi kolektiva zadruge: 

Anton Sercelj, Janko Bano
vec, Pepca Movrin, inž. Mar
tin Janžekovič, Ivan Magdič,

inž. Malka štefanič, Dako 
Car, Malči Ivanič, Vasi
lij Dormiž, Marija Staniša, 
Janko Palajsa, Husein Murić, 
Jelka Obžetič, Angela Novak.

V volilni enoti Dragatuš so 
iz vrst kooperantov izvolili 
Toneta Matkoviča z Goleka in 
Rajka štefaniča iz Dragatuša, 
medtem ko so bili med čla
ni kolektiva izvoljeni Tone 
štefanič, Janko Cvar, Marjan 
Švajger in Jože Gergšič.

Na pokopališču 
ni več prostora
Na črnomaljskem poko

pališču v Vojni vasi 
zmanjkuje prostora za 
pokopanje umrlih obča
nov, saj so ugotovili, da 
lahko oddajo le še 8 enoj
nih grobov. Prav tako je 
nujno potrebna gradnja 
mrtvašnice in mrliške ve
že. Vse več družin stanu
je v stanovanjskih blokih, 
kjer so stanovanja tesna, 
zato nastane v primeru 
smrti kakega stanovalca 
problem, kje naj leži do 
pogreba. Zgodilo se je že, 
da je moral mrlič ležati 
v pisarni svojega podjet
ja, kjer je bil zaposlen, 
ker doma niso imeli pro
stora.

Zaradi tega se je kra
jevna skupnost Črnomelj 
odločila razširiti pokopa
lišče in zgraditi mrtvašni
co z mrliško vežo. Nave
dena dela je vnesla v 4- 
letni program javnih del. 
Ce bodo občani glasovali 
za program, bodo na po
kopališču čimprej začeli 
potrebna dela.

Asfalt do Semiča 
ni bil le obljuba

Zadnje mesece so ob 
govoricah, da bo tovarna 
ISKRA prispevala za grad
njo asfaltne ceste od Vr
tače do Semiča okoli 60 
milijonov, nekateri dom
nevali, da je to le predvo
lilna propaganda. Nejever
ni Tomaži so potegnili 
kratko. 1. junija je nam
reč kamion iz Novega me
sta začel dovažati m ate
rial. Vsak dan pripeljejo 
okoli 60 do 100 m ' gramo
za, v ponedMjek pa je ce
sta postala pravo gradbi
šče. Dogovorjeno je, da 
bo cesta asfaltirana do

30. junija, tako da bo za 
proslavo Belokranjskega 
odreda 2 . julija končana.

Boljšo cesto pa bodo 
uredili tudi od Vrtače do 
štrekljevca. Komunalna 
uprava Črnomelj je oblju
bila nanjo navoziti 100 m* 
gramoza, 200 m’ pa bo 
prispevala ISKRA. Gra
moz bodo z valjarji stlar 
čili, tako .da tudi doslej 
slabi odsek makadamske 
ceste Štrekljeve©—Semič 
domačinom ne bo delal 
sramote.

FRANC DERGANC
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ZK se bo otresla omahljivcev in kapitulantov
Sekretarji osnovnih organizacij ZK so 1. VI. v Črnomlju razpravljali o oblikah 
dela po reorganizaciji -  Odločili so se za odločne ukrepe proti nedelavnim 
članom, omahljivcem in tistim, ki si še niso na čistem z verskimi vprašanji 

-  Razen tega so se izrekli za področni komite ZKS Dolenjske

Vrstne hiše dograjene
Pet vrstnih hiš, ki jih je 

Belokranjsko gradbeno pod
jetje zgradilo v Loki poleg 
nove osemletke, je bilo pred 
kratkim dograjenih. V vsaki 
hiši je dvoinpolsobno stano
vanje z vsemi pritiklinami 
in garažo. Stanovanja so gra
dili za trg, kupila pa so jih 
podjetja in delovne organiza
cije družbenih služb za svoje 
zaposlene.

Ob nedavni prvi fazi reor
ganizacije Zveze komunistov 
v občina Črnomelj, ki je bila 
bolj formalnega značaja, se 
je pokazala potreba, da se
kretarji osnovnih organizacij 
poiščemo prožnejše oblike de
la. V mestu delujejo po novem 
tri osnovne organizacije ZK, 
v katerih so vključeni komu- 
s tisti iz vseh gospodarskih 
organizacij mesta in Kaniža
rice, kakor tudi komunisti iz 
družbenih služb. Prav zato 
smo sklenili na sestanku 
poiskati skupne oblike deda, 
v katerih bi enotno obravna
vali problematiko mesta in 
okolice. Predlagali so, da bi 
ustanoviili skupne sekcije ozi
roma komisije, ki bi priprav
ljale gradivo za sestanke os
novnih organizacij. Razen 
tega naj bi komunisti delo
vali tudi v aktivih, kri v več
jih delovnih organizacijah že 
obstajajo, morali pa bi zanje 
najti vsebino dela.

tako pridobila na ugledu. Od
prle se bodo tudi večje mož
nosti za sprejem  novih čla
nov, posebno mladine.

Sekretarji osnovnih organi
zacij so obravnavali Se pred* 
log o ustanovitvi področnega 
komiteja ZKS za Dolenjsko, 
ki bi imel bolj posvetovalni 
značaj. Mislili so, da bi bila 
taka oblika dela koristna.

MILAN MALEŠIČ

Najprej 1, zdaj že 3 prikolice na dan
Črnomaljsko lesnoindustrijsko podjetje ZORA je uvedlo letos novo pro* 
izvodnjo -  Za tovarno avtomobilov IMV Novo mesto izdelujejo pohištvo, 
s katerim so opremljene turistične prikolice za izvoz -  ZORA pa uspešno 

sodeluje tudi z več drugimi večjimi podjetji

V razpravi smo sklenili od
ločneje obračunati z nedelav
nimi člani ZK in tistimi, ki 
niso razčistili z verskimi 
vprašanji. Ugotovili smo, da 
je mlačen odnos osnovnih 
organizacij do takih članov 
motil občane in da je m ar 
siikdo zaradi tega odklonil 
sprejem v Zvezo komunistov. 
Vprašanje razčiščevanj reli
gioznih predsodkov pa name
ravamo zaostriti zlasti med 
prosvetnimi delavci, ker ti 
lahko največ škodujejo pri 
idejno-politični in družbeni 
vzgoja mladine. Takim pro
svetnim delavcem, ki pone
kod poučujejo celo zgodovino 
NOB ali temelje socialistične 
morale, pa niso naklonjeni 
socialističnim idealom, bomo 
morali onegomočiti škodljivi 
vpliv na mladino, če bo po-
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NOVO MESTO 
pri avtobusni postaji

Galanterijski obrat ZORE 
še vedno dela posteljice za 
inozemstvo, vendar letos po 
njih ni takega povpraševanja 
kot lani. Na tržišču je vedno 
hujša konkurenca, vseeno pa 
so ZORINE otroške postelji
ce zaradi solidne izdelave 
ostale še naprej v mednarod
nem katalogu proizvajalcev.

Tako bo tudri letošnji izvoz 
vrgel okoli 270.000 dolarjev. 
Podjetje se nadeja znova več
jih naročil, ko bodo razširili 
asortiment drobnega pohi
štva. Vzporedno s tem pa 
nemoteno poteka proizvod
nja ročajev za tovarno KOR
DUN iz Karlovca.

V ZORI imajo težave le še 
v mizarskem obratu v Semi
ču, kjer so morali preusmer
jati proizvodnjo. Čeprav so 
se zakleli, da obešalnikov ne 
bodo več delali, so v Semiču 
spet uvedli to proizvodnjo za 
znano podjetje SLOVENIJA
LES iz Ljubljane. To podjetje 
je pomagalo nabaviti avto
matski stroj, s katerim  nare
de že 4.000 obešalnikov na 
dan, vendar s količino še da
leč niso zadovoljni.

Prav tako je v podjetju 
ostalo nerešeno vprašanje 
primarne proizvodnje — ža- 
ganstva. Dve lastni žagi ni
mata dovolj dela in sta slabo 
opremljeni. Deflo na žagah 
zahteva preveč delovne sile, 
zato je razrez lesa tako 
drag.

USPELI SO Z RAZNIMI 
OBLIKAMI SODELOVANJA

Ce se spomnimo, kako Je 
šlo kolektivu ZORE za nohte 
v vseh obratih še do nedav
nega, potem ob sedanjem 
stanju podjetja lahko ugo
tavljamo samo pametno poli
tiko sodelovanja, s katero si 
je podjetje utrdilo položaj. 
Celotno proizvodnjo so nave
zali na nekaj močnih poslov
nih partnerjev, in tako v ko
lektivu ni več strahu, kaj bo 
prinesel jutrišnji dan.

— Do sodelovanja med 
ZORO in tovarno IMV je 
prišlo konec lanskega leta, 
ko smo Novomeščanom po
sodili 20 mizarjev zaradi ča
sovne stiske in vezanih do
bavnih rokov s tujino. Z de 
lom naših ljudi so bili v IMV 
zadovoljni, in tako smo se 
začeli pogovarjati o trajnem 
sodelovanju. — Tako je di
rektor ZORE inž. Stane Peča- 
ver razložil nastanek tesnega 
sodelovanja z novomeško to
varno avtomobilov, ki je že 
v nekaj mesecih naglo na
predovalo.

Najprej so izdelali po
hištva le 30 prikolic tipa 
»Opatija«, nakar je IMV po
nudil izdelavo opreme za 200 
prikolic. V ZORI so posel 
sprejeli in naglo organizirali 
proizvodnjo. Najprej so v 
enem dnevu opremili le eno 
prikolico, čee čas dve, zdaj 
pa odpeljejo v Novo mesto 
že tr i prikolice na dan.

Ker je pri tujih kupcih 
prav spomladi največje zani
manje za turistične prikolice, 
se mora tovarna IMV prila
gajati njihovim željam j® 
naročilom, z njo vred pa tu
di kooperanti, kot je ZORA- 
Tako so poleg opreme za Pr‘" 
KOlice »Opatija« prevzeli $e 
izdelavo pohištva za malce 
drugačne prikolice Adria.

Proizvodnja pohištva 08 
prikolice je postala pretežna 
zaposlitev Zorinega mizar
skega obrata, obenem pa de
lajo tu še vhodna in garaž
na vrata za ribniško podjetJ® 
INLES, s katerim že cUW 
časa uspešno sodelujejo. K® 
je trenutno dela mnogo veC’ 
kot je na razpolago 
sile, je ZORA prosila za V * 
moč sosednje podjetje les® 
stroke, LEPIŠ s Suhorja. 
letela je na razumevanje 
tako tudi mizarski o b ra t ^  
PIS v Gradcu dela za ZV * 1 
NE naročniike.

Taka je notranjost turističnih prikolic ^  L ’e)»f 
jih prevzame kupec. Zaradi okusne in solidne 1* v 
ve je zanje tudi tolikšno zanimanje. Vse, kar, j* iju 
prikolici lesenega (pohištvo), izdelajo v P° •'

trebno tudi z odstranitvijo iz
šole.

S poostrenim razčfiščeva- 
njem v lastnih vrstah se bo

Zveza komunistov otresla 
omahljivcev in kapitulantov, 
ki se ustrašijo sleherne nar 
loge in odgovornosti, ter bo



Izvoljeni v skupnost
Sklep o ustanovitvi temelj

ne izobraževalne skupnosti 
na področju metliške občine 
so potrdili na zasedanju 
skupščine, hkrati pa izvolili 
za člane izobraževalne skup
nosti naslednje: iz vrst ob
čanov: mr. ph. Gojka Juga 
in Zvonka Pavloviča; občin
sko skupščino bosta zasto
pala Slavica Jankovič in 
Frenk Molek, delovne orga
nizacije pa: inž. Ružica Škof, 
Zvone Jerman, Alojz Skoli- 
ber, Andrej Smuk in Martin 
Stefanič. Medobčinski zavod 
28 prosvetno-pedagoško služ
bo je za svojega predstavni
ka v tem organu izvolil prof.

Karla Bače rja, občinske druž- 
beno-politične organizacije pa 
so izvolile: Jožeta Došna,
Vlada Marentiča in Maksa 
Koležnika. Člani skupščine 
so še ravnatelji šol: Ivan Že
le, Vladka škof in Mitja 
Udovč.

Člani izobraževalne skupno
sti so se sestali na ustanov
ni skupščini 1. junija. Skup
ščina je začela kar z red
nim delovnim programom. 
Za predsednika temeljne iz
obraževalne skupnosti je bil 
izvoljen magister Gojko Jug, 
nato pa so izvolili izvršni 
odbor sprejeli statut in iz
volili razne delegate.

METLIKA: PRIPRAVE NA MEDNARODNO TURISTIČNO LETO

Stare naloge v novih okoliščinah
Pred začetkom turistične sezone priporočilo občinske skupščine gostincem, 

da ne bi gostje razočarani odhajali z metliškega področja

Poleg naravnih lepot, prometnih poti, komunal
nih objektov in  uslužnostnih dejavnosti je za turi
zem pomembno tudi gostinstvo, tega se m etliški tu
ristični delavci in občinska skupščina dobro zave
dajo. Da ne bi mnogih gostov, ki jih pričakujejo na 
m etliškem  področju v letošnjem  mednarodnem turi
stičnem  letu, razočarali, je občinska skupščina po
slala pismeno priporočilo vsem gostinskim obratom.

Videz lokalov, čistoča m 
red je prvo poglavje pripo-

••X vX -pS 'iyi;;«

o b je k t  NA KOPALIŠČU VZBUJA POZORNOST: Staro leseno metliško kopališče 
skoroda ni več za rabo, in ker se s turizmom v Metliki resno pečajo, so pred krat
kim začeli graditi novo stavbo. V njej bo dovolj prostora za restavracijo, kuhinjo, 
kabine, slačilnice in sanitarne prostore. Dela naglo napredujejo, zato bo novo ko

pališče verjetno res še v letošnji sezoni odprto. (Foto: Ria Bačer)

ročila, v katerem je rečeno, 
da ne gre le za uresničevanje 
minimalnih zahtev sanitarne 
in tržne inšpekcije, temveč 
da je v lokalih potrebno za
gotoviti tudi prijetno počutje 
gostov. K temu pripomorejo 
cvetje, urejena parkirišča, 
predvsem pa čistoča v loka
lih, kuhinjah, sanitarnih pro
storih in tujskih sobah.

Kvaliteta storitev in strež
be mora naglo napredovati, 
je dalje navedeno v priporo
čilu, posebno pa naj bi v 
vseh gostiščih povešali iz
biro domačih belokranjskih 
jedi. Gostinski delavci mora
jo streči le v predpisanih de
lovnih oblekah, v gostiščih 
pa ba morali imeti povsod 
jedilne liste s  cenami, pa ne 
samo v domačem, temveč 
vsaj v še enem tujem jeziku.

Ker v gostinskih obratih 
samostojno določajo cene, 
priporoča občinska skupšči
na, naj bi jih previdno za
stavljali, sicer gostov ne bo
do zadovoljili. Ugotavljajo 
namreč, da cene gostinskih

Obširen prikaz o raz
voju OF in NOB na Do
lenjskem in v Spodnjem  
Posavju imate v DO
LENJSKEM z b o r n i
k u  1963! — Dobite ga 
v knjigarnah. Zbornik 
una 300 strani in veliko 
slik; stane samo 1.500 
S din.

PRED OTVORITVIJO POČITNIŠKEGA DOMA »BETI«

Prijeten oddih je zagotovljen
15. junija bodo v Seči pri Portorožu odprli prenovljeni počitniški dom 
tovarne BETI — Piranski turistični delavci pravijo, da je to eden najlepših 

objektov na istrskem področju

V vseh obratih tovarne BE
TI med delom ne poznajo
lagodnosti. Delo pri strojih,

v pisarnah in na drugih de
lovnih mestih je natančno 
in odgovorno. Storilnost je v

M E H A N IČ N A  DELAV N IC A  SPR EJEM A  NAROČILA

„Za kvaliteto del pa jamčim!”
H Ponedeljek dopoldne je začela za stranke poslovati Pionirjeva mehanična 
delavnica v Metliki, na katero so lastniki motornih vozil nestrpno čakali

Etazvedelo se je, da bo v 
Ponedeljek začela za stranke 
Poslovati nedavno zgrajena 
Z^Pf^ična delavnica podjetja 

zato so že zjutraj 
J~*ateri pripeljali svoja vo- 
Zijh 2al so morali stranke 

kloniti, dokler ni komisija 
g le d a la , če je vse v redu 

začetek poslovanja. Okoli 
■ ure pa so mehaniki pre- 

1 Prva popravila.
Rfm delavnice je mojster 
* Ton^ifi, avtomehanik
delu xietno Prakso P« tem 
Usi.. vprašanje, kakšne

°dgr 0r r jo s t n m k a m ' j e

vse L * * " " *  sprejemamo 
vornia^ motornih vozil, U>, 
bije v , in osebne avtomo- 
t^ ; 5011 zaamk. Opravljamo 
^lAT ̂ rvise *a vozila TAM, 
v i s e b i ^ -  10611 le ser- 
se s ^Ponov. Na servi-
°iki bodo morali last-
ttiec. 0^ra Se vedno v Novo 

. doče v. °  raenkrat. V bo
del« rmi110,. verJetno tudi ta 
tako iL v Metliki, prav

sw ! ačunamo na servis- 
za ™zila Opel in

tudi Opravljamo pa
--  Jc^v^ru*arska dola- 

tnih \  vas Je »aposle-

2
hanikomati 31X00 ****** z 2 me’ 

elov imamo dovolj na

zadnjih letih močno napre
dovala, vendar uspehov niso 
dosegli kar tako. Vsakdanje 
osemurno delo zahteva od 
delavcev mnogo naporov, 
mnogi pa po delu v tovarni 
še kmetujejo.

Glede na vse našteto si v 
tovarni že več let prizadevajo 
omogočiti zaposlenim prije
ten leini oddih, da bi si v 14 
dneh brez . napornega dela 
opomogli in nabrali novih 
moči. Tovarna je imela že 
prej počitniški dom v Seči 
pri Portorožu, vendar je bila 
stavba adaptirana le za silo, 
v njej pa je bilo tudi malo 
ležišč. Letos pozimi so se od
ločili za gradnjo. Staro stav
bo so povsem prenovili, zra
ven pa so dogradili nekaj no
vih prostorov. Novi počitni
ški dom ima 42 ležišč v več 
osbah z eno, dvema ali tremi 
posteljami. Imajo pa tudi en 
apartma. Dogradili so novo 
restavracijo, imajo . lastno 
kuhinjo, klet in sanitarne 
prostore. Pred domom ure
jajo obširne parke, zelenice 
in parkirne prostor«, razen 
tega pa še tuše in ležišča za 
sončenje. Ko so si med grad
njo počitniški dom ogledo
vali turistični delavci iz Pi
rana in Portoroža, so menili, 
da bo imela BETI eno naj
lepše urejenih letovišč na 
vsem istrskem območju.

uslug na metliškem področju 
marsikje niso nič nižje kot 
v mnogo bolj urejenih turi
stičnih krnjih Slovenije. Če 
gostinci tega ne bodo upošte
vali, lahko to goste močno 
razočara, saj večno, da neka
teri tujci še bolj gledajo na 
cene kot domači gostje.

Znanje tujih jezikov je na 
metliškem področju še 
skromno; tudi o tem govori 
priporočilo. Kriljenje z ro
kami pri pogovoru s tujim 
gostom ne daje najboljšega 
vtisa, zato bi se morali go 
stanci naučiti vsaj nekaj 
strežnih frae. Prav tako 
naj bi nudili informacije o 
turističnih m zgodovinskih 
znamenitostih krajev, o pro
metnih zvezah, poslovanju tr
govin in servisov ter o mož
nostih za lov in ribolov.

Oto koncu je v priporočilu 
navedeno, da je treba gos
tom zagotoviti varstvo oseb
ne lastnine v lokalih in na 
parkiriščih ki da naj v go
stilnah poskrbe za spoštova
nje odloka o javnem redu in 
miru.

Naj reveži 
ostanejo doma?

Z organizacijo letovanj za 
otroke z metliškega področja 
ima letos občinski odbor RK 
dokaj preglavic. Ker v ob
činskem proračunu za te na
mene niso mogli zagotoviti 
nobenih sredstev, v občini pa 
je več kot 300 otrok potreb
nih letovanja, so pismeno 
prosili delovne kolektive za 
prispevke. Velika večina je 
odgovorila, da denarja nima
jo, da so v težavah, zato so 
se odborniki RK lotili nove 
akcije. Preko šol so dobili se
znam otrok, ki so nujno po
trebni letovanja bodisi iz 
zdravstvenih ali socialnih 
razlogov.

Zdaj ugotavljajo, kje so hji- 
hovi starši zaposleni, nato bo
da enkrat v podjetjih prosili 
za prispevke s točno navede
nimi imeni otrok njihovih de
lavcev. Če tudi tokrat proš
nja ne bo naletela na razume
vanje, letovanja otrok ne bodo 
mogli organizirati.

Kakšne bodo posledice, ni 
treba ugibati. Zdravniki zno
va in znova ugotavljajo, da 
so mnogi otroci zaradi pre
obremenjenosti s kmečkim 
delom in nepravilne prehrane 
slabo raščeni, bolehni in da 
bi jim nekaj tednov letova
nja ob morju zelo koristilo. 
V večini primerov pa so bo
lehni otroci tudi iz socialno 
ogroženih družin, zato ni pri
čakovati, da bi starši zmogli 
plačilo za kolonijo. Doslej so 
le pri 30 starših dohjli odgo
vor, da bi lahko prispevali 
vsaj del stroškov za letovanje, 
medtem ko ostali ne morejo 
nič dati.

Ko bodo delovne organiza
cije ponovno razpravljale o 
prošnji občinskega odbora 
RK, naj ne pozabljajo da bo
do bolehni otroci nekoč zra
sli in da bodo zaposleni v nji
hovih kolektivih.

Potrebujejo še 
50 krvodajalcev

Nedavna krvodajalska 
akcija je v Metliki zelo 
uspela, o čemer smo že 
poročali, vendar spet zbi
rajo prijave za prostovolj
no oddajo krvi. Zdaj po
trebujejo kri za novome
ško bolnišnico, v kateri se 
zdravi veliko Belokranj
cev, zato organizator akci
je, občinski odbor RK 
Metlika, upa na dober od
ziv. Metliško področje bi 
moralo trenutno zbrati 50 
krvodajalcev, do konca le
tošnjega leta pa še 150.

Občani, ki so pripravlje
ni darovati kri kot drago
ceno on nenadomestljivo 
zdravilo, naj se čimprej 
prijavijo pri svoji krajev
ni organizaciji RK. Krvo
dajalci bodo šli oddajat 
kri v Novo mesto.

Na razstavi 
velik obisk

2. junija je bila v Metliki 
odprta razstava o dejavno
sti službe javne varnosti. V 
prostorih bivše trgovine na 
Trgu svobode so bili v dveh 
lokalih razstavljeni panoji s 
fotografijami in raznimi po
datki. V štirih dneh si je za
nimivo in poučno razstavo 
ogledalo veliko število šol
skih otrok, v nedeljo pa tu
di precej odraslih občanov. 
Na razstavi je gradivo obi
skovalcem lepo pojasnjeval 
Rafael Kenda

Zanimivost 
na Bočki

Ana Zorn iz Bočke pri 
Metliki se z rejo kokoši 
ukvarja že dolgo let, zato 
je bila pretekli teden to
liko bolj presenečena, ko 
je ugotovila, da se je med 
15 piščančki izvalilo ču
do: eden od piščančkov 
ima 4 noge. Je bolj slabo
ten kot so drugi, vendar 
rad je. Ker ga je zadnje 
rini koklja poškodovala, 
je gospodinja v skrbeh, 
da ne bi čudni piščanček 
poginil.

Dne 15. julija bodo prenov
ljeni dom v Seči odpiii, na
to bodo takoj odprli letoval- 
no sezono. V vseh Belinih 
obratih je za letovanje v Seči 
veliko zanimanja, posebno v 
obratu Dobova. Za dopust se 
je prijavilo že veliko članov 
kolektiva, razveseljivo pa je, 
da je med njimi tudi dosti de
lavskih družin.

d an i kolektiva BETI bodo 
plačevali 1.500 din na dan za 
vso oskrbo, za otroke do 12 
lota pa 750 din Gostom, ki
jih bodo sprejemali, če bo 
na razpolago prostor, bodo 
računali 70 odstotkov več.

MALI OGLAS,
Id ga objavite v D olenjskem  
listu  — zanesljiv uspeh! Pre 
>ere ga 130 tisoč gospodinj, 
vdovcev. Kmetovaloev dijakov, 
uslužbenk in vojakov dom a ta  
po  svetu! — Poskusite!

Gradbišče pred 
vinsko kletjo

Te dni je kmetijska zadru
ga Metlika začela graditi nov 
objekt pred vinsko kletjo, 
hkrati pa bodo klet dograje
vali. Buldožerji so zelo na
glo razrili ogromne kupe 
zemlje, in ker je to zanimi
vo, je okoli gradbišča zmeraj 
dosti gledalcev.

Nič čudnega, 
če smrdi!

Ljudje so ugibali, zakaj je 
začelo tako smrdeti iz neka
terih smetnjakov v mestu, 
zdaj pa je neprijetni duh 
pojasnjen: iz mesarije pri
Bevcu mečejo kosti, ostanke 
mesa in druge odpadke v 
smetnjake, tam pa ob vroči
ni naglo razpadajo in povzro
čajo smrad. Ker smetnjake 
samo enkrat na teden (ali 
pa še to ne!) odvažajo, se 
odpadki razkrajajo več dni 
v zaprtih posodah. Najbrž bi 
se dalo z malo dobre volje 
temu odpomočd.

Prvi kopalci na Kolpi
Med mlajšimi Metličani se 

Je našlo nekaj najpogumnej
ših, ki so se že spustili v 
Kolpo. Zjutraj ima voda oko
li 17 stopinj, popoldne pa se 
temperatura vode za nekaj 
stopinj zviša. Kopalna sezo
na na Kolpi se je torej za
čela.

meHiški£X1vtednik

zalogi v tukajšnjem skladišču, 
če pa bi se zgodilo, da bi če
sa le ne imeli, lahko potreb
ne dele takoj dobimo iz No
vega mesta. .

—Se bodo stranke lahko za
nesle na kakovost popravil?

— Za kakovost opravljenih 
del pa jamčim. Potrudili se 
bomo, kolikor je v naši moči, 
da si stranke pridobimo.

— Govorijo, da okolica 
stavbe ne bo dolgo ostala ta
ka, kot je zdaj. Lahko o tem 
poveste kaj več?

— Ploščad pred delavnico 
nameravamo še letos asfalti
rati, medtem k o  je gradnja 
bencinske črpalke v nepo
sredni bližini delavnice pred
videna kasneje.

M o is  ter Roman Tomšič nadzoruje popravilo prvega 
ficka



Posvet o strokov
nem šolstvu

Predsedstvo občinskega sin
dikalnega sveta v Novem me
stu  je 31. maja razpravljalo 
o financiranju šolstva, giba
nju osebnih dohodkov v pr
vem četrtletju in delavcih, 
zaposlenih v tujini. Že v pri
hodnjem tednu bo v No
vem mestu posvet s predsed
niki delavskih svetov in di
rektorji gospodarskih organi
zacij, na katerem se bodo 
pogovorili o prispevkih go
spodarskih organizacij za fi
nanciranje strokovnega šol
stva. V jeseni pa bo znova 
posvetovanje o gibanju oseb
nih dohodkov v občini. Pred
sedstvo je tudi predlagalo, 
naj bi sindikati priredili po
svete o vprašanjih začasnih 
izseljencev.

Društvo živi le od 
članarine

Na ekonomski srednji šoli
▼  Novem mestu imajo že več 
let športno društvo, vendar 
zaradi pomanjkanja denarja 
la številnih vozačev ne more 
zaživeti, šola ima nekaj do
brih športnikov, redno pa 
deda le šahovski krožek. 
Predsednica 5D Cirila H ra
sta r je povedala, da se dru
štvo vzdržuje predvsem s 
članarino, ki pa ne zadošča. 
Nameravana združitev s kak- 
Snim drugim šolskim šport
nim društvom se ni posreči
la. M. DIMITRIČ

Znižane cene 
hladilnikov pri 
ELEKTROTEHNI
Novomeška prodajalna Elek- 

trotehtne je znatno znižala 
cene hladilnikov HIMO 80 
in 1301 ter OBODIN 1351 
kakor tudi sesalcev Min or G 
Po zelo ugodnih cenah n u d i 
prodajalna tudi instalacijski 
material, razne vrste kablov, 
m ikro material (karo in na
vadni) ter spojni pribor. — 
Trgovina ima stalno na zalo
gi hidrofore do 1301 (enofaz
ne in trofazne) ter vse vrste 
motorjev do 10 KS. Tu dobi
te  tudi števce in ure z nedelj
iv o  tarifo, uvožene namizne 
ventilatorje, potopne grelce 
1000 in 2000 W.

Najnovejše: enofazni brusil
ni stroj za 399,30 N din.

■  BREZPLAČEN KONCERT bo 
p rired il o rkester »Dušan Jereb« 15. 
j u d ia  ob 20.30 v Domu JLA za 
novom eške upokojence. D irigiral 
b o  Drago S proč, so list bo  F erdo 
O em edel, p ri k lav irju  pa bo tov. 
S tane Fink

V NOVEM MESTU ŽE DALJ ČASA TEČE

Zanimiva pravda o soncu in senci, 
da o odškodnini niti ne govorimo!

Nevsakdanji spor med stranko iz Vrbovceve ulice in stanovanjskim pod
jetjem bo razsodilo sodišče

Brž ko se je Podjetje za Stanovanjsko izgradnjo 
in urejanje naselij odločilo, da bo na ograjenih ruše. 
vinah pri lekarni ob Cesti komandanta Staneta po
stavilo poslovno stavbo, mu je zagrozila pravda. Sta
novalci iz najbližje hiše v Vrhovčevi ulici so se čutili 
ogrožene, češ da jim bo nova stavba vzela sonce, in 
so zahtevali od podjetja 3 milijone Sdin odškodnine.

Stanovanjsko podjetje je 
bilo od začetka pripravljeno 
stanovalcem, ki jim  grozi od
vzem sonca, plačati 900.000 S

din oziroma odškodnino, ki 
so jo po ogledu sporne zade
ve določili občinski sodni ce
nilci in zahtevi po 3 milijo
nih ni moglo ugoditi. Ogro
ženi prebivalci niso odnehali, 
marveč so zahtevali, da se 
spor reši na sodišču. Na nji
hovo zahtevo in po sklepu 
občinskega sodišča so v Vr- 
hovčevi ulici že nekaj časa 
strokovnjaki, ki z instrumen-

Do zdaj za šolo 
18,7 milijona Sdin
Za novo novomeško šolo 

se je do konca preteklega 
tedna nabralo 18,7 milijona 
Sdin. Na priporočilo občin
ske skupščine sta večje zne
ske vplačala »Elektro« Novo 
mesto (620.000 Sdin) in Služ
ba družbenega knjigovod
stva (1,5 milijona Sdin). O 
priporočilu občinske skupšči
ne naj bi razpravljali tudi 
samoupravni organi drugih 
delovnih organizacij in spo
ročili sklepe.

ti opazujejo in merijo sonč
no svetlobo.

Novo stavbo gradi stano
vanjsko podjetje na podlagi 
ureditvenega načrta, glede ka
terega pa stanovalci iz Vrhov- 
čeve ulice niso imeli pri
pomb. Razen tega bo stavba 
postavljena na kraju, k jer je 
že bila hiša, in bo le nekoli- 
kanj višja od prejšnje.

Spor je znatno zavrl grad
njo poslovne stavbe, v kate
ri bo imelo ljubljansko pod
jetje Obrtnik prodajalne in 
konfekcijske delavnice, kljub 
temu pa računajo, da jo bo
do letos končali.

KRI KI REŠUJE ŽIVLJENJA
P reteklih  14 dni so darovali k ri na novom eški tran sfu z ij

sk i postaji: Jože B ašelj, posestn ik  iz G ornjega K am enja; Vik
to rija  K ošir, gospodinja iz D olnje Straže; Vera G randa, B ran 
ka Banič in  Olga Švcnt, članice kolektiva R ib ja restavracija , 
Novo m esto; Alojz F ink, Avgust Pavlič in Anton Pevec, član 
kolektiva IN IS , Novo m esto; Franc H rovatič, član kolektiva 
IMV Novo m esto; Franc H rovat in  Albina Legan, člana ko 
lektiva Novoteks, Novo m esto; Jožefa M urn, članica kolektiva 
In d u strije  obutve, Novo m esto; Drago B rulc, učenec vajen 
ske šole Novo m esto; Albina Luzar, M ilan Novak, Fanika 
Šm id in M arija  Tom ažin, člani kolektiva KZ K rka, Novo 
m esto; K onrad M ehle, F ranc Ucman in  Janez G ašperšič, čla 
ni kolektiva GG Novo m esto; S tanka Stani&a, Ivanka Pugelj 
in Ivanka Civič, članice kolektiva Splošne bolnice Novo m e 
sto; C iril Celic in  Slavko V irant, člana kolektiva K ovinar, 
Novo m esto; Zvonka Frankovič in  Ivica Jelen , d ijak in ji Sole 
aa zdravstvene delavce Novo m esto; Božidar Luzar, član 
kolektiva D olenjka, Novo m esto.

Danilo Kovačič, Lado Janc, M ajda Sivak, Ivan Jakše 
in B ojan Čeh, člani kolektiva N ovoteks, Novo m esto; Alojz 
Tekstor, član kolektiva Novoles, S traža; Jože Smterke, Alojz 
Avbar, F lo rjan  K uplenik, Franc T urk , Franc Zupančič, Sdavko 
R olih, Alojz Novak in  V iljem  Udovič, član i kolektiva IN IS , 
Novo m esto; Ignac Gregorič, č lan  kolektiva GG Novo m esto; 
G ajič, gospodinja iz Novega m esta; Jezdim ir Gajič, član ko
lektiva JLA, Novo m esto.

Novo m esto; M iha S m re‘.au?aad jnujsasod ‘jtni
M ajda Janežič, B ojan Bele, Janez Pavlin, M ilena D ular in 
Anica Um berger, d ijak i novom eškega učiteljišča; M artin  K o
sec, član kolektiva P ionir, Novo m esto; Bogdan Adamič, Ju re  
M urn, L judm ila K eber in  M arija  Adamič, člani kolektiva SDK

■  DUHOVITI KREFTOVI KO 
M ED IJI »K rajnski kom edijanti« je  
T p re j 5njem  tednu zaploskalo tu d i 
ODvomeSko občinstvo. Delo. ki ob- 
rnvnava čase prosveti j enstva na  
Slovenskem , Je v Dom u ku ltu re  
uprizorilo  ljub ljansko  M estno gle- 
da ttiče .

■  IZLET V MURSKO SOBOTO 
bodo 22. Junija p rired ili novome- 
Mri upokojenci. P rijave sprejem ajo  
v druStveni p isarn i do  19. jun ija .

■  NA TRDINOVI CESTI, ki so 
Jo ▼  p re jšn jem  tednu asfaltira li 
in j« delom a te od p rta  za prom et, 
te  dn i u re ja jo  pločnike.

■  O PROBLEM IH, ZLASTI O
zaposlovanju upokojenih  o ficirjev  
JLA, so  se pogovarjali «. Jun ija  
m  posvetu , U  ga je  organiziral 
občinski kom ite ZKS. Im enovali 
ao kom isijo , Id bo p roučila  m ož
n o sti zaposlitve ln  o  tem  poročala.

■  FILATELISTI OBLJUBLJAJO, 
d a  bodo km alu  razstav ili bogate 
zbirke m am k.

■  OVINEK PRED SODI8CF.M ▼  
Jerebovi u lici bodo razSirill. Š k a r
p o  te  dn i pod ira jo .
_ ■  UČENCI NEKATERIH V IŠ
J IH  razredov osnovne to le  »K atja 
Ropena« so b ili to do l n a  izletih .

4  NA TRGU v ponedeljek n i 
b ilo  nič posebnega. P rodaja li bo  
aOtato po  400 Sdin  kg, jagode po 
600 Sdin  U ter, borovnice po  600 
S đ tn  lite r, Jajoji p o  50 Sdin , Špi
načo n a  m erice po  100 Sdin Itd .

■  URA NA ROTOVŽU, po k a te ri 
m rav n ajo  S teriln i m eftčani, se  Je 
sp e t u stav ila.

Nocoj glasbeno 
srečanje

V počastitev obletnice 
smrti skladatelja akade
mika Marjana Kozine pri
rejajo učenci osnovnih šol 
in glasbenih umetnikov 
drevi ob 20. uri v novo
meškem Domu kulture 
glasbeno srečanje. Nasto
pili bodo: sopranistka Vil
ma Bukovec in basist Lad- 
ko KoroSec — solista 
ljubljanske Opere, duet 
osnovne šole iz Črnomlja, 
osnovnošolska folklorna 
skupina iz Dragatuša, duet 
novomeške glasbene šole, 
mladinski pevski zbor 
osnovne sole iz Šentjerne
ja in otroški pevski zbor 
trebanjske osnovne šole.
V spoznavanja glasbenih 
del bodo sodelovali učen
ci devetih osnovnih Sol iz 
novomeške, po dveh iz 
črnomaljske in trebanj
ske ter ene iz metliške 
občine.

Brez denarja tudi gasilcem ne gre
Društva dobro opremljena, le prestara -  Preprečevanje požarov važnejše

kot gašenje

»Brez d en a rja  tu d i gasilci ne m orem o delati,« so 
p o u d arja li delegati 46 gasilskih d ruštev  novom eške 
o b d n e  n a  oocnem  zboru  občinske gasilske zveze 4. 
ju n ija  v sodobno oprem ljenem  gasilskem  dom u ob 
C esti hero jev  v Novem  m estu . Ob p riso tn o sti p red 
stavnikov občinskih  zvez iz treb an jsk e  in  k rške ob
čine so izvolili novo vodstvo občinske zveze, tako  da 
upravnem u odboru  p redsedu je  R udi N anger, m edtem  
ko je  poveljn ik  gasilskega š tab a  E vstah ij Janežič.

Občni zbor, ki ga je vodil je ugotavljal, da delovnega 
Lojze Mirtič, eden najstarej- programa v minulem obdob- 
ših gasilcev na Dolenjskem, ju niso povsem uresničili, ker

Pionirji zbirajo gradivo o NOV

NA ZAHTEVO OBČIN
SKEGA INŠPEKTORJA 
je morala novomeška pe
karija pred kratkim po
praviti mrežo na dimniku 
svojega obrata v Jenkovi 
ulici in tako preprečiti 
uhajanje saj (Foto: Milo
van Dim itrič)

Občinska Zveza prijateljev 
mladine ter Združenje borcev 
NOV sta pred časom začela 
akcijo za zbiranje gradiva o 
NOV. Komisija za zgodovino 
in za obujanje tradicij NOV 
pri občinskem Združenju 
borcev NOV v Novem mestu 
je imela 10. maja sejo, na 
kateri so bili tudi nekateri 
prosvetni delavci. Na seji 
so ugotovili, da so uspešno 
opravili nalogo pionirski od
reda na naslednjih šolah: v 
Dolenjskih Toplicah, na Pre
volah, v Šmihelu, Vavti vasd 
ter Žužemberku. Gradivo, ki 
so ga pionirji teh šol zbrali, 
bo na dan mladosti razstav
ljeno v Novem mestu, gra
divo ostalih pionirskih odre
dov pa takrat, ko bo zbrano 
ter že razstavljeno v doma
čem kraju. Zanimiva akcija 
zbiranja gradiva o naši pre
teklosti, ki jo učenci pozna
jo iz šole in po pripovedo
vanju domačih, je razgibala 
delo pionirskih odredov. 
Učenci se neposredno spo
znavajo z dogodki iz pretek
losti, ki je bila za nas vse 
tako odločilna. Komisija je 
na tej seji sestavila tudi že 
nove naloge in jih predlagala 
pionirskim odredom, da jih 
ob 25. obletnici ustanovitve 
pionirske organizacije tudi 
izvrše. Radi bi, da bi bile 
naloge izvršene do konca ju 
nija letos. Pa poglejmo, kaj

bodo pionirji raziskovali.
Odgovoriti bodo morali na 

vprašanja, kot so: Kje so v 
času vojne delovala odbori 
OF, kakšne naloge so oprav
ljali, in mogoče še povedati 
poimenski sestav teh odbo
rov, pokidce članov ter letni
ce rojstva. Napisati bodo 
morali seznam in opis so
vražnikovih bunkerjev in iz

delati skice teh utrdb, opi
sati diverzantske akcije par
tizanov itd.

Najboljše naloge, ki bodo
zajele snov o partizanskih 
mitingih ter naj lepše spomi
ne na partizane, bodo nagra
jene.

Celotno delo pionirskih od
redov bo ocenjeno in nagra
jeno 29. novembra 1967.

je primanjkovalo denarja. Ga
silci so zaskrbljeni, kako bo 
v prihodnje, saj viri financira
nja usihajo. Društva so čeda
lje bolj odvisna sama od se
be oziroma -od tega, kako se 
»znajdejo«. Izkušeni gasilci 
so navajali primere, da so se 
društva oprla na krajevne 
skupnosti.

Gasilska društva v novomeš
ki občini so pretežno dobro 
opremljena, saj imajo med 
drugim 46 prenosnih in 19 
prevoznih motornih črpalk. 
Premalo je še prevoznih sred
stev, ponekod pa tožijo, da 
nimajo vode in da so zato 
manj uspešni pri gašenju po
žarov.

Gasilsko dejavnost oprav
ljajo pretežno starejši ljudje^,
zato so na občnem zboru po
zvali društva, naj pridobijo 
mladino, zlasti ženske. Ob 
tem je treba skrbeti za kader, 
saj je glavna naloga gasilcev 
preprečevanje, ne gašenje 
požarov, kot je nekdo ugo
tovil.

Geza Fartelj je bil ob življenje
Jesenski pretep v Bršlinu z  usodnim koncem na zatožni klopi novomeškega 

okrožnega sodišča -  Jože Avbar je prekoračil silobran

10. oktobra lani okoli pol 
enajstih zvečer je pred Pio
nirjevo žago v Bršlinu oble
žal močno poškodovan Geza 
Fartelj, delavec iz okolice 
Novega mesta. Kmalu so ga 
prepeljali v bolnišnico, toda 
kljub prizadevanju zdravni
kov je 18. oktobra umrl.

Pokojnik je bil še mlad, 
zdrav, zato je toliko bolj tra 
gično, da je bil ob življenje 
mimogrede in za prazen nič! 
Tistega popoldneva je popi
val, prav tako ' kot Jože Av
bar, poljedelec z Daljnega vr
ha. Proti večeru sta se oba, 
preče vinjena, pred Kumpo- 
vo gostilno sporekla. Prepir 
sta nadaljevala, dokler ni pri

šlo do spopada. Cukala in 
ravsala sta se ob kolesu, kar 
se je Avbar Fartlju zaradi 
prisotnosti Marjana Urbanči
ča izmaknil ter stekel po opu
ščeni Straški progi proti po
staji. Fartelj je skočil za 
njim, hkrati pobiral granitne 
kocke ob cesti ter jih lučal 
za pobeglim. Za obema pa je 
tekel Urbančič z zračno tla
čilko v roki, katero je bil iz
pulil Avbarju iz rok.

Avbar je pritekel do slabo 
razsvetljenega skladišča pred 
Pionirjevo žago, toda Fartelj 
je bil kmalu za njim. Nekaj 
časa sta se lovila okoli par
kiranega tovornjaka, nato pa 
valca veliko poleno. Fartelj

•. .. .

je, zadet v glavo^ obležal na 
tleh, Avbar pa je tiltžal proti 
mestu. Spotoma je nočnemu 
čuvaju povedal, kaj se je zgo
dilo, zatem pa čez Marof pri
tekel na postajo milice. Ja
vil je, da je bil okraden in 
da so se nekaj cukali, toda 
miličnikom se je zdel preveč 
vinjen za resen razgovor, za
to so mu svetovali, naj se 
oglasi drugi dan.

Okrožno sodišče v Novem 
mestu je pred tedni skušalo 
ugotoviti, kdo je usodnega 
dne koga zgrabil in napadel, 
v katerem trenutku in s kak
šnim sredstvom. Senat je 
menil, da je bil Avbar moč
no opit, da Je bil zaradi za
sledovanja močno prestrašen 
in razdražen, zato se je hotel 
kakorkoli otresti Fartlja. So
dišče je smatralo, da je Av
bar prekoračil silobran in ga 
je obsodilo na 8 mesecev za
pora, pogojno za dobo dveh 
let. Sodba še ni pravnomoč
na.

Pri osnovni šoli »Martin Kotar« v Šentjerneju je  malokdaj tako živo, kot je  bilo 
na dan m ladosti. Učenci vseh razredov so se pomerili v raznih Športnih panogah

Spoznajte Dolenjsko, 
njene talne razmere, 
podnebje, agrikulturo, 
razvoj prebivalstva in  
naselij itd. Vse to naj
dete v knjigi geograf
skih razprav DOLENJ
SKA ZEMLJA IN LJUD  
JE — 300 strani, veliko 
slik in skic. Cena samo
1.500 Sdin . Dobite v 
knjigarnah.



Pogovor z zdravnikomTrebnje : Bovec 3:0
Kako pom em bno je  b ilo  nedelj

sko srečanje za odbo jkarje  T reb
njega in Bovca zgovorno dokazuje 
tudi to , da  so novinci druge slo
venske odbojkarske lige iz Bovca 
prišli v Trebnje že en dan  prej in 
lahko sveži stop ili na  igrišče. 
Tekm a je  pokazala, da  njihova n a 
m era skoraj n i b ila  zastonj. Ko 
je bolj izkušena ekipa Trebnjega 
že vodila 2:0, so gostje  poprijeli, 
izenačili in  v petem , odločilnem  
setu že vodili 9:1. V tem  trenu tku  
Pa je  zm agala večja ru tin a  dom a
činov, ki so ob hrupn i podpori čez 
150 gledalcev nizali točko za  toč 
ko in odločili srečanje v  svojo ko
ris t z rezultatom  3:2 (15:9, 15:13
12:15, 8:15, 15:10).

S to  zm ago je ekipa T rebnjega 
snova zasedla na  razpredelnici 3. 
mesto, m oštvo Bovca p a  odrinilo  
na četrtega. V nedeljo, 11. jun ija , 
bodo odpotovali T rebanjci v Bo
hin j, k je r se bodo pom erili s  tam 
kajšn jim i odbo jkarji, ki so  tudi 
novinci v ligi, vendar so  doslej po
kazali dobro odbojko.

Kratke vesti iz »sevni- 
škega Partizana

■  PO DALJŠEM PRESLEDKU
Je sevniški Partizan  znova začel 
* vadbo v vseh ka tegorijah  oz. 
oddelkih. Za šest oddelkov je 
prdvidena vadba v šolski telovad
nici, drugi oddelki p a  bodo m orali 
ostati v dom u. Razpored vadbe je 
te  objavljen.

■  UPRAVNI ODBOR se veliko 
Ukvarja z u red itv ijo  centralne k u r 
jave v dom u, za k a r so n ačrti že 
narejeni, p rim an jku je  p a  denarja . 
Po predračunu b i b ilo  treb a  okrog 
9 m ilijonov Sdin.

■  VODNIŠKI ZBOR PRIPRAV
LJA za ta  mesec celodnevni m no
žični izlet v Žužem berk, k je r b i 
se sestali s tam kajšn jim  in  novo
meškim društvom . N a izletu bi 
odigrali nekaj p rija te ljsk ih  tekem , 
zato je  nam enjen predvsem  telova- 
deči m ladini vabljeni p a  so tudi 
drugi člani in  s ta rši. Podrobnosti 
bodo še objavljene.

■  DRUŠTVO JE  PRIJAVILO za 
republiški dopisni vodniški tečaj 
tri člane in  eno članico. S tem  se 
bo strokovnost d ruštva  dvignila.

Z denarjem  bo pom agala občin
ska zveza.

■  NA PREDLOG NACELNIŠTVA 
nam erava uprava še letos posta 
v iti na  p rostem  glavne zvrsti te 
lovadnega orodja, tako  da bo v 
poletnih mesecih m ogoča vadba 
na svežem zraku. To bo zahtevalo 
precej denarja , vendar se je u p ra 
vni odbor lotil dela z veliko vne
mo in resnostjo , k a r m u obeta u s
peh.
Novo m e sto  : Izo la  1:3

V n rv e n s tv e n i  t e k m i  slovenske  
odbojkarske lige je  Izola prem a
gala Novo m esto s 3:1. Tekmo je 
vodil Debevc iz Postojne. Za No
v o  m esto so igrali: Potrč, L apaj
ne, K oprivnik, Goleš, Prim c, B er
ger. Aš in M arinčič, za Izolo pa: 
Gašperič, Johanin, S trebelj, Tor 
kar, Flego, Klepeč, Viler in Kle- 
va. Novi poraz daje Novomešča- 
nom m alo upanja, da bi prihodnje 
leto 5e igrali m e d  najboljšim i v 
Sloveniji. Jap

Jevnica : ELAN 1:6
. Nogometaši novomeškega ELA
NA so v prvenstveni tekm i v go
steh prem agali Jevnico s 6:1. Gole 
so dali: M aksimovič in Brankovič 
Po 2 te r Macele in Tanko po 1. 
Vlado Macele je  bil spet eden naj 
boljših napadalcev. Jap
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'Senovo -  Polzela 12:2
Senovčani so v nedeljo na do 

mačem igrišču prem agali NK Pol
zela z 12:2. Tekm a je b ila  zelo ži
vahna, dom ačini pa so bili ves 

v popolni prem oči. Gole so 
posegli: Gaser 3, G abrič, B udna in 
Brinovec po 2, Jevšnik, Fabjančič 
m M irč pa po enega. Senovski vra 
•ar je  med tekm o veliko počival, 
fcer  pa se je preveč zanesel na 
svoje igralce, s ta  m u dva gola iz- 
P®°ada po tresla  m režo Ce bi bil 
polj pazljiv, bi ju  bil zlahka ub ra - 

R .K .

Črnomaljski strelci tekmujejo
Meddružinska tekmovanja z zračno puško so končana

O bčinski s tre lsk i odbor je  v ok 
v iru  program a, sprejetega na  ob 
čnem  zboru, uspešno izvedel m ed
d ružinska tekm ovanja z zračno pu 
ško. v

V tekm ovanju za prehodni po
kal (izvedeno je b ilo  v počastitev

1. m a ja ) je  sodelovalo 5 stre lsk ih  
družin  z 8 ekipam i. N ajboljši 
uspeh je  dosegla I . ek ipa BE- 
GRADA s 395 krogi o d ro m a  pov
prečno 79 krogi na  posam eznega 
s tre lca  S ledita ekipi SDC Črno
m elj s 359 in  345 krogi. P rvoplasi- 
rana  ekipa je  p re je la  prehodni po-

OSNOVNE ŠOLE

Medobčinsko prvenstvo 
v atletiki in rokometu

K akor že nekaj le t nazaj so se 
tu d i letos zbrali v Novem m estu  
najbo ljš i a tle ti in  rokom etaši is 
naših  šol, k i so  se u v rstili n a  ob 
č inskih prvenstvih.

Vsa prvenstva, k i so se odvijala 
zadnje čase m ed osnovnošolsko 
m ladino, so pokazala, d a  im am o 
po šolah večje število  dobrih
m ladih  atletov , k i b i lahko ob red  
n i strokovni vadbi dosegli še lepše 
uspehe. Takšna prvenstva kažejo, 
d a  posvečam o n a  naših  šo lah  atle 
tik i vedno več pozornosti, čeprav 
večina šol, žal, n im a prim ernih  
igrišč. , ,

Letošnje prvenstvo je  potekalo 
v izvedbi Zavoda za prosvetno-pe- 
dagoško službo Novo m esto, ude
ležili p a  so se ga prvaki iz 4 do
lenjskih občin.

60 m p ion irji: 1. Nebojša Solak 
(N  m .) 7,7, 2. D rago Jereb  (T reb) 
7,9,’ 3 Vinko P etruna (Car) 8,0; 
400 m p ion irji: 1. Tone Kuzm a
(N . m .) 58,9, 2. Ivan  C velbar (N . 
m .) 60,0, 3. M arjan  R ajk  (M et) 
60,2; 4 x 6 0  m  p ion irji: 1. Novo 
m esto 30,5, 2. Črnom elj 31,0, 3. 
Trebnje  32,2, 4. M etlika 35,7; v iši
na pionirji: 1. Vojko Mezgec (T r)
1,60, 2. Vlado K rižan (M et) 1,55 
m etra , 3. Boštjan Jenko (N. m .)
1,50 m ; krogla p ion irji: 1. Slavko 
Grizila (C m ) 12,98, 2. B ojan Pure- 
ber (N. m .) 12,52 m , 3. Franc Ma
raš (Treb) 12,51 m; daljina  pionir- 
ji: 1. S tane-L ongar (Treb) 5,49 m , 
2 Tone Fink (N. m .) 5,36 m, 3. 
Ivo Hidek (N. m .) 5,31 m; 60 m 
pionirke: ]. Vera Grden (T reb)
8.4 2. Meta Lukšič (N. m .) 8,6, 3. 
Milena Grandovec (N. m .) 8,7;
300 m pjnirlte: 1. Jan ja  Kokalj
(M et) 49,5, 2. M artina Kokalj
(M et) 50,0 3. Anica š t rk  (Crn) 
50,2; 4 x 60 m pionirke: 1. Trebnje
35,0, 2. Novo mesto 36.1, 3. Črno
m elj 36,8; višina pionirke: 1. Da
rinka Medved (T reb) 1,35 m , 2. 
N ada P raprotn ik  (C m ) 1,30 m , 3. 
Fanika Senica (N. m .) 1,30 m;
krogla pionirke: 1. Vida Kapušin

(T reb) 9,73 m , 3. D arinka Peskar 
(T reb) 9.31 m ; d a ljina  pionirke: 1. 
H elena S trn iša  (N . m .) 4,14 m , 2. 
Vesna S aje  (N . m .) 4,12 m , 3. 
V ida K apušin (M et) 4,06 rn.

Istočasno je  b ilo  tu d i m edobčin
sko prvenstvo v  rokom etu , n a  k a 
terem  so se tekm ujoči uv rstili ta 
kole:

P ionirke: 1. M okronog, 2. Šent
je rn e j, 3. Č rnom elj, 4. M etlika. 
P ion irji: 1. Č rnom elj, 2. T rebnje,
3. Novo m esto, 4. M etlika. P rehod
n i pokal Zavoda za prosvetno-pe- 
dagoško službo Novo m esto je  p re 
je la  ekipa p ion irk  osnovne šole 
M okronog, k i je  že p re j osvojila 
prvo m esto n a  občinskem  prven
stvu v  T rebnjem ; pokal za p io n ir
je  p a  je  že drugič  osvojila ekipa 
m ladih  rokom etašev iz C m om elja, 
ki je  pokazala v te j igri dokaj 
znan ja  in bo, če bo  zm agala še 
p rihodnje  leto , dobila pokal v t ra j 
no la st. J . G.

kal in  diplom o, drugi dve p a  d i
plom o.

23. in  24. m aja  je  b ilo  izvede
no tekm ovanje za dan  m ladosti. 
Udeležilo se ga je  6 ekip in  4 
strelske družine. 1. m esto je  do 
segla ekipa I  SD Črnom elj, 2. m e
sto  SD ELEKTRO in  3. m esto eki
pa  II . SD Črnom elj.

Občinski stre lsk i odbor je  ra 
zen tega sodeloval p ri organizaciji 
in izvedbi stelskih tekm ovanj v 
delavskih športn ih  igrah . Da Je 
stre lstvo  v Č rnom lju zelo p rilju b 
ljen  špo rt, dokazuje dejstvo, da  se 
je  teh  tekm ovanj udeležilo največ 
ekip  z največjim  številom  sodelu
jočih  iz vseh pod je tij in  ustanov 
v občini. Prvo m esto Je dosegla 
ek ipa BEJGRADA, drugi so b ili 
stre lc i iz K anižarice, 3. m esto pa 
Je zasedla ekipa ISKR E iz Sem iča. 
Sodelovalo je  tud i 15 ženskih stre l
sk ih  ekip, k a f je  zlasti razveselji
vo.

T renutno so v teku p riprave sa  
tekm ovanje z m olokalibrsko pu 
ško, k i ga p rirejam o  za dan  b o r
ca. M imo tega je  v načrtu  še po
sebno stre lsko  tekm ovanje 4. ju 
lija  n a  V rtači, k je r bo  ta  d an  več
j i  m iting  v organizaciji združenja 
borcev.

V okviru  Dolenjske tekm ovalne 
skupnosti Novo m esto bo  občinski 
s tre lsk i odbor sodeloval tud i na 
vseh m edobčinskih tekm ovanjih z 
m alokalibrsko puško. Tekm ovanja 
bodo v Novem m estu , T rebnjem  in  
Č rnom lju.

N aloga našega odbora je  tud i 
poživiti delo podeželskih stre lsk ih  
družin  n a  V inici in  v Adlešičih, k i 
zdaj le životarijo  in  zarad i odda
ljenosti ne  sodelujejo  n a  vseh tek 
m ovanjih. S pom očjo odbora b i 
lahko tudi te  družine zaživele in 
lepo predstav ljale  strestvo  n a  p o 
deželju. IVAN STRUBELJ

REPUBLIŠKO PRVENSTVO V BALINANJU

PIONIR šesti v Sloveniji
V M ariboru je  bilo zaključeno 

letošnje prvenstvo Slovenije v b o r 
benih igrah , katerega se je  udele
žilo 24 ekip, od tega dve iz Do
lenjske: P ionir in Železničar.

M edtem  ko j« Železničar popol
nom a odpovedal te r zasedel zad 
nje m esto, je  P ionir posegel v 
borbo za sam  VTh.

P ionir je  nastopil v skupini z  
L itostrojem , Š toram i in  z dom a
čim  B ranikom . Za B ranik  so n a 
stopili tud i tr ije  reprezentanti: 
S teržaj, M lakar in Šantl. Po p r 
vem delu je  b il v vodstvu P ionir, 
ki Je dosegel 413 in 445 kegljev, 
to  je  861; B ranik je  dosegel 857 
kegljev, L itostro j in Store pa sta

Kaj delajo balinarji
K ot vsako leto  je tud i letos 

društvo  2elezničar sačelo ba linar
sko sezono s tu rn irjem  v počasti-, 
tev 15. ap rila  — dneva železničar
jev. T u rn irja  s ta  se udeležila po
leg p rired ite lja  še K rilato kolo iz 
L jubljane in  balinarski klub Pio- 
n ir iz Novega m esta. K ljub  začet
ku sezone so vse ekipe pokazale 
kvalitetno igro, k a r kažejo tudi 
tesni rezultati. Končni zmagova
lec je K rila to  kolo iz L jubljane.

Ob dnevu varnosti je  balinarski 
klub uprav« za no tran je  zadeve 
Novo m esto p rired il tu rn ir, k a te 
rega so se udeležili še Debenec z 
M irne, Celulozar iz K rškega, Že
lezničar in P ošta r iz Novega m e
s ta . V finalni tekm i je uprava za 
no tran je  zadeve v postavi Š turm , 
Cvar, Pucelj, Zigante in  Škrlj po 
zelo dobri igri prem agala Debe

nec z rezultatom  13:5 in tako o s
vojila prvo m esto.

Sindikalne športne igre v Novem 
m estu so prinesle v predtekm o
vanju nekaj presenetljivih rezul 
tatov, kar je  dokaz, da je  med 
člani delovnih kolektivov precej 
dobrih  balinarjev , ki bi se s stal 
nim  treningom  in tekm ovanjem  
razvili v kvalitetne tekm ovalce 
Od prijav ljen ih  12 ekip se jih  je  
tekm ovanja udeležilo le 8, kar 
meče slabo luč na  kolektive, ki so 
se sicer p rijav ili, pa  se tekm ova
n ja  niso udeležili. Med favoriti je 
2eleznlčar I izgubil z ekipo IMV 
z lezulta tom  13:12, P ionir I I  pa  z 
ekipo K RKE s 13:11 in  tako  izpa
del iz nadaljn jega tekm ovanja.

V polfinalu 6. ju n ija  1967 so se 
srečali naslednji kolektivi: Želez
n ičar II , UNZ Novo m esto, KR
KA, IMV in IN IS . M r.

zaostala. V tre tji tekm i je  P io 
n ir m alo popustil in dosegel 393. 
Tudi B raniku n i šlo. Tako sta  
bili obe ekipi p red  zadnjim  setom  
do keglja enaki. K ljub  tem u da 
je P ionir v zadnji tekm i podrl 435 
kegljev, je  dom ačinom  uspelo p re 
h ite ti P ion irja .

V rstni 'r e d  prvenstva: Slovan
1739, Slovenija ceste 1729, K on
s tru k to r 1724, B ranik 1709, R udar 
1697, PIONIR 1689, M aribor 1674, 
Triglav 1649 itd . (en )
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Olimpija -  N. mesto 3:0

V preostalem  srečanju  zahodne
ga dela slovenske tehniške lige je  
v A skupini O lim pija iz L jub lja 
ne z nedeljsko zmago nad Novo- 
m eščani osvojila I. m esto. Novo
m eški igralci tenisa so drugi, kar 
je  lep uspeh, če ga presojam o v 
luči neuspehov preteklih  let. No- 
vomeščanl se seveda niso uvrstili 
v finalni del tekm ovanja, ki ga
nadalju je jo  sam o zm agovalci iz 
vsake skupine. Nedeljsko sreča
n je je b ilo  zanim ivo predvsem  za
rad i tega, ker smo v Novem m e
stu  videli vodilna slovenska ten i
ška igralca: nekdanjega prvaka
SRS Škulja in solidnega Zerovca. 
Dom ačina Medic in Picek jim a n i
s ta  b ila  dorasla in s ta  le s po 
žrtvovalnostjo  nekoliko zm anjšala 
vidne razlike.

R ezultat srečanja: Škulj — P i
cek 2:0 (6:0, 6:0); Žerovec — Me
dic 2:0 (6:1, 6:0); Škulj — Zero- 
vec : M edic — Picek 6:0, 6:2.
A SKUPINA:
O lim pija 2 2 0 6:0 2
N. m esto 2 1 1 2:4 1
Rožnik 2 0 2 1:5 0

S. D.

Zmanjšanje tkiv
Zmanjšanje tkiv ali atrofija, kakor to imenujemo s 

strokovno besedo, ima več vzrokov. Tako zmanjšanje je 
lahko krajevno ali pa splošno, lahko nastane ob določenih 
pogojih pri zdravem ali pa pri bolnem človeku, lahko je 
posledica poškodb ali bolezni, lahko pa je celo normalno.
V vsakem prim eru gre ah za zmanjšanje števila celic v 
nekem organu ali pa za zmanjšanje mase tistega organa, 
najraje pa gre za oboje hkrati.

Pri normalni atrofiji se zmanjšajo nekatera tkiva ali 
organi kot posledica človekovega razvoja, npr; priželjc po 
dobi zorenja izgine, maternica se po meni zmanjša. K nor
malni atrofiji spada tudi starostna atrofija, kjer se vsa 
tkiva in vsi organi zmanjšujejo. Koža postane tanka in 
uvela, podkožnega maščevja skoraj ni. Mišice postanejo 
drobne, kosti pa tanjše. Zaradi tega skoraj vsak neroden 
padec pri starih ljudeh pomeni prelom kosti. Vsi notranji 
organi, od pljuč do jeter, ledvic in možgan, so bistveno 
zmanjšani.

Pri stradanju je atrofija prav taka kot pri starih lju
deh, le da se možgani in srce ne zmanjšajo.

Bazne zastrupitve, dolgotrajne nalezljive bolezni žlez 
z notranjim  izločanjem in rak povzročajo hude atrofije vse
ga telesa.

Zanimiva je nedejavnostna atrofija, ki nastane, če kak 
organ ali del telesa dalj časa počiva, če je izven normalne 
rabe Ce npr. zaradi bolečin kakega sklepa ne moremo 
pregibati, bodo že v nekaj dneh postale mišice, ki gibljejo 
ta sklep, tanjše. Podobno se zgodi, če dobimo zaradi zlom
ljene kosti mavec. 2e po nekaj dneh opazimo, da je postal 
prej tesni mavec ohlapen, da ud »kar pleše v njem«. Če pa 
kak del telesa preveč uporabljamo oziroma ga preveč obre
menjujemo, lahko pride do atrofije zaradi izrabe, npr. pri 
tipkaricah v mišičju rok.

Atrofija lahko nastane tudi zaradi čezmernega pritiska 
na tkivo. Tako najdemo zaradi zvišanega krvnega pritiska
v kosteh lobanje na notranji strani krepke vtise ožilja, za
radi pritiska vode v ledvičnem mehu se uničijo ledvice, 
enako se uničujejo jetra in vranica ter drugi organi zaradi 
zastoja krvi v njih itd. Zaradi pretesnega prepasovanja, po
sebno pri ženskah, se narede na jetrih  brazde, kjer je tkivo 
atrofiralo.

če je poškodovan živec, ki vživčuje neki organ ali or
gansko skupino, in zaradi tega ni mogoč prevod dražljajev, 
atrofira tkivo, ki je ostalo sedaj brez živca. Take reči 
opažamo, če je bil živec npr. prerezan, prestreljen, p retr
gan ali podobno, pa seveda tudi, če ga je uničilo vnetje. 
Atrofija se pojavi tudi, če je poškodovano osrednje živčev
je, ki je »zadolženo« za posamesjne predele telesa. Tako 
opazimo atrofijo po preboleli otroški paralizi, po možgan
ski kapi itd. Atrofiraijo posamezne mišične sfcupine ali pa 
polovica telesa, kakršna je pač bolezen.

Na podoben način pride ćp atrofije, če je poškodovan 
dotok krvi v neki organ, bo&isi da je bilo ožilje poškodo
vano ali ipa da je bilo bolezensko spremenjeno.

Če vzrok nastajajoče ali naštele atrofije preneha, se 
tkivo hitro popravlja, bolnik ozdravi. To vidimo posebno 
po prebolelih nalezljivih boleznih, po poškodbah, po stra
danju. čim  mlajši je bolnik, prej bo njegovo tkivo imelo 
spet normalne razsežnosti in s tean tudi dejavnost. Ker pa 
bi radi to dosegli čim prej, posebno po poškodbah, obre
menjujemo poškodovane ude s posebnimi vajami, postopo
ma težjimi, dokler ne dosežemo normalne zmogljivosti. 
Temu pravimo fizioterapija. Navadno take vaje kombinira
mo še z obsevanjem in kopelmi. Dr. BOŽO OBLAK

Novo mesto : Slovan 
70:54

V nedeljo , 4. jun ija , je  na  ko 
šarkarskem  igrišču n a  Loki go
stovala m ladinska ekipa lju b ljan 
skega Slovana. Novomeščani so 
zm agali s 70:54 (39:21). Največ ko 
šev so dali: Splihal 27, Šobar 15 
in  P irc 11 za dom ače in  Planinc 
18 te r Adamič in  M alič po  12 za 
goste.

Medvode : Novo mesto 
16:16

V prvenstveni rokom etni tekm i 
ljub ljanske conske lige so Novo
m eščani p ro ti M edvodam igrali 
neodločeno 16:16 (6:7). Gole so 
dali: Jaklič in  G antar po  5, Glo
bokar 4, še tin a  in  S rn i čar po  1. 
V ratar Perko se Je sp e t izkazal.

Jap

f

v življenju žene
Dr. Minka Maležič:

|' Higiena
Vsak človek mora biti pri

memo vzgojen in poučen tudi 
o spolnem življenju. Od časov, 
ko sem bila še jaz mlada, se 
je na srečo mnogo spremenilo, 
kljub temu pa je treba na
rediti na tem področju še ve
lik korak. Nekaj je že brošur 
in knjig, ki pišejo o tem (pri
poročam, da jih preberete, če
prav je večina napisana v hrvar 
škem jeziku); starši so v veli
ki meri spremenili način svoje 
V2goje; pri nekaterih dispan
zerjih in drugih ustanovah so 
vključene posvetovalnice za 
spolno vzgojo; tudi v šoli že 
Prodira pouk o tem.

Razdevičenje za dekle ni le 
raztrganje deviške kožice, za- 
nJo je to prelomnica v življe
nju, prestop v drugo življenje. 
Razdevičenje torej ni le du- 
^vna sprememba, temveč tudi 
sprememba življenja. Od na- 
cjha, kako je potekel ta prvi 
®kt, ali je bil storjen na osno
vi resnične ljubezni in medse- 
°°jnega razumevanja, je veli

kokrat odvisen potek nadalj
njega spolnega življenja dekle
ta ali žene. Surovo razdeviče
nje po človeku, ki ga nimaš 
rad, ali razdevičenje s strahom  
pred zanositvijo lahko pusti 
dolgotrajne posledice — ena 
izmed njih je tudi spolna hlad
nost (frigidnost).

V ordinaciji dekleta mnogo
krat sprašujejo o tem, zato 
dovolite, da spregovorim še 
nekaj besed. Deviška kožica je 
na začetku nožnice in delno 
zapira vhod vanjo. Njen po
men je, da varuje deklico pred 
nečistočo in okužbo. Je različ
no debela in različno obliko
vana, iz trdnega elastičnega 
tkiva. Ne more se pretrgati pri 
delu, kolesarjenju ali telovad
bi. Včasih pa si otroci pri 
igri samemu sebi ali drug dru
gemu vtikajo razne predmete 
v nožnico, in tedaj se deviška 
kožica lahko pretrga. Možne 
so tudi poškodbe pri padcu na 
oster predmet, vendar so red
ke.

Deviška kožica ima odprti
no, ki je različne velikosti in 
oblike; skozi njo ob menstrua
ciji odteka kri. Prav zaradi te
ga, ker je odprtina različne ve
likosti (lahko je prehodna tu
di za 2 prsta in več), nekatera 
dekleta pri prvem občevanju 
krvave; običajno pa krvavitev 
ni premočna in po nekaj urah 
preneha. Bolečina pri razdevi- 
čevanju je kratkotrajna in en
kratna, ne prehuda. Nastane 
zaradi tega, ker moški spolni 
ud pritiska na že obstoječo od
prtino; z nekoliko močnejšim  
sunkom se rob kožice raz
trga. Obstajajo pa primeri, si
cer redki, da deviške kožice na 
ta način ni mogoče pretrgati; 
tu je potreben, posvet pri gine
kologu, ki da tudi pomoč.

Ob tej priložnosti bi rada 
ponovno opozorila na redno 
vsakodnevno umivanje spolo
vila. Na začetku nožnice je v 
opisanem primeru nastala ra
nica ki bi se morda lahko tu
di okužila, saj je zdaj nožnica

O bolj odprta in dostopna za 
vnetja. Večina žena to redno 
opravlja, veliko premalo pa si 
spolni ud umivajo možje, ki to 
narede le takrat, ko se koplje
jo. Tudi moški bi si morali 
umivati spolne organe vsaj en
krat na dan in posebno paziti 
na tiste dele, kjer se nabira 
lojnat izloček. (Obširna razis
kovanja s statistikami so do
kazala, da imajo mohamedan- 
ke veliko manj raka na mater, 
ničnem vratu kot druge žene; 
to dejstvo je treba pripisati 
mohamedanskemu verskemu 
običaju, ki ukazuje obema 
partnerjema umivanje pred 
spolnim občevanjem in po 
njem. Prav to je ugotovljeno 
tudi pri Židih, ki so obrezani 
in pri njih nikdar kožica ne 
pokrije glavice moškega spol
nega uda ter se tam ne more 
nabirati loj.)

Veliko število žena postane 
frigidnih prav zaradi pomanj
kljivega znanja obeh: moža in 
žene. Nismo šele sedaj spo
znali, da je ljubezen umetnost 
in da je zanjo potrebno zna
nje. Ljudje so že tisočletja 
pred nami pisali o tem delu 
življenja. MorcUubi kdo mislil, 
da zadostuje že sam spolni na
gon, ki od nas terja določen

način življenja. Ne moremo se 
zanašati le na nagon, samo ta 
je premalo, potreben je pouk 
in znanje o umetnosti ljubez
ni. To poučevanje je v različ
nih krajih in ljudstvih zelo 
različno, pri nas pa dokaj bor
no: najčešče mlajši fant izve 
od starejšega več ali manj po
drobno o tehniki spolnega živ
ljenja. Dekleta pa so skoraj 
nepoučena.

č e  bi natančno opisovala 
vse, kar bi morali vedeti o  sebi 
o tem delu življenja, bd verjet-

- no presegla okvir tega članka. 
Na koncu sestavka bom ome
nila knjige, ki so nam dostop
ne in obravnavajo ta vprašar 
nja, da bi jih mogli prebrati.

Spolno občevanje samo je se
stavljeno iz ljubezenske pred
igre, spolne združitve in sklep
ne igre. To omenjam zato, ker 
je ljubezenska predigra nujno 
potrebna zlasti ženam, č e  mo
ški opusti spolno predigro, ko 
naj se pri ženi vzbudi ljube
zenska sla, bo pri njej le 
težko prišlo do zadovoljitve 
(orgazma). Taka žena, ki po 
krivdi moškega ne doživi or
gazma, še ni spolno hladna, 
lahko pa zaradi tega postane 
frigidna.



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

S O D O B N A  K U H A R IC A
Knjiga bo opremljena s številnimi črno-belimi in barvnimi fotografijami 
in vezana v platno

V prednaročilu je cena knjigi 32 Ndin, plačljivih v enem ali dveh obrokih 
do 1. septem bra 1967. Po izidu bo knjiga znatno dražja.

N a r o č i l n i c a
Podpisani (a)  ...........

točen naslov .............

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

Datum .......... ........... ...................... . P odp is ............. ............................ ......

CENTRALNI ZAVOD ZA NAPREDEK GOSPODINJSTVA
LJUBLJANA, GRADIŠČE 2-IIi

Prehrambna indu
strija »BELSAD« 
Č r n o m e l j
r a z p i s u j e  
JAVNO DRAŽBO 
za prodajo 

tovornega avtomobila 
ZASTAVA (2 toni)
leto izdelave 1965.
Javna dražba bo v pone
deljek, 12. 6 . 1967, t  pro
storih tovarne, in sicer ob
1 0 . url za družbeni, ob
11 . uri pa za zasebni sek
tor.

HRANILNICE 
M E S T O I

NE POZABITE: 

od 1. januarja 1967 
dalje sprejemajo In 

jj izplačujejo 
\ VSE POŠTE V SLOVE- 
. NIJI hranilne vloge na 
; hranilne knjižice DO

LENJSKE BANKE IN
N O V O

NOVA AVTOBUSNA UNIJA 
KUMROVEC— BIZELJSKO—  
BREŽICE— ŠENTJERNEJ—  

NOVO MESTO— LJUBLJANA
Prometno podjetje SAP Ljubljana obvešča cenjene 
potnike, da je bila z nastopom veljavnosti novega 
avtobusnega voznega reda 1. junija 1967 uvedena no
va vsakodnevna medrepubliška avtobusna linija

KUM ROV EC-BIZELJSKO-BREŽICE- 
ŠENTJERNEJ-NOVO MESTO- 

LJUBLJANA
po naslednjem voznem redu:
6.00 odh. KUMROVEC prih. 21.30
6.24 BIZELJSKO 21.06
7.00 BREZICE 20.30
7 25  KOSTANJEVICA na Krki 20.05
8 ’o5 NOVO MESTO W-25
8.15 9

9.27 LJUBLJANA 1 8 0 0

Z istim dnem Je bila uvedena tudi nova vsakodnevna 
vožnja na liniji

BREŽICE-KOSTANJEVICA- 
NOVO MESTO-LJUBLJANA

kot sledi:
11.15 odh. Brežice
11.40 Kostanjevica na Kirid

1220 NOVO MESTO
12.30
13.42 LJUBLJANA

Prijetno in varno potovanje na novo uvedeni avtobu
sni liniji oz. vožnji, kjer bosta vozila sodobno 
opremljena avtobusa zagotavljata priznana strokov
nost in solidnost.

UPRAVNI ODBOR

P o d j e t j a  za  PTT p r o m e t  

Novo mesto

r a z p i s u j e  za šolsko leto 1967/68

3 ŠTIPENDIJE za dijake I. razreda 
strokovne šole PTT v Ljubljani in 

1 ŠTIPENDIJO za dijake I. razreda šole 
za delo pri vzdrževanju TT naprav

Prošnje za štipendije pošljite do 16. 6 . 1967 komisiji 
za štipendije Podjetja za PTT promet Novo mesto. 
Prošnji priložite poleg dokumentov, naštetih v raz
pisu Izobraževalnega PTT centra v Ljubljani v »DE
LU« z dne 3. 6 . 1967, stran 8 , še davčno potrdilo o 
premoženjskem stanju staršev ob. potrdilo o višini 
osebnih dohodkov staršev.

NOVA MEDREPUBLIŠKA 
AVTOBUSNA LINIJA 
JESENICE— BIHAĆ

Prometni podjetji SAP Ljubljana in LJUBLJANA 
TRANSPORT, Ljubljana, obveščata cenjene potnike, 
da je 1. junija začela obratovati nova vsakodnevna 
medrepubliška avtobusna linija

JESENICE-UUBUANA- 
NOVO MESTO-VINICA-KARLOVAC- 

CAZIN-BIHAĆ
po naslednjem voznem redu:

6.08 odh. JESENICE ptrfli. 18.37
7.35 LJUBLJANA 17.15
8.00 17.10
9.09 NOVO MESTO 16.00
9.15 15.58

11.06 VINICA 14.10
11.10

11.50 KARLOVAC 13.30
14.00 13.15
17.03 CAZIN 10.12
17.14 10.01
18.15 prih. BIHAC odh. 9.00

Cenjenim potnikom priporočamo ugodno in najce
nejšo avtobusno zvezo, katere bodo vzdrževali sodob
no opremljeni avtobusi.

Veletrgovina MERCATOR
o b r a t  

TOVARNA MESNIH IZDELKOV 
LJUBLJANA, Mesarska c. 1

o b j a v l j a  razpis za sprejem

15 učencev mesarske stroke 
za klavnico 

10 učencev klobasičarske stroke 

5 učencev prodajalcev-sekačev

Vabimo vse mladince v starosti od 15 do 16 let, ki 
so uspešno dokončali osemletko in čutijo veselje do 
enega izmed zgoraj navedenih poklicev, da se prija
vijo najkasneje do vključno 25. junija 1967.
Prijave sprejemamo osebno in po pošti.

Prijava mora vsebovati:

1 . lastnoročno napisano prošnjo s kratkim  življenje
pisom;

2 . zadnje šolsko spričevalo (original);
3. zdravniško spričevalo.

Učenci prejemajo v času uka mesečno nagrado, vi- _  
šina nagrade je določena po pravilniku za učence v 
gospodarstvu podjetja Veletrgovine MERCATOR. 
Stanovanje in hrano bodo imeli v internatu.
Vse nadaljnje inform acije glede sprejema in pogojev 
učenja in šolanja bodo prijavljemcem poslali po 
pošti.

ŠOLSKI CENTER 
ZA BLAGOVNI PROMET V BREŽICAH

r a z p i s u j e
v šolskem letu 1967/68'vpis v šole:

1. šola za prodajalce —  
90 kandidatov 

2. šola za poslovodje —  
30 kandidatov 

3. šola za prodajalce —  
odrasle: 30 slušateljev

■  Pogoji za sprejem v šolo za prodajalce:
1. končana osnovna šola vsaj z dobrim  uspehom
2 . starost do 18 let
3. učno mesto za praktični pouk v trgovinski orga

nizaciji

Pri vpisu m arajo učenci predložiti:
1. šolsko spričevalo
2 . zdravniško spričevalo
3. izjavo trgov, podjetja o učnem mestu za praktič

ni pouk ali pa štipendijsko oziroma učno po
godbo.

Prijave sprejemamo od 26. do 29. jiunija 1967, 
oziroma do 31. julija 1967 za tiste učence, ki bodo v 
juliju na poskusnem delu v trgovini.

Učenci m orajo predložiti tudi dopisnico s točnim 
naslovom. Nepopolnih prošenj ne borno obravnavali.

|  V poslovodsko šolo se lahko vpišejo trgovinski 
delavci, prodajalci ali skladiščniki, ki že več let 
uspešno delajo na svojem delovnem mestu, šolnino 
plačajo sami slušatelji ali podjetje. Podrobnejša na
vodila o vpisu bodo razglašena na šolski oglasni 
deski. Prijave prejemamo do 31. julija 1967.

■  V šolo za prodajalcc — odrasle se lahko vpišejo 
delavci v trgovini, ki imajo končano osnovno šolo 
in vsaj 2 leti uspešnega dela v trgovini. Udeleženci 
plačajo sami stroške šolanja.

ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE 
KADROV IN PRODUKTIVNOST 
DELA -  NOVO MESTO

Ulica talcev 3, telefon 21-319; 21-640; 21-534,

VPISUJE V ŠOLSKEM LETU 1967/68 
IZREDNE SLUŠATELJE v naslednje 
šole za odrasle:

Višjo tehniško šolo Maribor, oddelek za gradbeni
štvo, strojništvo in elektrotehniko;

Višjo pravno šolo Maribor;

Višjo ekonomsko-komerc ialno šolo Maribor, oddelke 
za bančništvo, knjigovodstvo in finance, splošno ko
mercialo, zunanjo trgovino ter turizem in gostin
stvo;

Pedagoško akademijo, Ljubljana, oddelke za razred
ni in predmetni pouk;

Višjo tehniško komercialno šolo, Zagreb, organiza
cijsko tehnološko in modno konstrukcijsko smer;

Srednjo tehniško šolo Ljubljana, oddelke strojne, 
lesne in elektrotehniške stroke;

Srednjo gozdarsko šolo Postojna;

Trgovinsko poslovodsko šolo;

Osnovno šolo, 1. tečaj (5. in 6 . razred) in 2. tečaj 
(7. in 8 . razred); kandidati, ki so dovršili 7. razred, 
1»  se letos Izjemoma lahko vpišejo v 8 . razred;

oddelek za tuje jezike; stoum i tečaj prve, druge in 
tretje stopnje nemškega, angleškega in italijanskega 
jezika po avdiovizualni metodi.

Prijavite se do 20. junija 1967 pismeno, osebno ali 
po telefonu na naš naslov, kjeir lahko dolbite tudi 
podrobne informacije.

G i m n a z i j a  NOVO MESTO

r a z p i s u j e  v skladu k 41. členom zakona 
o srednjem šolstvu in po sklepu upravnega 
odbora delovni mesti

PROFESORJA zgodovine In sociologije 
PROFESORJA matematike
Za obe mesti je potrebna visoka izobrazba ustrezne 
stroke.

Prednost imajo kandidati, ki imajo opravljen stro
kovni izpit. — Rok za prijavo je 25. junij 1967.

Prijave pošljite na gimnazijo v Novem mestu, Ce
sta herojev 5. R a v n a te ljs tv o

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



Smrt v opuščenem silosu KGP
Pokojnikova ura se je ustavila 1. junija ob 18.35 —  Ni motiva za 
umor ali samomor, pa tudi nesreča ni mogla biti —  Kljub temu 
domnevajo, da gre za samomor —  Štirje otroci so ostali brez

očeta

ČRN D A N  NAD JEZERO M  V T R E B N JE M

Cesta povzročila kri in škodo
V dveh  av tom obilsk ih  n e s re č a h  š t i r je  ranjeni in 27.100 Ndin škode

V opuščenem betonskem 
silosu KGP Kočevje — obrat 
Mlaka so našli 2. junija ob 
8.30 utopljenega 374etnega 
živinorejca Ivana Jazbinška 
iz Brega 27 pri Kočevju, oče- 
ta štirih mladoletnih otrok.

Pokojnik je, po izyavi vra
tarja obrata Mlaka, zapustil 
obrat l. junija ob 18.30. Ka
sneje ga nihče ni videa več 
živega. Ura, ki jo je imel 
Pokojnik pri sebi, se je usta
vila 1. junija (kazala je tudi 
datume) ob 6,35 (se pravi 
°b 18.35). Kako se je pokoj
nik vrnil v obrat in bil 5 
minut kasneje mrtev, še ni 
ugotovljeno. Predvidevajo pa, 
da je šel skozi stranski vhod 
in ga vratar ni videl.

V opuščenem silosu, kjer 
je našel Jazbinšek smrt, je 
16 cm nad tlemi okno, veliko 
51 x 67 om. Od roba okna do 
y°de je 108 cm, nato pa je 
še na dnu silosa 162 cm glo
boka smrdeča voda. Okno 
s^°sa je tako majhno, da 
nihče ne bi mogel živega člo
veka s silo vreči skozenj, za
to domnevajo, da gre za sa- 
niomor.

Zena pokojnika, ki je tudi 
živinorejka in sta delala z 
niožem v istem hlevu, je po
vedala, da je odšla domov 
nekaj po 18. uri. Mož pa je 
dejal, da bo še z močnimi 
krmili nakrmil živino in pre
stavil električnega pastirja na 
Pašniku teT d a  n a j  g a  d o  
takrat p o č a lca . Z en a  j e  o d v r 
nila d a  g re  d o m o v  in  b o  
medtem s k u h a la  večerjo. Mo
ža  je  S k a l a  do 1. ure nasled
nje jutro, ker je mislila, da 
se je kje zadržal s prijatelji. 
Ker se do jutra ni vrnil, je 
obvestila upravo Mlake. Vsi 
zaposleni so ga nato iskali 
po obratu. Njegovo truplo je 
našel v silosu Ludvik Lazar 

Komisija je pri obdukciji 
u g o to v ila ,  d a  je vzrok smrti 
»zadušitev z utopitvijo« in da 
>ma pokojnik na desni stra
ni telesa dve manjši odrgni
ni. Globljih poškodb ni bilo 

Po mnenju preiskovalcev je

Jazbinšek napravil samomor, 
vendar motiva zanj niso od
krili. Prav tako ni znan do
slej tudi noben motiv za 
umor. Izključili pa so mož
nost, da je pokojnik izgubil 
življenje zaradi nesreče. Za
devo še raziskujejo.

Jazbinšek je prišel z dru
žino na Kočevsko šele pred 
dvema mesecema iz Boštanja 
pri Sevnici. Bil je dober de
lavec. V hlevu, kjer sta dela
la z ženo, je mlečnost krav 
v teh dveh mesecih precej 
porastla.

Na avtomobilski cesta pri 
Jezeru sta se 31. maja po
poldne zaletela osebna avto
mobila, ki sta ju vozila An
ton Jozič iz Bohinja in Vin
ko Dolinar iz Ljubljane. Jo
zič je s fičkom dohitel to
vornjak s prikolico in ga za
čel prehitevati. Ko je bil ob 
tovornjaku, je pripeljal na
proti neki Sarajevčan. Tri

Rop v Cegelnici kaznovan
Milan Brajdič-Nuni o b so jen , ker  je  feb rua r ja  le to s  napadel in oropal 83-

le tn eg a  s ta rč k a  v Cegelnici

Dne 7.februarja ponoči je 
83-letnega Jožeta Smoleta iz 
Cegelnice zbudilo trkanje na 
okno. Ker je slišal, da je 
nekdo zavpil: »Otvori, milica 
tu!«, je okno odprl, tedaj pa 
sta skozenj skočila dva mo
ška .Eden je imel v rokah se
kiro, drugi pa puško. Nava
lila sta na starčka, ga tepla, 
nato sta mu roke zvezala z 
žico, ga prisilila, da je legel 
na posteljo, nakar sta zah
tevala, naj pove, kje ima de
nar. Pri tem sta zagrozila, da 
ga bosta tepla toliko časa, 
dokler skrivališča ne bo iz
dal, ali pa ga celo ubila.

Prestrašeni starček je po
vedal, kje ima skrite prihran
ke, nakar sta roparja vzela 
okoli 180.000 Sdin gotovine 
in hranilno knjižico, na ka
teri je bilo vloženih okoli 
200.000 Sdin. Naslednje jutro 
je Smtole rop prijavil milici 
in komisija je takoj odšla na 
ogled.

Na okenskem steklu so na
šli dobro vidne prstne odti
se, za katere so kasneje ugo-

Škandal v Braziliji: 
policija ubila 65 b e račev  
in jih pom eta la  v reko

Policija v Rio de Janeiru 
je v preteklih treh mesecih 
pobila 65 beračev, njihova 
trupla pa je pometala v reko 
Guardo. Zdaj teče preiskava 
proti štirim policajem, ki so 
obtoženi, da so ustrelili ali 
utopili štirinajst beračev. Vsi 
štirje so umore priznali. 
Preiskavo je sprožil doživ
ljaj nekega uniformiranega 
vratarja: ko je neka beračica 
zagledala uniformiranega 
moškega, je pričela vpiti: 
»Nikar me ne vrzite zopet v 
reko!« Predstavnik mestne 
občine je izjavil, da je bilo
V zadnjih treh mesecih v 
Riu de Janeiru utopljenih 
okoli 65 beračev.

tovili, da jih je nedvomno 
pustil Milan Brajdič, imeno
van Nuni, stanujoč v Žabje
ku, cigan brez zaposlitve.

Tako so enega izmed ropa
rjev kmalu prijeli, pred krat
kim pa se je  moral zagovar
jati pred senatom okrožnega 
sodišča v Novem mestu. 
Čeprav de jati ja ni priznal, so

ga na podlagi neizpodbitnih 
dokazov spoznali za krivega 
ter mu prisodili 4 leta in 2 
meseca strogega zapora za 
dve kaznivi dejanji: izdajal
se je za uradno osebo in upo
rabil silo zoper drugega ter 
mu grozil z napadom na živ
ljenje. Obtoženec je bil že 
večkrat kaznovan.

vozila so bila vštric. Komaj 
je bilo srečanje mimo, se 
je za njimi pripeljal Ljubljan
čan Vinko Dolinar s fiatom 
1100. Jozič se je hotel umak
niti za tovornjak, ker pa ga 
m mogel prehiteti, je zavrl. 
Vozilo je zavrtelo v nasprot
no smer, pri čemer je zaprlo 
pot na levi strani ceste, kjer 
je vozil Dolinar. Pri trčenju 
je Joziča vrglo s ceste, Doli
nar pa je obstal na cesti. 
Voznika sta se lažje ranila, 
škodo pa so ocenili na 3.500 
N din.

Nedolgo zatem se je pri 
Jezeru pripetila hujša nesre
ča. Iz Zagreba je z osebnim 
avtom potoval v Ljubljano 
Franc Kokalj iz Polja pri 
Ljubljani in začel prehitevati 
neki tovornjak. Med prehite
vanjem je trčil v opel kara
van Tomislava Grujiča iz Za
greba ter ga porinil 10 m na
zaj v osebni avto Franca Gli
he iz Pristavice pri Velikem 
Gabru'. Grujič in Gliha sta 
se ustaivila še pred trčenjem.

Vinjen vlomil v sosednje stanovanje
Tudi v te m  prim eru  je  kaznivem u dejan ju  botroval alkohol

Vlagajte pri 

DOLENJSKI BANKI 
IN HRANILNICI 
v Novem m e s tu  

tef pri n jenih poslov- 
j n'h en o tah  v Krškem, 

Metliki in Trebnjem!

Nedavno tega je sedel na 
zatožni klopi novomeškega 
okrožnega sodišča S. R. iz 
okolice Brežic, ker je 7. no
vembra lani iz sosednjega 
stanovanja odsotne Terezije 
Zupančič, ki je na delu v 
Nemčiji, vzel več predmetov, 
vrednih okoli 76.500 Sdin.

Kakor že mnogokrat prej 
se je S. R. tudi 7. novembra 
vrnil zvečer domov močno 
vinjen in razburjen. Nekaj 
časa je hodil po svojem sta- 
riovanju, nato pa pograbil se
kiro in z njo odtrgal ilju- 
čavnico na vratih sosednjega 
praznega stanovanja. Brskal 
je tu in tam, nato pa vzel
3 brisače, 3 moške srajce,
6 kombinež, 2 prevleki, pred
pasnik, 2 moška suknjiča, 
moški balonar, 45 robcev, 
kar vse je vtedno okoli 
76.500 Sdin. Ko je vse to 
prenesel v svoj dom, se je 
ulegel in zaspal.

žena je slišala ropot, in 
ko je mož trdno zaspal, je 
ugotovila, kaj je napravil. 
Vse tuje stvari je shranila v 
omaro, da bi jih vrnila, kar 
je nekaj dni zatem storila.

Zgodilo pa se je, da je že 
drugi dan zjutraj prišla v 
hišo znanka odsotne Zupan
čičeve, da bi prezračila njeno 
stanovanje. Takoj je videla,

kaj se je zgodilo, čeprav ji 
sosedje pravega odgovora 
niso dali.

Čeprav je bil ob storitvi 
kaznivega dejanja S. R. 
močno opit, je sodišče sma
tralo, da je bil odgovoren za 
svoja dejanja, zato ga je ob
sodilo na 3 mesece zapora, 
pogojno za dve leti in na 
zdravljenje v zavodu za alko

holike. Ker obtoženec do
slej še ni bil kaznovan in se 
je vdal pijači iz določenih 
razlogov, je sodišče smatralo, 
da bo pogojna kazen zalegla. 
Če se bo S. R. podvrgel 
zdravljenju zoper alkoholi
zem in če v dveh letih ne bo 
zagrešil novega kaznivega de
janja, mu torej ne bo treba 
v zapor.

Kokaljev avto je odbilo na 
desno polovico ceste. Ranje
na sta bila Kokalj in sopot
nik Boris Kocev. Škodo so 
ocenili na 23.600 N din.

S rečan je  na  poljski poti
29 maja zvečer sta se v ovinku 

na poljski poti Globoko—Pišece pri 
srečavanju oplazila z osebnima av- 
tomobilo Henrik Kostrevc iz Bre
žic in Zvonko Bemardič iz Starega 
gradu pri Krškem, škode je za 
okrog 2.500 Ndin.

Krmilo odpovedalo
Leopold Kozole s Senovega se 

je 28. maja dopoldne peljal z 
osebnim avtomobilom iz Radeč 
proti Sevnici. Med Kompoljem 
in Boštanjem mu je nenadoma 
odpovedalo krmilo. Zaneslo ga je 
na levo stran ceste, kjer je za
del betonski steber cestne ograje 
in ga odlomil. Pri tem je bil 
lažje poškodovan sopotnik Anton 
Posenik, na avtomobilu pa je za 
okrog 3500 N din Shode.

M oped is t  je  pripeljal 
po levi s tran i

26. maja zjutraj se je pripetila 
prometna nesreča na cesti UT. 
red Senovo—Veliki Kamen. Proti 
Vel. Kamnu se je peljal moto
rist Franc Horvatič ek z Vel. 
Kamna. Pri Malem Kamnu je na
proti po levi strani pripeljal mo
pedist Anton Luzar iz Mrčnih sel 
s sopotnikom Francem Gorjupom 
in trčil v motorista. Mopedist 
se je pri trčenju hudo poškodo
val in so ga odpeljali v novomeš
ko bolnišnioo. motorist in sopot
nik mopedista pa sta se lažje 
poškodovala. Na vozilih je za 
okrog 1200 N din škorle.

M arkusov avto  vozil 
Vukina

V prejšnji številki smo poročali, 
da se je pet potnikov močno po
škodovalo v osebnem avtomobilu 
Zagrebčana Zvonimira Marku a .  
Pozneje so ugotovili, da je avto 
vozil Božidar Vukina, star 34 let, 
ki se je pri nesreči tako  hudo 
poškodoval, da je v zagrebaM 
bolnišnici podlegel poškodbam.

Vlamljal je v družbi mladoletnika
Franc K osec  s  Telč o b so jen  na 2 leti s t ro g e g a  zapora

Franc Kosec, kmečki dela
vec s Telč, se je moral
pred kratkim spet zagovarja
ti pred sodiščem. Tokrat je 
okrožno sodišče v Novem me
stu obravnavalo vlome in ne
kaj tatvin, ki jih je zagrešil 
deloma sam, deloma v druž
bi z nekim mladoletnikom.

V noči med 15. in 16. fe
bruarjem sta vlomila v mi
zarsko delavnico na Griču
pri Trebnjem ter odnesla več 
kosov mizarskega orodja,
transistor, iz kašče pa 14 1 
žganja in 1,5 kg suhega me
sa, v vrednosti okoli 300.000 
S din. Dve majhni tatvini sta

zagrešila s tem, da sta okto
bra lam vlomila v stekleno 
vitrino Dolenjskega muzeja v 
Novem mestu ter vzela iz nje
2 pištoli, januarja 1967 pa sta 
iz novomeškega Radiokluba 
odnesla 4 elektronke in dvoj
ni razdelilnik.

Kosec sam je 22. julija la
ni na avtobusni postaji v No
vem mestu ukradel potoval
no torbo, v kateri je bil po
leg perila in drobnjarij še fo
toaparat, medtem ko je mla
doletnik sam na postajališču 
v Dobrniču vzel iz avtobusa 
usnjen suknjič.

Sodišče ima vse navedene

vlome in tatvine za dokaza
ne, čeravno je Kosec tajil. 
Mladoletnik pa je odkrito pri
znal kazniva dejanja, celo po
kazal skrivališče ukradenih 
stvari in podrobno opisal, ka
ko sta vlamljala. Senat okrož
nega sodišča je ugotovil, da 
sta obtoženca doraščala v ne
urejenih družinskih razme
rah. Francu Kosu so priso
dili 2 leti strogega zapo
ra, prav tako so primerno ka
znovali tudi mladoletnika, ka
kor pač dopušča zakon. Ra
zen tega morata na podlagi 
sodbe oškodovancem povrni
ti škodo.

»Težko je ustreči takim gospodom; ki so vsega 
dobrega vajeni; posebno pa tu na kmetih, kjer ni 
vsega dobiti, česar bi bilo treba. Človek bi že vedel 
in znal kako, ali kaj, ker ni! Potrpljenja je treba, 
Pomisliti je treba, da smo na kmetih. Veseli nas, da 
vam vsaj ena jed diši, kakor pravite. Najboljša 
Pohvala gospodinji, kuharici je, ako gost rad in 
mnogo je. še  tale košček, gospod Sodnik!«

Valentinu ni nič pomagalo, da se je branil; rad 
nerad, moral se je spraviti nad kos, ki mu ga 

je bila žena z vilicami položila na krožnik. Gospoda 
davkarja ni bilo treba siliti: zadovoljen in vesel je 
mirno použival slastno jed, katero mu je bila naklo
n a  Nosanova dolgopetost in lastna puška, a tako 
°kusno pripravila dobra žena. V pogovore se mož 
111 rad vtikal, a zalival je tem pridneje.

Olgi niso bili po volji taki podli pogovori o pe
čenem zajcu; ali pa je samo iskala prilike udeleže
vati se pogovora. Nekako zaničljivo se nasmehne 
Valentinu, ki je sedel poleg nje, ter mu reče:

»Gospod Valentin! Do zdaj nisem -vedela, da vam 
J® jed, kakor se vidi, tako imenitna stvar. Raje bi 
nam pripovedovali, kako je na Dunaju.«

Skrbna mati se je bala, da bi to hčerino posva
rilo gosta ne razžalilo. Precej, ko je bila Olga začela, 
J* je odmigavala z očmi, da ne tako; toda zastonj. 
Valentin ni bil tako tankočuten, še rad je imel 
take pogovore, ki so nekako zbadljivi, vendar ne 
razžaljivi, zlasti z ženskim spolom. Mimo torej od
govori svoji lepi sosedi:

»Vam torej se zdi jed tako neimenitna stvar. S 
svojega ženskega stališča čisto prav mislite in govo  

a moški smo nekoliko bolj na debelo; naše 
Potrebe niso tako zračne, kakor so vaše. Zenski in 
moški spol sta si različna, vsak ima svoje kreposti 
m svoje slabosti. Močan, krepak bodi mož, tudi te- 
JPJpo, ne samo dušno; mehkost, nežnost pristoji 
renski. Moč in krepost dobivamo iz hrane; iz tega

sledi, da učeno govorim, to, da naj mož dobro je in 
pije/Jesti in piti je pol življenja, veli star slovenski 
pregovor. Nekateri celo mislijo, da je to vse življe
nje, in po tej misli tudi ravnajo. Tako mišljenje je 
enostransko. Kar se mene tiče, ljubezniva gospo
dična, ni me čisto nič sram naravnost povedati, da 
nikakor ne zaničujem dobre jedi in pijače. Kaj pa
vi menite, gospod davkar?«

Mož mu molče prikima, da se zlaga z njim. 
žena je bila v zadregi in strahu, kaj pride iz tega. 
Nič dobrega, kali! Toda ugovarjati mu zdaj še ven
dar ni mogla; to bi bilo nji sami na kvar, ker si je 
toliko domišljevala, da je dobra kuharica, čakali je 
bilo treba boljše priložnosti, da pride, ako treba, 
svoji neprevidni hčeri na pomoč. Valentin nadaljuje 
z lahnim nasmehom:

»Ker sem že tako odkritosrčen, pa naj še to 
povem: Jasno in odločno se izpovedujem tu častiti 
družbi, in ako je treba, tudi vsemu svetu: ko bi se 
jaz kdaj ženil, bi moja nevesta morala znati dobro 
kuhati.«

To je bilo Olgi vendar prehudo; nekako nevoljno 
mu odgovori:

»Tak gospod, tako mlad in že tako govori! č e  
ne zahtevate drugega od svoje prihodnje žene, če 
vam je že dovolj, da zna samo dobro kuhati, potem

Vam ne bo težko izbirati; vsaka kuharica vam bo
dobra.« , , .

še  preden je mogel Valentin odgovoriti poredni 
deklici, oglasi se Irena, ki je do tedaj molče poslu-

^ a »Ne tako, Olga, to ni prav, da podtikaš gospodu 
Sodniku, česar ni trdil. On ni dejal, da mora biti 
njegova žena samo dobra kuharica, da drugega ne 
zahteva. To bi res ne bilo lepo. Gospod Sodnik hoče, 
in to, kakor se meni vidi, po pravici, da naj njegova 
žena zna skrbeti za dobro jed, še tega morebiti ni 
potreba, da bi jo zna>la sama pripraviti. Poleg tega 
bo pa gotovo zahteval od nje še mnogo drugih 
dobrih in lepih lastnosti, treba ni, da bi jih našte
vala. Kaj ne, mati?«

Mati vesela porabi to ugodno priliko:
»Prav praviš, Irena, tako misli gospod Sodnik 

in prav misli. Zena ima dolžnost skrbeti za svojega 
moža, da se dobro počuti, da je zadovoljen v svoji 
hiši, da ga ne tarejo navadne, vsakdanje skrbi, gle
dati tudi na to, da dobiva na mizo, kar mu diši, 
kar mu tekne; žena mora biti skrbna gospodinja, 
dobra kuharica. In taka bo, upam, kdaj tudi naša 
Olga, gospod Sodnik; in če dobi moža, znala mu 
bo skrbeti za dobre jedi, verjemite mi, gospod
Sčdnik!« . .

Davkar je pridno prikimaval in pritrjevan svoji 
zakonski polovici. Olgi ni bila ta pomoč materina 
nič kaj po volji; trdovratno je molčala. Valentin je 
imel tu priliko in tudi neizogibno dolžnost pokloniti 
se gostoljubni gospe.

»Nikoli nisem dvomil, gospa, da bo Olga kdaj 
izvrstna žena. Boljše učiteljice bi ne mogla imeti, 
samo tako naj bo, in gotovo bo, kakršna je njena 
mati in — srečen, komur poda svojo roko.«

Te besede so bile jako vljudne in prijazne ma
teri in hčeri, ali obetale so malo; trdnega upanja ni 
bilo staviti nanje.



V TEM TEDNU VAS ZANIMA
t e d e n s Ko l e d a r
Petek, 9. ju n ija  — Prim ož 
Sobota. 10. jiin ija  — M arjeta 
N edelja, 11. ju n ija  — Srečko 
Ponedeljek, 12. ju n ija  — č ed o m b  
Torek, 13. ju n ija  — Anton 
S reda, 14. ju n ija  — M etod 
O etrtek, 15 jun ija  — Vid

Ob b rid k i izgubi dragega m oža, 
očeta in  b ra ta

JANEZA TISOVCA
iz Dol. S traže 60

se najisk reneje  zahvaljujem o vsem  
sorodnikom  in  sosedam  za podar
jene vence, cvetje in  vsem , ki so 
ga sprem ili na  njegovi zadnja p o ti. 

Ž alujoča žena In hčerka 
s sinčkom .

[K H O TS j.
Podpisana preklicujem  izjavo na 

razglednici kolektivu KOVINAR iz 
Č rnom lja in prosim , d a  m i jo  
prizadeta op rostijo . N apisane be
sede jem ljem  nazaj in  kaj takega 
ne bom  več nared ila . P rizadete 
prosim , d a  m i op rostijo , vnaprej 
p a  si bodim o isk ren i p rija te lji. 
Vse lepo pozdravljam ! — M arij«  
H orvat.

M artin  K ofalt, posestn ik  iz Os- 
koršnice š t. 4, p . Sem ič, p rek licu 
jem , k a r sem  izrekel o  M ihelu 
E dvardu iz V rtače št. 30, p . Se
m ič, 5 feb ru a rja  in  17. feb ru a r
ja  1967 v O skoršnici, in  se m u za
hvalju jem , da je  odstopil od za
sebne tožbe

Ivan H enim an iz Slovenske va
si 4 preklicujem  govorice o K arlu  
M rvarju  iz Slovenske vasi š t. 10, 
k i sem  jih  govoril v  gostilni »Pri 
Kravsu« v S ta ri cerkvi, ker so ne
resnične

PRODAM tra k to rsk i obračaln ik  se 
na  B autz, prevozno škropiln ico  
Roaenbrever in  slam oreznico z 
verigo in  puhalnikom  Speiser. 
Janko  T ičar, Volklo 86, Šenčur.

PRALNI STROJ EKA-AEG, dobro 
ohran jen , zelo poceni prodam , 
tud i n a  k red it. V prašajte  p ri: 
G ričar, H ladnikova 2, Novo m e
sto.

UGODNO PRODAM kosilnico »La 
verdo« s p rik ljučk i in  cirkular- 
jem . — Naslov v upravi lista 
(843/67).

PRODAM dobro  ohranjeno kuhinj 
sko pohištvo. B uljanovič, Nad 
m lini 24, Novo m esto.

PRODAM 2 m eseca starega psička 
ovčarja. K rhin, Ratež 18, B rus
nice.

PRODAM dobro ohranjeno spaln i
co. M orovič, Ragovska 7, Novo 
m esto.

POCENI PRODAM sobno pohištvo 
Nasloiv v uprav i lis ta  (837/67).

PRODAM VPREŽNO KOSILNICO 
Lan*. Zdravko Vučevič, B ojanci, 
V inica p ri Č rnom lju.

PRODAM DOBRO OHRANJEN 
polavtom atski p ra ln i s tro j Alba 
Sydus s centrifugo in  nerjaveč 
zidni šted iln ik  (rostfred). N. Pau- 
lič, R agovska c. 3, Novo m esto.

PRODAM HIŠO z vrtom , prim em o 
za ob rtn ika, v B restanici, blizu 
železniške postaje. Bogovič, Gor 
Lenart 12, Brežice.

PRODAM POCENI čevljarsk i s tro j 
»Celinder«. Lenčka K oritn ik , 
Sava p ri L itiji.

PRODAM PAR KOMATOV in  400 
litrov  cvička. N aslov v  upravi 
lis ta  (832/67).

KUPIM 15—25 t  STANCO, ekscen
trično . Slavko Kos, K oštinova 
22, Novo m esto.

PRODAM TRAVNIK na M estnih 
n jivah  in  stavbno parcelo . Ra- 
govo 5, Novo m esto.

POROČNE PRSTANE po najnovej
ši m odi in  vsa z la tarska dela 
op rav lja  z la tar, Gosposka 5, L ju 
b ljan a  (poleg univerze).

Z ap rtje  je  zelo zoprna nadlega, 
ki vam  povzroča bolečine, h k ra ti 
pa  tud i celo vrsto  nevarnih  bole
zni. N ajučinkovitejše prirodno  
sredstvo  je  voda DONAT vrelca. 
Zahtevajte jo  v  svoji trgovin i, te  
pa  jo  dobe v  Novem m estu  p ri 
HM ELJNIKU — te l. 21-129 in  
STANDARDU —tel. 21-158.

Iffofl/ESTILA I
11. JUNIJA vas vabim o na veli

ko v rtno  veselico v Domu na T ra 
ti. Jedača in  p ijača  p risk rb ljen i. 
Zabavali vas bodo »Fantje iz S tra 
že«!

POPRAVLJAM vse v rste  šivalnih 
stro jev . V prašajte  p ri P ungartn i
ku , Zagrebška, b lok B, Novo m e
sto.

ŠČETKE ZA LOSČILCE in  za 
sesalce za p rah  obnovi ščetarstvo  
Armič, L jub ljana, T ržaška 52.

O blačila očisti KEMIČNA ČI
STILNICA, Novo m esto, G erm o
va 5.

WMM
Dragem u sinu  G usteljnu  K lob

ča rju , k i služi vo jašk i ro k  v K nja- 
ževcu, želijo  za  dvajseti ro js tn i 
dan  vse lepo v ž iv ljen ju , predvsem  
p a  zdravja in  uspeha p ri n a d a lj
njem  štud iju ! Ata, m am a in b ra tje .

CENIK: vsak oglas do de
set besed — 9 N din, vsaka 
nadaljn ja  beseda — 1 N din. 
Za naslov v upravi lista : p ri
b itek  1 N din . Za oglase 3 po
nudbo na upravo lis ta  pod ge
slom: p rib itek  3 Ndin 

Redni zasebni naročniki Do
lenjskega lis ta  im ajo  p ri vseh 
m alih oglasih, zahvalah, 
osm rtn icah , čestitkah , p rek li
cih  in  podobnih objavah 20 
odstotkov popusta. O bjava 
vsakega m alega oglasa m ora 
bđiti p lačana vnaprej osebno v 
upravi lis ta  a li s  poštno  po . 
ločnico n a  naslov: DOLENJ
SKI LIST, Novo m esto, a li i  
gotovino, priloženo v pism u.

PRODAM SPALNICO I  vzm etm i 
in  vložki. Galič, N ad m lin i 19, 
Novo m esto.

UGODNO PRODAM pra ln i s tro j 
»Alba-cygnis«. Pere brea vodo
vodne napeljave. V prašajte  p ri 
S ipku, M ajde SlVc 13/11.

PRODAM gradbeno parcelo  v Šm i
helu. Vodovod in  e lek trik a  v 
bližini. N aslov ▼  uprav i lis ta  
(850/67).

POCENI PRODAM dnevno sobo. 
Ogled vsak dan . S. G uštin, K ri
stanova 14, novi b lok , Novo 
m esto.

MLIN ZA M LETJE in  šro tan je  
žita , m ajhen, zelo p rik laden, 
zm elje do 200 kg n a  u ro , pogon 
lahko z enofaznim  m otorjem , 
prodam . Kovačič, m lin . Novo 
m esto, K andija.

PRODAM prak tično  električno ža
go za razrez hlodovine, lahko 
na več listov. B arto lj, Š en tru 
pert 55.

RADIO LJUBLJANA
VSAK DAN: poročila ob  5.15,

6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 15.00, 17.00, 
19.30, 22.00. P isan  glasbeni spo 
red  od 4.30 do 8.00.

PETEK, 9. JUN U  A: 8.06 O perna 
m atine ja . 9.25 P e tn a jst m in u t * 
ansam blom  W eekend. 10.15 D vajset 
m inu t p ri sk lada te lju  Alojzu S re 
bo tn jaku . 11.00 Poročila  — T u ri
stičn i napo tk i za  tu je  goste. 11-20 
Popevke se v rs tijo . 12JO K m etij
ski nasveti — D r. Jože Ferčej: O 
le tošn jih  pregledih bikov za ose
m enjevanje. 12.40 Ig ra jo  p ihaln i 
orkest r i. 13.30 P riporočajo  vam  . . . 
14.36 Naši poslušalci čestita jo  ln 
pozdravljajo . 15.40 M ladinska od 
d a ja  »Interna 460«. 17.05 Petkov 
sim fonični koncert. 19.00 Lahko 
noč, otroci! 20.00 Sekstet »Luca 
M arenaio« 30.27 »Slovenska popev
ka 67«

SOBOTA, 10. JUNIJA: 8.05 G las
bena m atineja . 9.25 č e tr t  u re z 
L jubljanskim  j ara ansam blom . — 
10.40 Novost na knjižni polici. —
11.00 Poročila — T urističn i n ap o t
k i za tu je  goste. 12.30 K m etijsk i 
nasveti — D r. Vilko M asten: Mož
no st varstva sadnih  rastlin  z  oro- 
Bovalniml napravjuni. 13 :«) p rip o 
roča jo  vam  . . . 14.05 K oncert po 
fe ljah  poslušaloev. 15.20 Zabavni 
ftBtermeraiO. 17.06 G rem o v kino. 
18.18 Izbrane s tran i iz svetovne so 
■•M in e  glasbe. 18.50 S  knjižnega

PRODAM ROČNO MOTORNO KO
SILNICO »Alpina« z žetveno n a 
pravo in  rezervnim i deli. Ogled 
p ri Jerm anu , Cegelnica 6. Novo 
m esto.

PRODAM m rvo na ra s tilu . M ore, 
M uzejska 4, Novo m esto.

NA OBMOČJU S m arjete—Škocjana 
—Bučke kupim  dostopno parce
lo , veliko 1 do  2 h e ta rja . P išite 
na  naslov: Franček Saje, Tugo- 
m erjeva S—1, L jub ljana.

KUPIM VOLČJAKA do 4 mesece 
starega. Ponudbe s ceno na na
slov: d r. B ogdan Š kerlj, Novo 
m esto, K arlovška 20.

SPREJM EM  DVA PEČARSKA PO
MOČNIKA za delo v delavnici. 
Sam sko stanovanje p reskrbljeno. 
Janez E rce, Cesta 1. m aja  65, 
K ran j.

MIZARSKI POMOČNIK dobi s tal 
no, dobro službo, h rano  in  s ta 
novanje p ri Pohištvu K urnik ,
Sevnica.

DEKLE IŠČE SOBO s kopalnico 
k jerko li v Novem m estu . P lača 
vnaprej za dve le ti. Naslov v 
upravi lis ta  (823/67).

MLAD DIPL. PRAVNIK po trebu je  
tako j neoprem ljeno sobo v b ližnji 
okolici Novega m esta. Naslov v 
upravi lis ta  (829/67).

Brežice: 9. in 10. 6. am eriški 
barvni film  »Visoka družba«. 11. 
in 12. 6. am eriški barvn i film  »Mo
je  pesm i — m oje sanje«. 13. in  14. 
6. francoski barvn i film  »Orožnik 
v New Y orku«.

Črnom elj: 9. in  11. 6. am eriški 
barvni film» Sim eron«. 13. in  14. 
6. češki film  »Ubijalec skriva 
obraz«.

Kočevje — »Jadran«: 9. in  10. 6. 
francoski barvni film  »Druga re- 
snicaa. 11. in  13. 6. nem ški barvn i 
film  »Pesem prerije« . 14. in  15. 6. 
Jugoslovansko-nem ški barvn i film  
»Slovo velikega poglavarja«.

K ostanjevica: 11. 6. am eriški 
barvni film  »Strelec iz Arizone«. 
14. 6. am eriški barvni film  »Glas
no  šepetanje«.

M etlika: 10. in  11. 6. španski 
barvn i film  »Samba« in  francoelso- 
ita lijansk i film  »Meč in  pravica«. 
14. in  15. 6. po ljsk i film  »Zakon
ske težave«.

M okronog: 10. in  11. 6. am eri
ški barvni film  »Jupitrova lju 
bica«.

Novo m esto — »JLA«: 8. In 11. 
6. am eriški barvni film  »N apredo
vanje nazaj«. 12. in  14. 6. am eri
ški barvn i film  »Rdeča zvezda«.

Novo m esto — »Krka«: 9. do  12. 
6. poljsk i barvn i film  »Faraon« in  
kanadski film  »Pri razhodu n i 
nihče m ahal«. 13. in  14. 6. Ita 
lijansk i film  »Dnevnik žene v 
belem«.

R ibnica: 10. in  11. 6. zahodno- 
nam ško-jugoslovanskd film  »Slovo 
velikega poglavarja«,

Sevnica: 10. in  11. 6. ita lijansk i 
film  »Mongoli«.

Sodražica: 10. in  11. 6. am eri
ški barvni film  »Plam teča zvezda«.

Šen tjernej: 10. in  11. 6. angleški 
barvni film  »Krik jeze«.

T rebnje: 10. in  11. 6. am eriški 
boksarski film  »Krvavi denar«.

IZ N 
P0R0DNišNiCE*|l!

Pretekli teden so  v novom eški 
porodnišnici rodile: Nežka Gazvo
da iz H rušice — M ajdo, Dragica 
K om očar iz K rškega — R enato, 
M ajda.G orišek  iz Regerče vasi — 
Ju rija , M agda G eršič iz Č rnom 

lja  — M atjaža, R adm ila K lobučar 
iz B ojancev — B oru ta , Ana Žagar 
iz D olnjega K arteljeva — D arka 
in  M ileno, B ernarda Lavrin iz 
Vavpče vasi — R oberta, R ozalija 
Zupančič iz R ebri — Janka, Zla
tica  Sim ič iz Lešč — G orana, 
Zofka M aver iz Dol. Podboršta
— M iho, M arija Papež iz Gor. 
S traže — Jožeta, M arija M arkeljc 
iz Z agrada — Jožico, Z lata Ara 
badžič iz Velike Bučne vasi — 
R adm ilo, A lojzija B regarja  iz Hu- 
denja — Janeza, M arija Čem as iz
Zilj — Alojza, M ara Remič iz
S tarega  Loga — Jožeta, M arija 
Piskule iz M ale S trm ice — Ano, 
Jožica H rovat iz M eniške vasi — 
R oberta, K arolina K ošm rlj iz Me
niške vasi — M irana, Anica B u
čar z B roda — Alojza, M arija 
Perm e iz Sm avra — dečka, Jožefa 
Cesar iz S rednjega G lobodola —
dečka, Rezka Kovačič z Bučke — 
deklico, M arija  K ure iz Svibnika
— deklico, M arija  B ahor iz Za
loga — dečka. Cvetka Jerač  iz
K ota — deklico, Jožefa Jugovič 
iz  Č rnom lja — deklico, Ana Trav
n ik  iz S tehanje vasi — dečka, 
Jožefa K ralj iz G abrja  — dečka, 
Terezija  K am bič iz G radca — de
klico, Fani Cvelbar iz Zam eška — 
dečka, M arija Sladič iz Z abrdja
— dečka, Ana Pirc s T rške gore
— deklico, Fani T urk  iz H rušice
— dečka, K arolina Nagode iz Kra- 
sinca — dečka, M arija M alus iz 
M alega T rna — dečka, Jožica Sin
kovič iz Zagrada — dečka.

IZ BREŽIŠKE 
PORODNIŠNICE

Preteklih  š tirin a js t dni so v b re 
žiški porodnišnici rodile: F ranči
ška M ilovanovič iz T itograda — 
M iodraga, A m alija Vokalič iz Tre- 
beža — dečka, Jožefa P a jk  iz 
M rzle planine — deklico, Jožefa 
Cizelj iz B latnega — M etko, Jo 
žefa Kukovičič iz Domžal — T a
tjan o , M arija Zupan iz O sredka
— Verico, M arija Predanič iz S ta 
rega grada — Pavlo, Ana K odrič 
iz G abrja  — deklico, M arija Ti- 
hole z Ledine — deklico, B ernar
da  Deržlč iz B ukovška — dečka, 
Jožefa M erslavič iz Dobove — Bo
jano , A ntonija Grive iz lo n č a rje 
vega dola — Janeza, Roza Glas 
iz Srem iča — Rada, Anica S trel 
i  Vel. K am na — deklico, Tere
z ija  Kovač iz Loga — dečka, 
M arija  č u la r iz Prosinca — de
klico, M atilda šk rle c  iz  Velike 
Doline — K rištofa, Ivanka K ran jc  
iz R ibnice — dečka, Frančiška 
K oretič iz B regane — Ivana, Ju
lija Herceg iz Dečnih sel — Iva
na, Mara Kovačič iz Brežic — 
Mojco, Marija Prah iz Čerine — 
Jožeta, Nežka Spiler iz Pesjega
— Antona, Anica H rastelj iz Sev
nice — Anico, Terezija župevc iz 
Fodvrha — R udija, Jožefa Sinko
vič iz Plesa — Slavka, M ajda De- 
lja  iz Brežic — deklico.

SUPERAVTOMATIČNI 
PRALNI STROJI IN

KMETIJSKI 
STROJI
v s e h  z n a m k

NA OBROKE
VSE INFORMACIJE 
DOBITE:
NOVO MESTO: BRAČKO, 
R a g o v s k a  7 :  S t .  t e l e f o n a  

0 6 8 * 2 1 — 6 5 9

SEVNICA: TOTER,
H e r o j a  M a r o k a  4

PEROTTI-EXPORT
S. FRANCESCO 41, TRST

KR'
NE

trga . 19.00 Lahko noč, otroci! 20.00 
M inute s  pevci ln  ansam bli zabav
ne glasbe naše rad ijske  postaje, —
20.30 Zabavna rad ijsk a  ig ra  — Ja 
nez Čuček: Izvidniki 101. polka. 
aa.10 O ddaja sa  naše izseljence

NEDELJA, 11. JUNIJA: 6.00—
8.00 D obro ju tro! 8.05 R adijska 
Igra za o troke — K ristina  B ren 
kova: M odra v rtn ica  za princesko.
9.05 Naši poslušalci čestita jo  in 
pozdravljajo  — I. 10.00 Se pom 
n ite, tovariši . . .  — Vid Jerič: 
T ro jka — M etod Jurčič: Spopad 
nad  M uljavo. 11.00 Poročila — Tu 
ristlčn l napotk i ®a tu je  goste. 12.05 
N aši poslušalci čestita jo  in  poz
d rav lja jo  — n. 13.30 N edeljska 
reportaža. 14.20 H um oreska tega 
tedna. 16.00 R adijska igra — M a
rin  Držič: Skopuh. 19.00 Lahko 
noč, otroci! 21.00 »čarodej in n je 
gova harfa«.

PONEDELJEK, 12. JUNIJA: 8 05 
G lasbena m atineja . 9.45 O troška 
Igra s petjem . 10.35 N aš pod listek
— E . Albee: D robcena Aliče — I .
11.00 Poročila — T urističn i n ap o t
ki za tu je  goste. 12.10 Slovenski 
pevci zabavnih m elodij. 12.30 K m e
tijsk i nasveti — Prof. Bdi Sene
gačnik: Izkoriščanje Čebeljih paš 
s prevažanlem . 12.40 Ig rajo  p ih a l
ne godbe 13 JO Priporočajo  vam  . . 
14.35 Naši poslušalci čestita jo  ln 
pozdravljajo . 1 5 .»  Zabavni intear-

mezzo. 17.05 Operni koncert. 16.00 
Lahko noč, otroci! 20.00 Sim fonič
ni koncert Slovenske filharm onije.

TOREK, 13. JUNIJA: 8.05 Glas-
22.10 R evija popevk.

TOREK, 13. JUNIJA: 8.05 G las 
bena m atineja. 9.40 Iz glasbenih 
šol. 10.15 Iz  m anj znanih oper 
velikih m ojstrov . 11.00 Poročila — 
Turistični napotki za tu je  goste.
12.10 Domači ansam bli. 12.30 K m e
tijsk i nasveti — Dr. Andrej Hoče
var: N epredvidljive vrem enske k a 
tastro fe  in  poljedelstvo. 13.30 P ri
poročajo vam  . . .  14.05 Pet m inu t 
za novo pesm ico. 15.40 V torek 
na svidenje. 17.05 O rkester RTV 
L jubljana vam p redstav lja  . . .  —
18.50 Na m ednarodnih k rižpotjih .
19.00 Lahko noč, otroci! 20.00 Kon
cert Akademskega pevskega zbor« 
Iz L jubljane. 20.20 R adijska igra
— M ichel D 6an: O sebna izkazni- 
ca gospoda van B adaboum a. 21.35 
Iz fonoteke rad ia  K oper.
SREDA, 14. JUNIJA: 8.05 G lasbe 
na m atineja . 9.45 G lasbena p rav 
ljica. 10.45 č lovek in  zdravje. —
11.00 Poročila — T urističn i napo t
ki za tu je  goste. 13.00 Poročila — 
Na današn ji dan. 12.30 K m etijski 
nasveti — Inž. Pavel Valič: Vipav
ski vinogradi k ličejo po obnovi.
13.30 Pri poročajo vam . . . 14.35 
Naši poslušalci Č estitajo in  poz
d rav lja jo . 15.20 Zabavni intorme*- 
zo 18.15 ,Iz  naših  studiov . 19.00 
Lahko noč, otrociI 19.15 G lasbene 
p rav ljice. 20.00 P e ter Iljič  Č ajkov
ski: Jev genij Onjegin.

ČETRTEK, 15. JUNIJA: 8.06
G lasbena m atineja . 9.40 P e t m inu t

Prekucljaj na travniku
Džurdža G osti iz Zagreba se je  

4. ju n ija  s fičkom  p ripe lja la  na 
odcep p ro ti M okricam . Zaradi ne
izkušenosti in neprim erne h itro 
s ti ni opazila k rižan ja  s četrto ra- 
zredno cesto. Z apeljala je  n a  trav 
nik, k je r se je  avto dvakrat p re 
kucnil ln  obstal na streh i. Vozni
ca se je  hudo ran ila  in so jo  o d 
pe lja li v bolnišnico. Škodo so 
ocenili na 3000 Ndin.

Ranjenec in škoda 
med Mačkovcem 

in Karteljevim
5. jun ija  okoli polnoči je  M ilan 

K aralič iz Srem ske M itroviče na 
avtom obilski cesti med M ačkov
cem  in K arteljevim  preh ite l neki 
tovo rn jak  s prikolico . N aproti se 
je  z osebnim  avtom  pripelja l inž. 
R atom ir D ipllč iz Zagreba. K ara 
lič je  zavil p red  tovornjak , k ljub  
tem u pa se je  Dipličev avto za
del v njegovega. R anjenega inž. 
D ipliča so odpeljali v bolnišnico, 
škodo pa so ocenili na 8200 Ndin.

Deček skočil pod 
tovornjak

črnom aljčan  Rafko G rahek je 
m aja  popoldne s tovornjakom  vo
zil kam enje za Rafka B rezarja. K o
se je  spet p ripe lja l h  kam nolom u, 
je  pod tovornjakovo zadnje kolo 
skočil 6-letni B rezarjev sin  Rafko 
in  si zlom il nogo nad kolenom .

Službujoči prometnik 
v bolnišnici

27. m aja  popoldne se je dogodila 
huda p rom etna nesreča m ed Ločno 
in  Novim m estom . Avgust T ram  te 
se je  z osebnim  avtom  opel-kadet 
pe lja l v Novo m esto in  na  nepre
glednem  ovinku prehiteval osebni 
avto, ki ga je vozil Anton Lešnjak 
iz Šm ihela. N aproti se je  z m o to r
jem  pripe lja l službujoči prom etnik  
Jože Jelarčič. Pri trčen ju  se je  
m otorist hudo poškodoval, z zlom
ljeno ključnico in  pretresenim i 
možgani so ga odpeljali v bo ln iš

nico. šk odo  so ocenili na 5.000 
Ndin.

za novo pesm ico. 10.15 Z našim i 
so listi v  Puccinijevih operah . 11.20 
Za vsakogar nekaj. 12.30 K m etij
ski nasveti — V rtnarstvo . 13.10 
O bvestila in  zabavna glasba. 13.30 
P riporočajo  vam  . .  . 15.20 Zabavni 
interm ezzo. 17.05 T uristična odda 
ja . 18.46 Jezikovni pogovori. 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 G lasbene 
razglednice. 39.00 četrtek o v  večer 
dom ačih pesm i ln  napevov. 21.40 
Glasbeni nok tu rno . 22.10 S ta ri 
m ojstri orgelske glasbe

RADIO BREŽICE
PETEK, 8. JUNIJA: 20.00—21.15

— O bvestila -  Nove plošče RTB
— G lasbena oddaja: Izbrali ste  
sam i, vm es — hum oristična p rilo 
ga: Tovariš, to  ne zadeva tebe!

NEDELJA, 11. JUNIJA: 11.00 — 
Poročila  — Vinko Jurkas: L etoš
n je  leto  v znam enju štedn je  In ra 
zum nega gospodarjenja — T a te 
den v Delavski enotnosti — Jo4s 
Preskar-Illja : Politično delo v Koz. 
janskem  odredu — Za naše km e
tovalce — Dve m elodiji v raz lič 
n ih  izvedbah — M agnetofonski za
pis: Srečanje šol bratov  R ibarjev v 
Begeču — Pooor, nim aš p rednosti 1
— Pogovor s  poslušalci — O bve
stila , reklam e in  spored kinem ato 
grafov. 12.40 — Občani čestita jo  
in  pozdravljajo .

TOREK, 13. JUNIJA: 10.00—19.00
— Novo v knjižnici — Nove plošče 
Jugotona — Š portn i pregled — O b
vestila  in  pregled film ov. 19.00 do
19.30 —- M ladinska oddja: O bisk 
p rt d ijak ih  brežiško glm naalje.

Za sodoben
okus...

Izključni proizvajalec 
v Jugoslaviji 
Destilacija »DANA« 
MIRNA na Dol.

Turk na strmino, 
na travnik

Starc

27. m aja  popoldne se je  Af1̂  
Turk  iz L jubljane peljal z osebnim  
avtom  iz M etlike p ro ti R osalnicam . 
P ri železniškem  nadvozu b i m orai 
sreča ti osebni avto, k i ga je  vozu 
M eličan Anton S tarc . Pred sreča
njem  je T u rk  zavil n a  desno, za- 
peljal n a  strm ino  in  se p re v r^ j 
na cesto, S tarc  se je  znašel na 
travniku, škodo  so ocenili 118
5.000 Ndin.

Opel rekord v Tem enici
A vstrijec H ans Pichler se je  36- 

m aja  pelja l z osebnim  avtom obi
lom  iz L jubljane v Zagreb, r n  
Podborštu  ga je  na  m okri cesti za
neslo p ro ti Tem enici. Vozilo se J« 
odbilo od drevesa ln  zdrsnilo T 
potok, škodo  so ocenili na  8 .0W 
Ndin.

Maček pred mopedom
3. ju n ija  zvečer se je  pripetila  

prom etna nesreča n a  cesti II I . J®- 
da K rško—Velika vas. C irilu  Po
n ikvarju  iz Sajevc p ri K ostanje
vici je  m ed vožnjo z m opedom 
(brez izp ita  in  »L« tablice!) nena
dom a skočil pred  p redn je  kolo 
m aček. M opedist se je  prevrnil in 
se lažje poškodoval po obrazu.

Kontaktni ključ je pustil 
v avtomobilu

4 . ju n ija  zvečer se je  v o z n ik  
osebnega avtom obila Jože Pacek iz 
L jubljane p ripe lja l v Brežice. V 
avtom obilu je  im el tud i s v o j e g a  2- 
letnega sina U roša. Ko je na  Vod
nikovi ulici za trenu tek  šel i* 
avtom obila, je  pustil vozilo v pry* 
brzini in  ugasnil m otor. K er le 
kon tak tn i k ljuč pustil v avtom obi
lu , ga je  Uroš obrnil in  tako  spro
žil m otor v pogon te r se zaletel ▼  
zid stanovanjske hiše. O trok se na 
poškodoval, na  avtom obilu pa je 
škode za okrog 700 Ndin.

Mopedist je pobiral 
paket

4 . ju n ija  popoldne se je  iz Do
bove p ro ti Brežicam  pe lja l m ope
d ist M irko V unetič iz D renja. N® 
m opedu je peljal paket, k i m u J® 
m ed vožnjo padel na  oesto. Ko Se 
to  opazil, je  obrn il in  hotel P?\ 
brati paket. M edtem  je  za 01“ “  
pripeljal vronllc osebnega avtomo
bila Franjo Skrbulja iz Zagretoa.
K ljub tem u da je zapeljal v levo, 
je  zadel v predn ji del moped*. 
Poškodovan ni bil nihče, n a  vozilih 
pa  je  za okrog 700 N din škode.

BREŽIŠKA 
KRONIKA NESREČ

Preteklih  š tirin a js t dni so se po 
nesrečili in iskali pom oči v b re 
žiški bolnišnici:

K ristina S tergar, prodaja lka i* 
L jubljane, je  padla z m otorjem  
in si poškodovala glavo; Stefana 
Bogoviča, sk ladiščnika iz Prosin
ca, je  nekdo pretepel ln  m u po
škodoval glavo; P etar Kovačič, 
kovinar iz T rs tonika, je  padel s 
tra k to rja  in dobil poškodbe po 
glavi in  levi rold; Stefana Pohar
ja , socialnega podpiranca iz Pi- 
šec, je  udarila  krava in  m u po
škodovala p rsn i koš; K arel Uršič, 
sin  km eta iz H rastja , se Je z no 
žem porezal po desnem  kolenu; 
M ija O brankoviča, upokojenca i* 
Sv. K riža, je  nekdo pretepel ln 
m u poškodoval levi kolk; Vili ni 
Skrbe ta , sin km eta iz Ledine, j® 
padel s kolesom  in  sl poškodoval 
glavo; Aleš F lajs, ključavničar 
iz B irne vasi, se je  zaletel * 
m otorjem  v voz in  dobil n o tra 
n je  poškodbe; Slavko Gičauov, 
km et iz Adoševcev, je  padel * 
vlaka in  si poškodoval levo no
go; Janez Gole, klepar Iz Kame
nice, se Je zaletel z m otorjem  U 
dobil no tran je  poškodbe; Anton 
Lukšlč, kovač iz Breganskega se
la, Je padel s kolesom  in 3l po 
škodoval desno oko in  vrat; F ran 
ca G rm eka, km eta iz Pečic, J® 
nekdo pretepel in  m u prizadel po
škodbe po glavi in  obeh rokah; 
M arija Leskovec, upokojenka 1* 
Vel. M alene, je  padla po spolz
k ih  tleh  m  sl zlom ila desno no
go ; D jord ja  B otnarja , upokojenca 
is 2um berka, J« nekdo povozil * 
avtom obilom  in m u poškodoval 
desno nogo; Anton Zebolc, dela
vec iz Novih Dvorov, Ja pade* 
> m otorjem  in at poškodoval le
vo koleno.

DOLENJSKI LIST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinski odbori SZDL B re

žice, Č rnom elj, Kočevje, Krfiko. M etlika, Noto m esto. R ib
nica, Sevnica in  T rebnje

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone GoBnik (glavni ®  
odgovorni u redn ik ), R ia B ačer, M iloš Jakopec, M arjan !£ ■ 
gan, Jofte Prim c, Jožica Teppey ln Ivan Zoran Tehnični ureO- 
nik: M arjan Moftkon

IZHAJA vsak četrtek  — Posam eana Številka 50 p a r ISO 
s ta rih  d in ) — Letna naročnina 20 novih d inarjev  (2000 s ta n o  
d in ), polletna 10 novih d inarjev  «1000 s ta rih  d in ): plačljiv* 
Je vnaprej — Za Inoaem stvo 37.50 novih d inarjev  (3750 s ta 
rih  d in ) ob. 3 amerifike d o larje  -  Tekoči račun p ri pod rug  
n i«  SDK v Novem m estu 521-8-9 -  NASLOV OREDNISTVA 
IN  UPRAVE: Novo m esto. G lavni trg  3 -  Poštni p redal *» 
— Telefon 31-227 — Rokopisov ln  fo tografij ne vračam o — 
Tiska: Časopisno pod jetje  »Delo« v L jubljan i


