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Boljše zveze
s Črnomljem

Za cestno razsvetljavo:
da, kajpa obveščanje?

Pretekli četrtek je kolektiv
strokovnjakov iz novomeške
ga p tt podjetja v Črnomlju
izročil v uporabo nov, 12-kanalski VF sistem, s čimer se
je povečalo število telefonskih
zvez Novega mesta in Dodenjske s Črnomljem. S tem je
bila uresničena še ena izmed
obljub s I. zbora p tt delav
cev Slovenije, ki je bil 19.
in 20. avgusta 1961 v Črnom
lju, ko so novo poštno po
slopje in ATC posvetili pa
dlim kurirjem in vezistom
NOV

DRAGI NAROČNIKI IN BRALCI
DOLENJSKEGA LISTA!

Nakupovalna mrzlica
Pri nekaterih nepoučenih
ljudeh iz ribniške občine je
vojna na Srednjem vzhodu
povzročila pravo potrošni
ško mrzlico. Ti ljudje so se
dobro založili z moko, slad
korjem in podobnim, *.esar
so bili trgovci prav gotovo
veseli. Nakupovalna mrzlica
pa je kmalu ponehala.

5.000 obiskovalcev
na razstavi suhe robe
Kolikšno zanim anje Je vz
budila razstava suhe robe v
Ribnici, pove podatek, da je
bilo zadnji dan na razstav
nem prostoru okoli 5000 lju
di. Prav bi bilo, da bi organizator razstave Muzejsko
društvo prirejalo razstavo
vsako leto ob določenem ča
su, da bi tako prireditev po
stala tradicionalna.
-r

Priprave na veliki
letalski miting
V kratkem se bodo sestali
predstavniki Letalske zveze
Slovenije, Dolenjskega letal
skega centra in predstavniki
obeh belokranjskih občin, da
bodo ustanovili pripravljalni
odbor za izvedbo velikega
letalskega mitinga, ki bo ko
nec julija na nekdanjem par
tizanskem letališču v Krasincu. Za pokrovitelja te prire
ditve, na kateri pričakujejo
več tisoč gledalcev iz vse Slo
venije, so zaprosili predsed
nika glavnega odbora ZZB
Slovenije Franca Leskoška

Predavanje V. Hafnerja

POZDRAV DOLENJSKE PARTIZANSKIM KURIRJEM IN VEZISTOM
»HITROST, ZANESLJIVOST IN TOČNOST — to je bilo glavno pravilo za službo
zvez v NOB!« je med drugim dejala pretekli četrtek tov. Dragica Rome, direktorica
PTT podjetja iz Novega mesta na srečanju planincev-poštarjev v Črnomlju, kamor
so prišli na svojem pohodu s Senovega prek Brestanice, Kostanjevice, Gorjancev
in Suhorja. V imenu vseh PTT delavcev Dolenjske, Spodnjega Posavja in Bele
krajine bodo po partizanskih poteh prinesli v soboto in nedeljo pozdrave naše
pokrajine na srečanje kurirjev in"vezistov na primorskih Lokvah. Slavja v Črnom
lju so se udeležili tudi predstavniki občinske skupščine, obč. konference SZDL in
Zveze borcev, kulturni program pa je pripravila črnomaljska mladina, š e isti dan
so naši planinci-poštarji izročili zastavo in štafetno palico ljubljanskim PTT de
lavcem v Občinah pod partizanskim Rogom (Foto: T. Gošnik)

Obsojamo netilce požara!
Zdaj ve že ves svet: bojevi
ti Izrael je začel prejšnji te

den svojo »bliskovito« vojno
proti Združeni arabski re
publiki po naročilu in za ra
čun anglo-ameriških imperia
listov. S politiko sile hočejo
imperialisti uveljaviti svojo
nadvlado tudi na Srednjem
vzhodu. Ni jim všeč svoboda
in samostojnost arabskih dr
žav, požar na tem delu sve.ta ’pa „m
..
. . .. .
U fa.,a tud, s,cer,
saj bi se iz njega kaj hitro
lahko rodila tretja svetovna
vojna.
Vendar — m ir ne sme biti
plačan z žrtvami napadenih!
Več o tem pišemo danes na
2. strani našega lista, tu pa

Jutri bo ob 16. uri v sindi
kalnem domu v Novem me
stu predavaj podpredsednik
izvršnega
sveta
Slovenije
Vinko Hafner o najpomemb
nejših družbenih problemih
sedanjega časa v Sloveniji in
v gospodarstvu. Tov. Hafner
prihaja v Novo mesto na va
V ponedeljek popoldne so
bilo občinskega sindikalnega se v Kostanjevici na Krki sesveta Novo mesto.
šli odgovorni predstavniki
občinskih skupščin, obč. kanVolčje jame: zaradi ferenc SZDL in obč. komiteZKS iz Brežic, Krškega,
elektrike ob tri konje jev
Novega mesta in Sevnice na
Sobotno popoldne 10. juni posvet in dzmenjavo mnenj
ja je bilo za družino Jožeta o nekaterih skupnih medofoKastelca iz Volčjih jam pri činskih in pokrajinskih javnih
Selih-šumberku zelo žalost službah. Kakor smo bili obno. Električni tok jim je u- veščeni, (na posvet žal nismo
bil v hlevu par lepih konj in
žrebe. V ponedeljek si je po bili povabljeni), so na sre
sebna strokovna komisija čanju načeli vrsto zanimivih
ogledala kraj nesreče in ugo vprašanj, k sodijo v gospotovila, da je slabo izolirana darstvo, politiko in kulturnoelektrična napeljava povzro prosvetno področje naštetih
čila prehod električnega toka občin in celotne pokrajine.
Po vodi v avtomatskem na Razpravljali so tudi o enotni
pajalniku, kar je bilo za ži zaščiti Krke, o spomeniškem
varstvu, problemih sodišč in
vino usodno.

bi radi poročali, kako so pre
bivalci širše Dolenjske povsod ostro obsodili izraelski
napad na arabsko republiko.
Naši ljudje niso pozabili
strahot druge svetovne voj
ne! Še hodijo matere oblec.ene v crnm0> se niso zaceljene rane iz bojev za svobo
do — pa že grozi naši mladi
ni in vsem nam, da bi se
morali znova postaviti v
bran
stojno za dostojno yin ^samovojni smo pretrpeli največje
človeške in materialne žrtve.
Odločno kot vedno so naši
delovni ljudje pritrdili bese
dam tovariša Tita in povsod
jasno in nedvoumno dodali:
smo in ostanemo čvrsti v

Posvet predstavnikov 4 občin
javnega tožilstva, o vlogi in
pomenu Dolenjskega lista in
drugem. Sklenili so, da bodo
nekatera načeta vprašanja še
podrobneje obdelali, saj zahtevajo to tako koristi našega
področja kot skupni interesi
občanov vseh dolenjskih in
spodnjeposavskih občin,

Sindikat petih pokra*
..
x
jin v Črnomlju
V petek, 16 ju n ija, bo v
Črnomlju srečanje sindikalnih delavcev petih slovenskih
pokrajin: Gorenjske, Zasavja,
Spod. Posavja, Dolenjske in
Bele krajine. Na srečanju bodo izmenjali izkušnje iz sindikalnega dela.

BAGAT

prizadevanjih za mir, hoče
mo živeti v tvornem sožitju
z vsemi narodi na svetu!
Sočustvovali smo z napade
nimi arabskimi narodi in
zdaj, ko prihaja drugo ob
dobje v reševanju nevarne
krize, se zavedamo, da bo to
dolgotrajen in zapleten boj,
v katerem je potrebna čvrsta

P rej k ak o r d ru g a leta u vajam o z d an a šn jo
številko sk rčen ali »poletni obseg« n ašega te d 
nika. T udi p ri 16 stra n e h lista bom o obd ržali
2 pokrajinsk a izdaji, tak o d a jih b o ste dobila
v sak č e trte k v ro ke d ejan sk o 18. M orda p a bo
p o treb n o še n a d a ljn je k rčen je obsega dom ače
ga ted n ik a (n a 12 in 8 stra n i), če občinske
sk u p ščin e in delovne o rganizacije ne bodo
sp rem en ile od n o sa do našega glasila SZDL.
če m u ? — b o ste m o rd a vprašali. Prosim o,
o g lejte sd nek aj p odatkov: 1. ju n ija leto s so
n am b ila dolžna razn a p o d je tja in ustan o ve
n ad 6,600.000 S din za o b jav ljene oglase, razpa
se in razn e objave. P odročne občinske sku p šči
ne n am d an es d o lg u jejo nekaj n ad 4,400.000
S din za pogodbeno so fin an c iran je ko m un sk ih
p rilo g v n ašem listu, za o b javljen e odloke in
d ru g e u rad n e objave pa n ad 2 m ilijo n a S din.
Seveda sp ro ti te rja m o in m oledujem o za ta
denar, a tisk a rn i vendarle dolgujem o ta hip
n ad 5 m ilijonov S din za n eplačane račune,
k e r n as ta k o v p o d je tjih k o t n a u p rav ah n ek a
te rih ObS sicer p o slu šajo , a o d p rav ijo — z
o b lju bam i: »Bomo že plačali!«
N aš ted n ik n im a sk o raj nič la stn ih o b ratn ih
sredstev . Vse občine zahtevajo, d a m o ra redno
in točno izh ajati, svojih obveznosti do lista
p a žal ne izp oln ju jejo ; sledn je v elja tu d i za
m noge delovne organizacije. N aročnina za I.
p o lletje je že p o rab ljen a, tak o da živim o zdaj
sam o od oglasne službe, n aro čn in o za II. p ol
le tje p a bom o pobrala šele čez nek aj m esecev.
Je že tak o: za cestn o razsv etljavo d en a r m o ra
b iti, za obveščanje — k o t vse kaže p a ga ni
tre b a z a g o to v iti. . .
Z ato bo odslej n aš ted n ik izh ajal začasno
n a 16 stran e h , m o rd a p a tu d i sam o n a 12 ali 8
stran e h , k o lik o r bo pač d e n a rja oz. razu m ev a
n ja vseh devetih ObS našega p o d ro čja, ki po
godbeno so fin an cirajo svoje staln e k om unske
p rilo g e v Dol. listu.
P ro sim o vas za razum evanje! P o trp ite z n a 
m i vred, d a se n am izb o ljša finančno sta n je .
M ar n aj tožim o p rek sodišča, d a bi nam ObS
n akazale zapadli d en ar? Ne — saj n ism o po d 
je tje za cestno razsv etljav o . . .
UREDNIŠTVO IN UPRAVA
DOLENJSKEGA LISTA

(N a d a lje v a n je n a 2. s tr .)
P R E D S R E Č A N JE M IZ S E L JE N C E V

Celjski grofje'' v Kostanjevici
V soboto, 24. junija ob os
mih zvečer, bo v kostanjeviškem gradu višek letošnjih
prireditev Dolenjskega kulturnega festivala. Celotni an
sambel Slovenskega ljudskega
gledališča iz Celja bo v režiji
Branka Gombača in insoeneraciji akad. slikarja Avgu
sta Lavrenčiča uprizoril Kref
tovo dramo »Celjski grofje«.
Prireditev je naštudirana za
izvajanje na prostem in jo
bodo dajali kot osrednjo pri
reditev
Celjskih
grajskih
iger, gostovali pa
bodo
tudi na Ljubljanskem festivalU- v Kostanjevici bo prva
izvedba tega dela v ~—
novi'• režiji in inscenaciji.
Opozarjamo vse prebival
stvo Dolenjske, Bele krajine
in Spodnjega Posavja na to
izjemno prireditev. Obenem
vabimo delovne kolektive,
sindikalne podružnice indružbeneorganizacije, da organižira jo skupinske obiske in po-

sebne prevoze na predstavo,

ta bo slehernemu nudila izjemen in nepozaben umetni
ški užitek,

Srečanje vinogradni
kov v Mariboru
16. in 17. junija bo v Mari
boru plenum slovenskih vino
gradnikov. Udeležili se ga
bodo štirje predstavniki kme
tijske zadruge na Bizeljskem.
Na dnevnem redu bo razpra
va o problematiki vinogradništva na Slovenskem. TTdeleženci bodo na plenumu izoblikovali stališča in predloge za vinogradniški kon
gres v Ohridu, ki bo sklican
jeseni.
Na mariborskem srečanju
bo po uradnem dedu poskušnja vina, za katero priprav
ljajo udeleženci najpomebnejše vzorce s posameznih
vinogradniških področij.

Pred srečanjem
»Kozjancev«
v Brežicah
V Brežicah se pripravljajo
na veliko slavje — na sreča
nje borcev Kozjanskega od
reda. Proslava bo 2. julija.
Ob tej priložnosti bodo obči
ne Brežice, Krško, Sevnica,
Šentjur, Laško in Šmarje po
delile domicil Kozjanskemu
partizanskemu odredu. V nje.
govo počastitev objavljamo
prispevek profesorja Stanka
škalerja, v katerem nas se
znanja z zgodovino odreda
od njegove ustanovitve dalje.

OD 15. DO 25. JUNIJA
Nekako od 20. do 24.
junija nestalno s pogo
stnimi, po večini krat
kotrajnimi padavinami.
V ostalem lepo vreme,
vendar večkrat manjše
krajevne nevihte.
Dr. V. M.

TOVARNA ŠIVALNIH STROJEV Z A D A R
vam sporoča, da je odprla

v NOVEM MESTU, Prešernov trg 15
svojo novo poslovalnico. Razen šivalnih strojev dobite v prodajalni
tudi bogato izbiro pribora za krojenje.

ZUNANJEPOLITIČNI TEDENSKI PREGLED
(Nadaljevanje s 1. str.)
pomoč napadenim! Tu smo
že zastavili odločno besedo
pred vsem svetom — in spet
so naši ljudje pozdravili od
hod tovariša Tita v Moskvo,
kjer so socialistične države
opozorile napadalce in ves
svet, da bodo pomagale arab
skim narodom.
Te dni so se začeli v vseh
občinah sestanki Socialistič
ne zveze, na katerih razprav
ljajo ljudje o vzrokih in po
sledicah sedanjega napada
Izraela na ZAR. Resnice nih
če ne skriva, pošteno ji je
treba pogledati v oči. V no
vomeški občini je bilo v to
rek 13 takih zborovanj, v po
nedeljek pa tri. V kočevski
občini so v vseh večjih de
lovnih organizacijah ostro
obsodili izraelski napad. V
občini Trebnje se od pone
deljka naprej vrstijo posveti
in sestanki: politične organi
zacije bodo občanom osvetli
le spopad in zlasti njegove
globje vzroke. Tudi v Spod
njem Posavju so ta teden za
čeli s sestanki v delovnih
kolektivih in organizacijah
SZDL, kjer pojasnjujejo lju
dem dogodke, ki so zadnjih
10 dni pretresli ves m irolju

ben svet. S sestanki so zače
li tudi v Beli krajini, saj
ljudje povsod sprašujejo, kaj
je v ozadju tega napada in
kdo se skriva za njim. Na
sestankih ljudje tudi obsoja
jo posameznike, ki so zadnje
dni splašeni hiteli nakupova
ti zaloge hrane in dvigati hra
nilne vloge. Ostanimo mirni
in disciplinirani, to naj bo
naš prispevek za m ir na sve
tu, pomagajmo pa tudi po
svojih močeh žrtvam zadnje
ga napada!
Kako bedni so ob vsem
tem posamezii primeri belo
gardističnih parol, ki smo
jih te dni tudi slišali: »Šli
bomo brez potrebe um irat v
Egipt! Amerikanci bodo tem
Arabcem zdaj že pokazali!
Zdaj se bo tudi pri nas spre
menila oblast!« S takimi ne
umnostmi in zlobnimi pri
pombami so hoteli redki po
samezniki kaliti miroljubno
vzdušje ljudstva, ki je obso
dilo napadalce! Delovni ljud
je širše Dolenjske te dni zno
va izpričujejo:
Smo proti vojni, a smo
hkrati tudi nepopustljivi bor
ci v boju za m ir na svetu!
Taki smo bili, taki tudi osta
nemo — enotni in neodvisni
na naši poti v socializem!

Topovi na Srednjem vzhodu so
končno le umolknili, položaj pa je
še vedno napet in ključni problemi
niso nič bolj rešeni, kot so biH prej.
Izraelska agresija se je končala po
tem, ko je Izrael dosegel vojaško
zmago in zasedel obsežna ozemlja
v Egiptu, Jordaniji in Siriji. Toda
vojaška zmaga ni prinesla tudi po
litičnega poraza Arabcev. Kot smo
na tem mestu že pisali, je bil eden
glavnih ciljev Izraela in njegovih
zaveznikov, zadati smrtni udarec
naprednim težnjam v arabskem
svetu in silam, ki so njihov nosilec.
Zato je bila teža vojaškega udara
naperjena proti ZAR, teža vzpored
ne politične akcije pa proti pred
sedniku Naserju.
V petek popoldne je predsednik
Naser v govoru po radiu in televi
ziji sprejel krivdo za vojaški poraz
nase in sporočil sklep, da odstopa.
To je bil trenutek zmagoslavja za
Tel Aviv in njegove zaveznike v
VVashingtonu in Londonu. Toda ti
sto, kar se je zgodilo v naslednjih
urah, je zmagoslavje spremenilo
v vse kaj drugega. V Kairu in po
vsem Egiptu so se nepregledne
množice vsule na ulice in zahteva
le, naj Naser prekliče odstop. Isto
se je zgodilo v drugih arabskih
državah. Zahtevi ljudstva so se pri
družili tudi državniki ZAR in osta
lih arabskih držav, ki so od Naser
ja odločno zahtevali, naj ostane na
položaju predsednika. Naser se je
enotni volji vsega arbskega sveta
uklonil in odstop preklical.
S tem se je začela povsem nova
faza v dogodkih na Srednjem vzho
du. V boju za zrušitev Naserja, kar
je bil eden od ciljev agresije, ni šla
samo za osebnost egiptovskega
predsednika, ampak je šlo za pre-

KAJ JE S POTROŠNIŠKIMI POSOJILI

Ali bodo po novem tudi
pri nas brez porokov?
Leta 1965 je bilo v Sloveniji
odobrenih 306.000 potrošni
ških posojil v skupnem zne
sku 41,5 m ilijarde starih di
narjev. H krati je bilo v SRS
920.000 zaposlenih. Potrošni
ški kredit je torej imel več
kot vsak drugi zaposleni. Ker
potrebuje vsakdo za posoji
lo 2 do 3 poroke, je balo med
poroki za teh 308.000 potroš
niških posojil prav gotovo
precej takšnih, ki niso ga
rantno sposobni.
Zakaj torej s prevaro, če
se da brez tega? Posojilo brez
prevare s poroki vam omogo
ča zavarovalna služba, ki va
še potrošniško posojilo zava
ruje. če ste za to, ga lahko
dobite brez porokov!
V trgovini, kjer boste n a je
mali potrošniško posojilo,
m n bodo dali na voljo: ali s
ali z zavarovanjem,
se boste odločili za poso
jilo s zavarovanjem, boste
m orali plačati nekaj več v go

tovini, kot bi sicer. P ri po
trošniškem posojilu 300.000 S
din najetem za dve leti, bodo
znesli stroški zavarovanja
9.311 Sdin (2,6% prem ija od
posojila je 7760 Sdin in 20'>/0
režijski pribitek nanjo 1552
Sdin). Ta znesek m orate pla
čati ob najetju posojila. Za
varovalna prem ija je toliko
večja, kolikor večje je poso
jilo in za kolikor daljši čas
je najeto.
Račun je zelo preprost: od
najetega posojila odbijete po
log v gotovini in k preostan
ku prištejete kreditne obre
sti. Od tako dobljenega zne
ska računate zavarovalno pre
mijo: pri posojilu na 6 me
secev je prem ija 0,8%, na 1
leto 1,4%, na 18 mesecev 2%,
na 2 leti 2,6% in na 3 leta
3,2%. To prem ijo m orate po
večati še za 20% (režija za
varovalnice) In račun je na
rejen.
Novomeška trgovska pod-

jetja MERCATOR, DOLENJ
KA in NOVOTEHNA so se za
tak, za potrošnika neobvezen
način zavarovanja, že ogrela.
Ce potrošnik ne plača svoje
ga mesečnega obroka, ga
plača zanj zavarovalnica, ki
ga nato od dolžnika sodno iz
terja. Trgovina se s tem iz
ogne sodni izterjatvi, to pa
je tudi njej v prid.
Trgovska podjetja se bodo
m orala dogovoriti še z banko,
ki je doslej vztrajala pri po
rokih. Kot smo neuradno iz
vedeli pri DBH Novo mesto,
so tam naklonjeni zavarova
nju potrošniških posojil. Upa
mo, da bo tudi pri nas šlo
kmalu brez porokov in da se
bomo lahko izognili nemalo
krat mučnemu iskanju poro
kov in prevaram pri garant
nih izjavah!
m
M. JAKOPEC

sKrajno nevaren zgled za vse, id jih
mika, da bi sporne probleme reše
vali z orožjem.
V težavnem boju, da bi Izraelu
preprečili uživati plodove vojne,
lahko arabske države računajo z
vso podporo napredne svetovne
javnosti in številnih držav, pred
vsem socialističnih in nevezanih. V
luči politične bitke, ki se zdaj zače
nja, je zlasti pomemben skupen
nastop sedmih socialističnih držav,
ki so na sestanku v Moskvi izrazile
odločenost, da ne dopustijo, da bi
Izrael zadržal tisto, kar si je pri
dobil z orožjem. Izjavo je podpisa
la tudi Jugoslavija in s tem ponov
no izpričala odločnost, izraženo že
v Titovi izjavi ob začetku agresije,
da si bo aktivno prizadevala za
skupno akcijo vseh miroljubnih sil
za zaščito ZAR in drugih arabskih
držav ter s tem za zaščito miru in
pravic narodov. Nekateri krogi bi
radi v tem videli tudi stvari, ki jih
ni. In vendar je stvar tako jasna:
Jugoslavija je nevezana država, kar
pa ne pomeni, da mora ostati pre
križanih rok, kadar sta ogrožena
mir in neodvisnost narodov. Mos
kovska izjava je pomemben sestav
ni del boja za tisto, kar smo ome
nili kot glavno — prizadevanje, da
napadalec ne bi požel koristi od
vojaške akcije. V tem boju na stra
ni ZAR in drugih arabskih naro
dov, bo Jugoslavija aktivna pov
sod, kjer njeno sodelovanje lahko
prispeva k uspehu pravične stvari
Arabcev. V položaju, ki je nastal
zdaj, ko vse napredne in miroljub
ne sile čaka huda bitka, je vloga
Jugoslavije, kot nevezane države in
kot aktivnega borca za mir in spo
štovanja zakonitih pravic vseh na
rodov, hkrati z vsemi drugimi, ki
se zavzemajo za iste cilje in načela,
še posebno velika.

iiušljeni udarec naprednim silam
v arabskem svetu, silam, ki se že
vrsto let odločno borijo proti im
perializmu, za neodvisno in suve
reno arabsko politiko, za napredno
usmeritev v notranjem razvoju.
Naser je eden glavnih dejavnikov
teh sil in kot tak trn v očesu im
perialističnih krogov na Zahodu.
Podpora, ki jo je dobil v sponta
nem arabskem referendumu, je
hkrati podpora vsem težnjam kate
rih nosilec je. To pa je velika zma
ga ne le za Naserja osebno, ampak
predvsem za ves napredni arabski
svet in za vse napredne sile drugod
po svetu

Napadalec ne sme
biti nagrajen!
»Zgubili smo bitko, nismo pa zgu
bili vojne« je te dni pogosto slišati
med Arabci. Pri tem je mišljeno
obdobje, ki prihaja, obdobje diplo
matske vojne proti poskusom Izra
ela, da bi z vojaško silo pridoblje
ne položaje ohranil. Izraelski držav
niki in vojaški voditelji že postav
ljajo ozemeljske zahteve in grozijo,
da se ne bodo umaknili iz okupira
nih področij okrog Gaze, iz Jeruza
lema in z zahodnega brega reke
Jordana. V politični bitki, ki se
zdaj začenja, gre za važno vpraša
nje, ki se tiče vseh: ali bo napada
lec »nagrajen« ali pa mu bo svet
preprečil, da bi užival prednosti,
ki jih je dobil s silo. Če mu tega
ne bodo preprečili, tedaj bo nastal

GIMNAZIJA BREŽICE, Milavčeva
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razpisuje

v p is v prvi razred g im n a z ije

za šolsko leto 1967/68
Na ta razpis se lahko prijavijo učenci, ki so uspeš
no dovršili osnovno šolo in niso stari več kot 18 let.
Za sprejem v I. razred gimnazije morajo kandidati
predložiti do 20. junija 1967 naslednje dokumente:
1. izpolnjeno prijavo za sprejem v srednjo šolo
(obr. DZS 1,20), kolkovano s 50 Sdin,
2. spričevalo o dokončani osnovni šoli,
3. mnenje osnovne šole o kandidatovih sposobnostih.
Kandidati bodo opravljali preizkus znanja, in sicer:
23. junija 1967 od 8.30 do 9.30 iz slovenskega jezika,
od 10. do 11. ure iz angleškega jezika. 24. junija
1967 od 8.30 do 9.30 iz matematike.
Vsi prijavljeni se morajo javiti v šoli 23. junija
1967 ob 8.15.

TEDENSKI NOTRANJEPOLITIČNI PREGLED
■ SEJA PREDSEDSTVA IN IK CK ZKJ.
Na skupni seji predsedstva in izvršnega ko
miteja CK ZKJ so v nedeljo pod vodstvom
predsednika ZKJ tovariša Tita obravnavali
poročilo o sestanku voditeljev socialističnih
držav v Moskvi, na katerem so sprejeli izja
vo o agresiji Izraela na ZAR in druge arab
ske države. Na seji so izrazili vso podporo
stališčem, izraženim v besedilu izjave. Po
udarili so, da je izjava v duhu tistega, kar
je o agresiji rekel tovariš Tito neposredno
po napadu Izraela na ZAR.
Na seji so govorili tudi o nadaljnjih uk
repih, ki jih bo storila Jugoslavija skupaj
z vsemi drugimi naprednimi, neangažiranimi in socialističnimi državami za pomoč
ZAR in drugim državam v njihovem pravič
nem boju.
Vodstva družbenopolitičnih organizacij
so naslovila na vse Jugoslovane poziv za
zbiranje pomoči arabskim deželam in za
podporo pravičnemu boju arabskega sveta
proti agresiji. Pobuda je prišla že prej od
spodaj, saj so bili po vsej Sloveniji, podob
no kot v drugih naših republikah, številni
protestni shodi, na katerih so ljudje izpriča
li svojo pripravljenost, podpreti arabsko
ljudstvo v njegovem pravičnem boju in mu
pomagati, da bo čimprej zacelil rane, ki mu
jih je prizadejal imperialistični napad.
Beograd je bil v času agresije priča šte
vilnim pomembnim dogodkom, ki so doka
zovali, da je Jugoslavija budna in da se za
veda nevarnosti izsiljevanja, ki preti napred
nim silam v svetu. Najprej sta se sešla Tito
in prvi sekretar CK bolgarske KP Todor
Živkov; v skupni izjavi sta obsodila agresijo
na arabske dežele. Na poti v Moskvo se je
w Beogradu ustavil predsednik Alžira Bu-

inedien, ki je nadaljeval pogovore s Titom
tudi na povratku iz Sovjetske zveze. Alžir
ski predsednik je izrazil globoko zaskrblje
nost alžirskega ljudstva spričo tega, kar se
dogaja na Bližnjem vzhodu. — Te dni se je
sestal tudi svet narodne obrambe, ki je raz
pravljal o mednarodnem položaju; ob tej
priložnosti je sklenil, da Ivan Gošnjak na
domešča predsednika republike v poslih
sveta.

Vsesplošna obsodba
agresije
■
USTVARITI MATERIALNE TEME
LJE DOLGOROČNEGA RAZVOJA SRS. Na
seji izvršnega komiteja CK ZKS je predsed
nik izvršnega sveta Skupščine SRS Stane
Kavčič poročal o aktivnosti izvršnega sveta
v prihodnjem obdobju. Med drugim je re
kel, da bo aktivnost usmerjena na štiri šir
ša, temeljna področja: notranjo politiko, go
spodarstvo, šolstvo in zdravstvo. Cimprej
bo treba izdelati plan dolgoročnega razvoja
SRS, tako da se bo vedelo, kaj je perspek
tivno in kaj to ni, kaj se izplača naprej raz
vijati in kaj je tisto, kar nima perspektive
nadaljnjega razvoja. Nujna je tudi večja
koncentracija kapitala, se pravi prostih
sredstev, ki bi morala biti osredotočena pri
eni banki, ker bo le tako mogoče ustvariti
solidne materialne temelje za razširjeno re

produkcijo Slovenije. V manjših bankah naj
bi ostalo le okoli 20 do 25 odstotkov banč
nega kapitala. — Glede šolstva in zdravstva
je predsednik IS med drugim poudaril, da
bo tudi na teh dveh področjih potrebna več
ja selekcija. Ne bi se smeli vedno samo
spraševati, ali je dovolj denarja ali ga ni
dovolj, temveč bi morali tudi vedeti, česa
imamo sedaj preveč.
■ NESREČA V LAZAH. Na zadnjem
ovinku pred železniško postajo v Lazah je v
soboto, nekaj minut pred 23. uro, motorni
vlak številka 430, ki je vozil iz Zidanega mo
sta proti Ljubljani, trčil v tovorni vlak šte
vilka 474. Pri silnem trčenju je izgubil živ
ljenje sprevodnik motornega vlaka, trije lju
dje pa so bili hudo ranjeni. Vzroke nesreče
še raziskujejo.
■ NOVI REPUBLIŠKI FUNKCIONARJI.
Republiški zbor je na svoji zadnji seji raz
rešil pet republiških sekretarjev, ki jim je
potekla funkcija, in na njihova mesta ime
noval nove. Novi- republiški sekretar za delo
je Jože Božič, za urbanizem inž. Drago Li
pič, za zdravstvo in socialno varstvo Majda
Gaspari, za pravosodje in občo upravo dr.
Viktor Damjan in za narodno obrambo Ru
dolf Hribernik. Novi sekretar izvšnega sveta
je Franjo Turk.
■ BEOGRAJSKI SEMINAR O REORGANIZACIJI ZK KONČAN. Na beograjskem se
minarju o reorganizaciji ZK, na katerem so
predavali ugledni partijski voditelji, je pote
kal odkrit dialog o vseh aktualnih vpraša
njih preobrazbe Zveze komunistov v razme
rah samoupravne družbe. V takem sprošče
nem pogovoru so sodelovali tudi Edvard
Kardelj, Mijalko Todorovič, Stane Kavčič in
drugi.

NIKEZIC v INDIJI — Državni
sekretar za zunanje zadeve Marko
Nikezič je v torek odpotoval v
New Delhi, kot posebni odposla
nec predsednika Tita. Z indijskimi
državniki se bo pogovarjal o polo
žaju na Srednjem vzhodu.
PREPOVED IZVOZA ZEMELJ
SKEGA PLINA — Alžirska vlada je
prepovedala dobavo zemeljskega
plina Veliki Britaniji. Za britan
sko gospodarstvo bo to resen uda
rec, kajti iz Alžirije uvaža letno
okrog m ilijardo in pol kubičnih
metrov zemeljskega plina.
ARABSKA KONFERENCA NA
VRHU — Arabske države so navezale prve stike s ciljem, da bi
preučile možnosti za sklicanje vr
hunske konference vseh arabskih
držav. Na konferenci bodo razprav.
Ijali o najboljšem načinu za zdru
žitev vseh arabskih sil, da bi pre
magali posledice izraelske agresi
je.
SKLICANJE GENERALNE SKLI*.
SCINE OZN — Iz New Yorka po
ročajo, da sc Sovjetska zveza za
vzema za to, da bi sklicali izredno
zasedanje
generalne
skupščine
OZN, na katerem bi razpravljali o
umiku izraelskih čet z okupiranih
ozemelj.
NOČEJO NATOVARJATI NAFTE
— V pristaniščih Saudske Arabije,
Iraka, Kuvajta in Bahreina pri
staniški delavci nočejo natovarjati
nafte na ladje. Ta sklep so spre
jeli zato, da arabske nafte ne bi
mogli prevažati v ZDA, ki podpi
rajo Izrael.
SESTRELJENO AMERIŠKO LE
TALO NAD KITAJSKO — V Pekin
gu so sporočili, da je bilo nad
provinco Kvangsl sestreljeno ame
riško letalo brez pilota. TakSna
letala ZDA pogosto pošiljajo nad
Kitajsko v izvidniške polete. Agen
cija Ilsinhua poroča, da so k itaj
ska letala od novembra 1964 do
aprila leto« sestrelila že 12 ame
riških vohunskih letal brez pilotov.
RASNI NEREDI — V mestu
Tampa na Floridi v ZDA je polici
ja v nedeljo ubila nekega devet
najstletnega črnca. Zaradi tega so
se začele hude demonstracije, ki
trajajo že nekaj dni. 500 vojakov
In 400 policajev sl zaman prizade
va, da bi jih zatrli. Črnski del
mesta je policija povsem blokirala
bi mnogo ljudi aretirala. Demon
stracije so se iz Tampe razširile
tudi v številna druga m esta na
ameriškem jugu.
KONFERENCA ZUNANJIH MI
NISTROV — V torek se je v L u k 
semburgu začela konferenca zuna
njih ministov držav članic NATO.
Ministri sc pogovarjaj« o p o lo ž a ju
na Srednjem vzhodu in o odnosih
med državami Atlantskega pakta.
DEMONSTRACIJE V JUŽNI KO
REJI — Več tiso« Študentov je *
glavnem mestu Južne Koreje Seulu
dem onstriralo proti južnokorojsklm
oblastem, češ da so potvorile re
zultate volitev, ki so bile p r e j š n j i
teden. V demonstracijah, med ka
terim i je policija uporabila soMln*
plin, je bilo več Študentov ranje
nih.
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T ovarna šivalnih stro jev
»M IRNA« z M irne n a Do
le n jsk e m p ra z n u je od 15.
ju n ija do 31. ju lija 1967
sto letn ico šivalnih stro je v
»JAX-MIRNA«. Ob ju b ile 
ju teg a znanega šivalnega
s tr o ja in lepem razv oju
dom ače to v a rn e šivalnih
stro je v n a M im i dajem o
ja v n o sti n ek aj zanim ivih
po datk ov .
T o v arn a JAX je bila
u sta n o v lje n a v Linzu v
A v striji le ta 1867. K o t zelo
k v a lite tn a p ro izv a ja lk a ši
v alnih stro je v je b ila zna
n a tu d i v Jug o slav iji. P re 
cej je sodelovala s firm o
D iirkopp in sk u p a j z n jo
raz v ija la nove tip e šival
n ih stro je v . Izdelki to v a r
n e JAX so bili zn an i po
zelo solid ni kv aliteti, k a 
k o r tu d i teh n ičn i d o v rše
no sti.
T o v arn a šivalnih stro je v
»MIRNA« je b ila ustanov-

JAX MIRNA

CENJENE GOSPODINJE!
V času, ko praznuje tovarna šivalnih strojev
»MIRNA« 100-letnico izdelovanja šivalnih stro
jev, bo prodajala svoje izdelke

»MIRNA« IN »MIRNA-VERITAS« V RAZLIČNIH IZVEDBAH

s popustom!
Vsak kupec, ki bo v času od 15. junija do 31. julija 1967 kupil naš ši
valni stroj in poslal en izvod garancijskega lista tovarni najkasneje do
7. avgusta 1967, bo dobil od tovarne po pošti na svoj naslov nazaj
100 Ndin. — Prav tako bo imel vsak kupec pravico sodelovati pri

nagradnem žrebanju,

ljen a n a M irni 1954. Že ta
koj p o u stan o v itv i je n a 
vezala s tv rd k o JAX ozke
k o m ercialn e in tehn ične
stik e. S od elov an je je tr a 
ja lo do 1959, ko je »MIR
NA« o d ku p ila od to v arn e
JAX licenco z vso teh n ič
no d o ku m en tacijo , prav
tak o p a večino stro jn e
o prem e. T akoj po odku pu
licence je »MIRNA« začela
pop olno m a sam a izdelova
ti šivalne stro je z znakom
»MIRNA«.
Šivalni s tro j »MIRNA«,
ki je n asled n ik JAX, se je
od 1959 p a do da-nes za
rad i visoke sto p n je k vali
tete, tehn ične d o v ršen o sti
in m o d ern e oblike m očno
uveljavil n a dom ačem k a 
k o r tu d i n a tu je m trg u ,
k a r je veliko p rizn a n je
celotnem u kolektivu na
M im i. R azen šivalnih s tro 
jev »MIRNA« izdeluje m i
ren sk a to v a rn a v koope
ra c iji z nem ško firm o
VERITAS zelo k v alitetn e
šivalne s tro je »Mirna-Veritas« cik-cak in avtom atik , ki d an es znani že po
vsem svetu.
Za n a d a ljn ji razvoj p o d 
je tja p a im ajo velik p o 
m en tu d i in d u strijsk i ši
valni stro ji. T o v arna M IR 
NA p ro izv aja in d o b av lja
(za zdaj še v k o o p eraciji s
tu jim i firm am i) n ajra zlič
n ejše in d u strijsk e šivalne
s tro je za in d u strijo k o n 
fekcije, obutve in trik o 
taže.

ki ga bo priredila »MIRNA« v svoji tovarni 8. avgusta 1967. Izžrebane
b o d o n a sle d n je nagrad e:
1.
2.

NAGRADA:
NAGRADA:
3. NAGRADA:

šivalni stroj
šivalni stroj
šivalni stroj
kabinetu
4. NAGRADA:
šivalni stroj
kovčku in
10 NAGRAD: elektrom otorji

»Mirna-Veritas« ki.
»Mirna-Varitas« ki.
»MIRNA« ki. 03 v
»MIRNA«

mirna

CENTRALNO
KURJAVO

4rMr

Vse dele, montažo, kasnejši
servis in rezervne dele vam nu
di METALKA, Ljubljana. Za
stopamo zahodnonemške firme
VIESSMANN — THYSSEN GEA, ki proizvajajo KOTLE,
GORILCE,
KONVEKTORJE,
SOBNE GRELCE in ves ustrez
ni pribor, ki je potreben za
sodobno centralno kurjavo.
Gorivo: OLJE in PREMOG.
Gorilci na olje so primerni za
štedilnike v gostinskih podjet
jih.
Izkoristek do 90%.
Cena od 222 do 1081 USA $ in
1180 do 6074 novih dinarjev
sorazmerno velikosti in stopnji
avtomatike. (Dinarske cene so:
carinski stroški, prometni da
vek in stroški podjetja.)

NAPRAVE VAM DOBAVIMO TAKOJ
po vplačilu deviznih in dinarskih stroškov.
Cenjene kupce še posebej opozarjamo na lastno konsignacij
sko skladišče v Ljubljani, Topniška 9, kjer so zagotovljeni
rezervni deli in servis. Devizna sredstva lahko vplačate pri
NB Ljubljana, vplačljiva pa so tudi iz tujine.
Ce ste se odločili za sodobno ogrevanje stanovanja ali hiše,
se izvolite obrniti oa METALKO, Ljubljana, Dalmatinova
2/IX , soba 4, tel. 311-155 in 312-044.

8014/33 avtom atik v kabinetu
8014/22 cik-cak v kabinetu

(S metalka

ki. 03 v

EKPORT-IMPORt

»ISKRA« (kom plet)

LJUBLJANA

Z NAKUPOM ŠIVALNEGA STROJA
TOVARNE »MIRNA« SE BOSTE PRE
PRIČALI O DOBRI KVALITETI, KI JE BI
LA DOSEŽENA Z VEČLETNO PRAKSO
IZDELOVANJA ŠIVALNIH STROJEV!

5 1 »

Cenjene interesente obveščamo, da je sedaj najugodnejši čas
za nakup in montažo sodobnih naprav za

r DALMATINOVA

2

Cenjene potrošnike vabimo v naše trgovine v Ljubljani na
Titovi cesti 24 in Stritarjevi ulici 7 (odprto od 7.30—12. in
od 16.30—19.30, ob sobotah od 7.30—12.30) na

UGODEN SEZONSKI NAKUP

CENJENI KUPCI! če v vašem kraju ni na zalogi na
ših strojev, nam pišite — poslali vam bomo prospekt ši
valnih strojev. Stroj, kd si ga boste izbrali, vam bomo po
slali po povzetju. Stroške prevoza po železnici bomo pla
čali mi.
Tovarna šivalnih strojev »MIRNA« ima servis v vseh
večjih krajih. Vedno ima na zalogi vse rezervne dele.
S šivalnim strojem »Mirna-Veritas« avtomatik lahko
Šivate 60 operacij. Danes je tak šivalni stroj že v vseh
razvitih deželah nepogrešljiv vsaki gospodinji.

naslednjih artiklov, s katerimi lahko opremite vaše stanovanje:
S tara cena Nova cena
N-din
N-din
•
•
•
•
•

TOVARNA ŠIVALNIH STROJEV

Hladilniki
Hladilniki
Električni
Centrifuge
Električni

AT 80, absorpcijski
925,00
1.470,60
KT 130, kompresorski
štedilniki tip 165, 4-pIoščni 727,56
527,50
CN-03
kuhalniki E-230, 2 ploščni
196,10

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

Se posebej pa vas opozarjamo na

» MI RNA«

IZREDEN POPUST DO 60 %

MIRNA NA DOLENJSKEM

za naslednje blago široke potrošnje:

ri 3 L \ (

w

/

/

Stara cena Nova cena
N-din
N-din

m

i ' W N jy

Še 400 parcel in dražja voda

O bravnavali so tudi osnutzazidalnih načrtov za
Montažno naselje ž a b ja vas,
služno<5tni obrtni center G o

1.400,00

502.60

350,00

219,65

105,00

• Svečniki alpaca art. 122232

157,30

75,00

60,00

27,00

• Hladilniki Silesia

PRVA SEJA NOVEGA NOVOMEŠKEGA SVETA ZA URBANIZEM

V petek se je prvič sestal
ftovi svet za urbanizem, grad
bene in komunalne zadeve
novomeške občane. Predsed
nik sveta Marko Ivanetič je
°Pozoril člane sveta na pove
d n e pristojnosti in s tem
tudi odgovornost sveta, potem
so obravnavaj! osnutek ur"S-nističnega načrta za Šmar
ješke Toplice. Predračun za
^gradnjo zdraviliškega in tu 
rističnega področja okrog To
plic znaša 10 milijard starih
dinarjev.

2.134,00

• Sesalci Omega — uvoz
• Brivniki Bebo-scher

tna vas, stanovanjski predel
Regerča vas ter zazidalna na
črta za severni del Gotne va
si in stanovanjsko sosesko ob
Cesti herojev v Novem me
stu. Po vseh teh načrtih bi
bilo po sprejetju v občanski
skupščini na razpolago več
kot 400 gradbenih parcel.
Razpravljali so tudi o zazi-

NE HODI D O M OV B R E Z

f*

•

• VV

je/misca

• Podstavki alpaca za kozarce

267,10

160,00

• Jedilni pribori ABS art. 361

20,25

11,00

• Jedilni pribori ZRN — 4 del.

17,70

10,00

• Jedilni pribori SSSR — 4 del

18,44

10,00

• Jedilni pribor ABS art. 140

16,65

• Servisi alpaca za vino

Novo mesto

12. junija so pripeljali
dalnih načrtih za vas Otočec,
za Gornjo Stražo ter za go kmetovalci na novomeški
sejem 768 pujskov, zaradi
stišči na Vahti na Gorjancih slabega vremena pa je bilo
in v Dobruški vasi ob avto kaj malo prometa: prodanih
mobilski cesti.
je bilo le 508. Za m anjše
Na predlog podjetja VODO prašičke so zahtevali 10.000
VOD Novo mesto bo svet do 18.000 Sdin, za večje pa
predlagal občinski skupščini, 19.000 do 30.000 Sdin. Cene
naj poviša ceno kubičnemu so bile tokrat nekoliko nižje
m etru vode enotno za vso ko pretekli teden.
občino na 50 par za oseb
Brežice
no potrošnjo (do zdaj 40
par), na 80 par za družbeV soboto, 10. junija, je bilo
•ne službe (do zdaj 60 par) na brežiškem prašičjem sej
in na 1,30 Ndin (do zdaj 85 mu naprodaj 795 pujskov,
par) za gospodarske dejavno prodali pa so jih 412. Manj
sti. Cene vode v novomeški ši so šli v denar po 800 do
občini so bile do zdaj med 850 Sdin kg, večji pa po naj
več 680 do 700 Sdin kg.
najnižjimi v Sloveniji.

• Lonci econom — 5 litrov

186,56

8,30
115,00

• Lonci econom — 7 litrov

208,04

135,00

PRIPOROČAMO SE ZA OBISK
in upamo, da boste z nakupom zadovoljni.

metalka

Prva samopostrežna trgovina v Kočevju
Odprta je bila včeraj v Kidričevi ulici - V njej si boste postregli z vsemi
živili, pijačami in drobnim industrijskim blagom - Za obisk se priporoča
tudi bife v samopostrežni trgovini - Za novo trgovino je kolektiv Trgoprometa odštel 90 milijonov Sdin - Pred vrati je še obnova in gradnja
nekaterih poslovalnic
Včeraj je TRGOPROMET
odprl v Kidričevi ulici v Ko.
čevju prvo samopostrežno t r 
govino. O dprta bo vsak de
lavnik od 7. do 19. ure. Če
bo potreba, bo samopostrež
na trgovina odprta v poletni
sezoni po 2 do 3 ure budi ob
nedeljah.
V samopostrežni trgovini
so naprodaj vsa živila, drob.
no industrijsko in nekatero
drugo blago, ki je primemo
za prodajo v takih trgovinah.
Razen osnovnih živil, kot so
moka, sladkor, m ast itd., so
v samopostrežbi naprodaj še
mleko, kruh, piščanci, maslo
itd. Potrošniki dobe v tej tr 
govini tudi pomaranče, jabol
ka, limone in drugo sadje ter
zelenjavo, ki je prim erna za
pakiranje. Seveda so kupcem
poleg tega na razpolago vse

vrste alkoholnih in brezalko
holnih pijač.
Samopostrežna trgovina je
založena tudi z drobnim indu
strijskim blagom: čistilnimi
sredstvi, milom, pralnimi pra
ški, izdelki iz plastičnih mas
(škafi, vedri, siti itd.), lese
nimi izdelki (obešalniki itd.),
otroškimi igračami ter osta
lim. Ima tudi svoj bife, kjer
so kupcem in gostom na raz
polago vse vrste alkoholnih
in brezalkoholnih pijač, expres kava in jedila (sendviči,
hrenovke itd.).
Nova samopostrežna trgovi
na je veljala »Trgopromet«
okoli 90 milijonov S diin.
Zgradil jo je pretežno z last
nim denarjem, manjši del pa
s krediti.
Kolektiv je prisluhnil že
ljam potrošnikov in zgradil

KMETIJSKA ZADRUGA
BREŽICE
bo

prodala

NA JAVNI LICITACIJI

21 vinskih sodov
z naslednjo litražo: 317 1, 365 1, 420 1, 535 1, 650 1, 833 1,
15001, 17001, 17941, 22501, 23921, 32001, 40201, 45101,
45701, 46301 in 6025 1; 2 soda držita po 7001, 2 soda
pa po 34001.
P r o d a n a b o t u d i 1 LAKOVNICA in 1 ELEK
TRIČNA VINSKA ČRPALKA.
L i c i t a c i j a bo v četrtek, 22. 6. 1967, ob 9. uri
v prostorih obrata KZ, centralno skladišče Bre
žice, šentlenart 72 (kolodvor): najprej za družbeni
sektor, eno uro pozneje pa za zasebni sektor. —
Sode si lahko ogledate od 15. do 22. 6. 1967, vsak
dan od 7. do 10. ure v obratu KZ, centralno skla
dišče — kolodvor.

sodoben lokal, seveda p a je
ta izgradnja terjala, d a se je
marsičemu odrekel.
Kolektiv namerava za kultum ejšo postrežbo on za bolj
še počutje potrošnikov še le
tos prenoviti poslovalnico
»Potrošnik« na Reški cesti v
Kočevju in zgraditi novo tr 
govino v Fari.
V prenovljeni poslovalnici
»Potrošnik« bodo povečali tu-

Nagrada za najboljše
šolsko igrišče
Svet za prosveto in kulturo
je na nedavni seji v Novem
m estu
priporočil
osnov
nim šolam, naj v nakrajšem času urede svoja ig
rišča, in hkrati predlagal,
da bi šole, ki se bodo pri
tem najbolj potrudile, nagra
dili. Komisija štirih bo po
sklepu sveta pripravila poro
čilo o telesni vzgoji v šoli in
zunaj nje. Priporočeno je bi
lo tudi, naj se do 1. sepetmbra urede odnosi med društvi
Partizan in šolami na Otočcu
in Mimi peči tako, da bodo
šole lahko nemoteno uporab
ljale dvorane za pouk teles
ne vzgoje.

G. Bandaranaike
na obisku v Sevnici
10. junija je obiskala Sev
nico nekdanja predsednica
Ceylona g. Sirimavo Banda
ranaike, ki je ta čas p r i nas
na zdravljenju v Cateških
toplicah. V spremstvu pred
stavnikov občinske skupš
čine in družbeno-političnih
organizacij si je ogledala sevn iš k o o s n o v n o š o lo , K o p ita r 
n o , L isc o in J u t r a n j k o t e r se
zanimala za n jih o v e u s p e h e

in težave.

dii prodajni prostor. Trgovi
no bodo obnovili in povečali
predvsem zato, da bodo u s
tregli željam sedanjih potro
šnikov in novih potrošnikov
iz območja novega naselja, ki
nastaja v Podgorski ulici.
Z novo trgovino v Fari bo
ustreženo potrošnikom in 8letki v Vasi-Fari. Sedanja
prodajalna je namreč v stav.
bi, ki je last šole.
V bližnji prihodnosti bo T r
gopromet obnovil še poslo
valnico »Špecerija« na Roški
cesti v Kočevju in zgradil nov
lokal za trgovino v Livoldu.
Vsem potrošnikom se p ri
poroča za obisk trgovsko po
djetje »Trgopromet« s pošlo,
valnicami v mestu in na po
deželju.

Stiplovšek v Do
lenjski galeriji
V ponedeljek zvečer so v
Dolenjski galeriji odprli raz
stavo pok. akademskega sli
karja Franja Stiplovška. Bogait izbor olj, grafik in risb,
ki jih je v glavnem posredo
val Posavski muzej iz Brežic,
vabi k obisku zanimive in
privlačne razstave.

Včeraj je bila v Kočevju odprta prva samopostrežna
trgovina, ki je poslovalnica podjetja »Trgopromet«
iz Kočevja (Foto: Primc)

KAJ UGOTAVLJAJO BORCI V NOVOMEŠKI OBČINI?

Zdravje se jim je izneverilo
Težka je tudi pot do primernega stanovanja in štipendiranja ali zaposlitve
otrok
Srčne bolezni, obolenja žil, revmatizem in druge
hude bolezni prevladujejo med boleznimi, ki tarejo
nekdanje borce in aktiviste NOV v novomeški obči
ni. Organiziranih zdravniških pregledov ni, zdravlje
nje je zaradi pomanjkanja denarja omejeno. Na ve
like težave zadenejo, če hočejo poslati na zdravlje
n je član a bo rčev ske družine.
P osledice vojne so borcem

razrahljale zdravje. Obolenja
so pogostna. Razen za zdrav
je pa se morajo boriti tudi
za primerno življenje. Druž
ba jim je marsikaj dala, jim
marsikaj omogočila, toda še
premalo. V neprim ernih sta
novanjih prebiva še vedno
precej borcev z družinami.
Večinoma so to kmetje in
upokojenci v mestu. Na let
nih konferencah krajevnih
organizacij ZB so navajali,
da je premalo denarja za ob
novo hiš kmečkih borcev. V

v e č jih

n a s e ljih , z la s ti v Ivo

vem mestu, pa nekateri bor
ci, med temi največ upoko
jencev, že leta in leta čakajo
na dodelitev zemljišč, na ka
terih si nameravajo postaviti
boljše domove, ter na kredite
in druge vloge, ker jih pri
stojni organi rešujejo prepo
časi. Mnogi borci iz Novega
mesta bi si radi postavili hi
šo zunaj mestnega hrupa, pa
si jih ne morejo, ker onstran
meje gradbenega okoliša ni
dovoljeno zidati. Ne zdi se
jim prav tudi to, da lahko

dobijo zemljišča predvsem
na dražbah.
Na sestankih in drugih zbo
rih pogosto vprašujejo, zakaj
je tako malo možnosti, da bi
njihovi otroci dobili štipen
dije in primerno zaposlitev.
P re n e k a te r e a n u o č e tu n e p r e 
o s ta n e d r u g e g a k o t p o v e d a ti

sinu, da bo pač doma.
Taki in podobni problemi
so se zagozdili v vsakdanje
življenje nekdanjih borcev
in aktivistov NOV. Nekaj bo
rešenih, več pa se jih bo vle
klo iz leta v leto. Tega se za
vedajo. Pričakujejo pa, da
bo naposled sprejet zakon, ki
bo reševal vse njihove prob
leme. Sedanji zakoni in pred
pisi, ki se često spreminjajo,
mnoge borce begajo, jih de
lajo mlačne in naveličane.

GLAVNA NALOGA PODODBORA IN OBRTNIKOV:

CESI HOČETE
OLAJŠATI DELO
IN ŠKROPITI
POCENI
NAPREDEN KMETOVALEC ORJE DANES S TRAKTORJEM,
ŠKROPI PA S CUPRABLAU-om
CUPRABLAU škropivo pripravite brez apna in čakanja
CUPRABLAU je' najcenejše, bakreno sredstvo
CUPRABLAU je izredno odporen proti izpiranju
CUPRABLAU ne maši škropilnih šob
CUPRABLAU lahko mešamo z drugimi sredstvi za var
stvo rastlin (prednost dajemo močljivim
praškom), razen z žvepleno apneno brozgo

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

CUPRABLAU

CC CINKARNA CELJE
METALURŠKO KEMIČNA INDUSTRIJA

Ugotoviti, kako je z obrtjo
račun brez števila očitnih špe
kulacij.
Davčna politika do obrti
je premalo premišljena in ne
ustreza namenu, šušmarstvo
se vedno bolj bohoti, obrtne
delavnice pa odpirajo ljudje,
ki nimajo strokovne uspo
sobljenosti. Tudi glede pred
pisov o vajencih in poklicne
ga izobraževanja imajo obrt
niki kopico pripomb.
Na seji pododbora, o ka
teri poročamo, so ugotovili da
boljše pa ni z zasebno obrtjo. je treba najprej ugotoviti de
Obrtniki menijo, da je za jansko stanje v obrti in nato
kon o dopolnilni (popoldan začeti z resnim delom za od
ski) obrti zgrešil namen, saj pravo težav. Pri tem ne bo
je v vseh občinah na njegov šlo brez sodelovanja obrtni
kov, pododbora, inšpekcijskih
služb in referentov na občin
Odlok o pospeševa skih skupščinah. Najpomem
bnejša vprašanja obrti v po
nju živinoreje
sameznih občinah bo skušal
V
Krškem je za danes pododbor izluščiti iz razprav
sklicana seja občinske skup na sektorskih posvetih obrt
ščine. Odborniki bodo raz nikov, ki bodo na jesen skli
pravljali o smernicah za raz cani po posameznih občinah.
voj kmetijstva v občini in
sprejeli odlok o ukrepih za
Vodič po prostranem
pospeševanje živinoreje. Na
parku
vrsti bo tudi razprava o pro
računskih dohodkih in iz
Gostišče GRAD MOKRI
datkih v zadnjih petih mese CE bo izdelalo brošurico z
cih.
opisom vseh vrst drevja, ki
Skupščina bo nato spreje raste v grajskem parku.
la odlok o sestavi in številu Vodič skozi park bodo obi
članov svetov ter odlok o skovalci lahko kupili v go
varstvu reke Krke in njene stišču. Brošurico sestavlja
okolice. Sklepala bo o potr inž. Ogorevec, direktor AR
ditvi
zaključnih
računov BORETUMA v Volčjem po
toku.
skladov za leto 1966.

Medobčinski strokovni pododbor za obrt, ki de
luje kot organ republiške gospodarske zbornice pri
novomeškem Zavodu za izobraževanje, je na seji 27.
maja razpravljal o sektorskih konferencah obrtni
kov. Tako družbena kot zasebna obrt sta doslej po
grešali organ, ki bi živo problematiko obrti na tere
nu približal delu gospodarske zbornice, pa tudi ob
činskim skupščinam. Kot vse kaže, bo tudi naš
strokovni pododbor imel obilo dela, saj je bilo v raz
pravi naštetih veliko problemov: od šušmarstva, davčne politike, špekulacij z dopolnilno obrtjo,
strokovne usposobljenosti posameznih obrtnikov pa
do vajencev in šolskega vprašanja v obrti.
2e na ustanovnem zboru
aprila letos, ko je bil izvo
ljen strokovni pododbor za
občine Novo mesto, Metlika,
Trebnje in Črnomelj, pa tudi
na prvi in drugi seji podod
bora se je pokazalo, da so
obrtni delavci dolgo molčali
o svojih težavah. V razpravi
na vseh treh sestankih se je
nam reč zlila prava povodenj
dolgo zatajevanih besed in
stališč.
Obrt je brez dvoma dejav
nost, ki postaja v našem
družbenem razvoju vedno
bolj pomembna, vendar žal
vedno bolj zaostaja. Obrt je
panoga, ki naj bi v času delo
vanja reforme po zamisli se
stavljavcev program a perspek
tivnega razvoja SRS zaposlila
odvečne delavce iz drugih
panog. V praksi pa je druga
če: število družbenih obrtnih
obratov se zadnja leta zmanj
šuje vsako leto za 50, ndč

V ZAČETKU JE BILA »IZBIRA«

„Dolenjka" in njenih petnajst let
Vrh praznovanja obletnice: otvoritev prvega dolenjskega
D-marketa v Bršlinu
V soboto, 24. junija, bo »DOLENJKA«, trgovsko pod
jetje iz Novega mesta, odprla ob Ljubljanski cesti
v Bršlinu svojo najmodernejšo trgovsko hišo, ime
novano tudi samopostrežni D-market. Na otvoritvi
se bo poleg predstavnikov družbeno-političnega živ
ljenja ter poslovnih partnerjev in prijateljev zbral
tudi »DOLENJKIN« kolektiv, ki mu bo ta dogodek
vrh praznovanja 15. obletnice ustanovitve podjetja.
Ta dan bo še pomembnejši za okolišne potrošnike,
zlasti prebivalce Bršlina, saj jim bo »DOLENJKA«
izročila eno svojih najbolje urejenih in opremljenih
hiš.
Bršlinski m arket bo triin
štirideseta
»DOLENJKINA«
prodajalna oziroma sedem
najsti poslovni prostor tega
podjetja v Novem mestu. Z
njim bo podjetje še povečalo
promet, ki je za letos oce
njen (brez prometa v grosi
stičnem oddelku) na 4 mili
jarde S din. če se bo posre
čilo v predvidenem času po
staviti tudi samopostrežni
paviljon ob Cesti herojev v
Novem mestu, za katerega je

P0TR0SNIK0M
OB JUBILEJU

rejeno v počastitev jubilejne
ga leta.

ZAČETEK JE BILA
»IZBIRA«

KOLEKTIV JE RAZUMEL

Začelo se je s podjetjem , ki so
mn dali ime »IZBIRA«. Ustano
vili so ga 1. aprila 1952 — ta dan
se Šteje tudi za ustanovni dan
»DOLENJKE« — in je imelo se
dem prodajaln.
»IZBIRA« je delala, kot se je
delati dalo oziroma podobno, kot
so delala Številna m ajhna podjet
ja v m ajhnih občinah, ki so se
kasneje združile v novomeško ob
čino.
Združevanje občin je sprožilo
tudi združevanje trgovskih podje
tij. To pa so narekovale tudi go
spodarske spremembe in, ne na
zadnje, čedalje večje zahteve po
trošnikov po boljši izbiri. Za pod
jetja je to pomenilo, da morajo
začeti investirati in povečevati
oziroma
izboljšati
prodajalne.
Manjša podjetja si ob tej zahtevi
niso mogla pomagati, saj ob aku
mulaciji, kakršno so lahko ustva
rila, niso zbrala denarja. Vse to
pa so zmogla večja, združena tr 
govska podjetja.

V prejšnjih letih je »DO
LENJKA« s 108 milijoni Sdin
preuredila in posodobila vr
sto prodajaln na območju
novomeške in trebanjske ob
čine, kjer je razpredla gosto
mrežo trgovskih lokalov. Za
preureditev prodajnih in dru
gih prostorov je precej de
narja prispeval kolektiv, ki
denar zagotovljen, bo letoš si je leta in leta, zlasti pa v
letih 1963 do 1966, pritrgoval
nji prom et še večji.
od ust in nalagal sredstva na
sklade.

LETOS IZBOLJŠAVE V
VSEH PRODAJALNAH

PRVA SAMOPOSTREŽNI
CA V NOVEM MESTU

Letošnje »DOLENJKINE«
investicije bodo celo nekoli
S tako zbranim denarjem
ko večje kot 160 milijonov je »DOLENJKA« posodobila
S din. Vštete so tudi adapta vrsto prodajaln v obeh ob
cije prodajaln v družbenih činah.
prostorih in najnujnejše iz
1963 je dala Novemu mestu
boljšave v lokalih pod stre prvo samopostrežno trgovino.
hami zasebnikov. To bo na- Uredili so jo pri kandijskem
mostu v prostorih, ki so bili
podobni vsemu, samo trgo
vini nič. Takoj zatem je bil
na vrsti žužemberk, kjer so
ruševine spremenili v mo
derno prodajalno z živih in
drugimi predmeti. Kasneje
so se lotili urejanja n a Mir
n i in v Mokronogu. V novem
mestu pa so hiteli v zadnji
mi deli za delikatesno proda
jalno, blagovnico »TEKSTIL«
in z obnovo »ŠPECERIJE« n a

EQUENCE

G la v n e m tr g u . P re u re d itv e n ih
d el j e b ilo to lik o in s o b ila
ta k o o b se ž n a , d a j e tr e b a
d a n d a n e s k a r p o š te n o p r e li

stati po zapisnikih, kjer so
zbrani podatki.

NI ŠLO VLESEJ GLADKO
V podjetju je več ljudi, ki se
spominjajo, kako je bilo v vseh
petnajstih letih. Vedo, da temu

0

NE POZABITE:

ZNIZANJE CEN

kot rezultat modernizacije pro
izvodnje in sod ob n e tehnologije

40

kot drugim trgovskim podjetjem
ni šlo vselej gladko. Nemara bi
bilo prim em o imenovati zlasti po
lovico poti, ko »DOLENJKA« Se
ni bila »DOLENJKA«, pot hudih
naporov.

1962 REORGANIZACIJA
ALI L E T O ZDRUŽEVANJA
Predhodnice »DOLENJKE« je re
organizacija zatekla v letu 1962.
V eno podjetje, ki so mu nadeli
ime »DOLENJKA«, so se združila
trgovska podjetja »GORJANCI«
(Šentjernej), »PREHRANA« (Novo
mesto)
in
»SUHA KRAJINA«
(Dvor). Združeno podjetje je ime
lo 31 prodajaln, ki so ob koncu
1962 ustvarile 1 m ilijardo 173 m i
lijonov dinarjev prometa, 194,5
m ilijona dinarjev dohodka, 18 m i
lijonov dinarjev skladov. V tem
letu je podjetje ustanovilo grosi
stični oddelek s skladiščem.
V
n asled n jem letu se je k »DO
LENJKI«
p rip o jila
novom eška
»DROGERIJA«, p o d jetje pa je
ustanovilo v M okronogu tr i in
na M irni eno p ro d ajaln o . V letu
1965 Je »DOLENJKA« u red ila svo
jo p ro d a ja ln o v M im i peči.

V ŠTIRIH LETIH 2,5-KRAT
VEČ NA POSAMEZNIKA
Uspeh reorganizacije se je po
kazal že v letu združitve, v na
slednjih letih pa se je znatno iz
boljšal.
Lani je »DOLENJKA«
ustvarila za 3 milijarde 451 m ili
jonov Sdin prom eta, 833,5 m ilijo
na Sdin dohodkov in 150 milijo
nov Sdin skladov, povprečni oseb
ni dohodki pa so bili 82.789 Sdin.
Od 1962, ko je bilo v podjetju
108 zaposlenih, do lani, ko je ko
lektiv Stel 130 delavcev, se je pro
met n a posameznika povečal za
več kot za 2,5-krat.

od 1. januarja 1967
dalje sprejemajo in
DEJAVNOST, VREDNA
izplačujejo
OMEMBE OB OBLETNICI
j VSE POŠTE V SLOVE
Razume se, di vse to ne bi
NIJI hranilne vloge na c imelo tolikšnega pomena, če
ne bi »DOLENJKINE« pri
hranilne knjižice DO
dobitve in izboljšave koristi
LENJSKE BANKE IN
le potrošnikom. Preurejene
HRANILNICE N O V O
in in povečane oziroma poso
dobljene prodajalne imajo
MESTO!
namreč znatno boljšo izbiro
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Dr. Minka Maležič:

Higiena v življenju žene
Občutja žene v spolnem živ
ljenju so lahko normalna,
zmanjšana, povečana, lahko pa
tudd spremljana z bolečino
(dispareunia). Žene so torej
normalno občutljive, napol fri
gidne in pa popolnoma neob
čutljive (frigidne), žene, ki
spadajo v prvo skupino, zado
volji spolna združitev vsako
krat aM skoro vsakokrat. Seve
da pa je stopnja, bolje rečeno
višina zadovoljitve, tudi pri
isti ženi lahko različna, torej
ni pri vsakem spolnem združe
nju enaka. Odvisna je od mno
gih činiteljev, kot so zdravje,
razpoloženje žene in od časa
spolnega akta glede na men
struacijo. Menstruacija in osta
le spremembe v ženinem tele
su so pod vplivom dveh hor
monov: v času po menstrua
ciji (10—14 dni) prevladuje
hormon, ki so mu Francozi na
deli ime »hormon ljubezni«;
10— 14 dni pre(j pričakovanim
Perilom pa prevladuje »hormon
materinstva«. Vzporedno z iz
ločanjem teh dveh hormonov

se spreminjajo občutja žene v
njenem spolnem življenju.
žene, ki so spolno popolno
ma hladne in niso nikoli doži
vele orgazma, včasih ne žele
pomoči, ker pravzaprav ne ve
do, za kaj so prikrajšane. V
to, da bi si pomagale, jih pri
sili nekladnost, ki nastane v
mnogoterih zakonih zaradi že.
nine spolne hladnosti. Nekate
re žene pa žele pomoč, ker
zvedo od svojih prijateljic, da
je spolno občevanje zelo pri
jetna stvar. Največ žena, ki
iščejo nasveta in pomoči, pa
je ta»kih, da le včasih dožive
orgazem ali pa so postale spol
no hladne šele po nekaj letih
normalnega spolnega življenja.
Razumljivo je, da prav te žene
največkrat čutijo potrebo, da
bi si pomagale iz takega stanja.
Popolnoma frigidna žena ži
vi brez želje po združitvi z mo
žem ali je do nje popolnoma
ravnodušna, lahko pa ji je
spolno življenje celo ‘odvratno.
Da je žena frigidna, je nor
malno v zgodnji mladosti,

Blagovnica »TEKSTIL« na novomeškem Glavnem trgu
je med najbolj obiskanimi trgovinami Je vrste. Kon
fekcijski oddelek ima stalno na zalogi obleke, ukrojene
po zadnji modi. Preden se stranka odloči, obleko več
krat pomeri.

lahko v času višje nosečnosti,
nekaj časa po porodu ali po
dolgi spolni vzdržnosti, žena
običajno ne doživi orgazma pri
prvih spolnih občevanjih; ta
lahko nastane šele po nekaj
tednih ali celo mesecih. Tukaj
je treba povedati tudi to, da
žena, ko pride v klimakterij,
ne izgubi spolne sle niti or
gazma. Prav tako se ne zmanj
šajo občutki po operaciji, ko
so ji bili odstranjeni materni
ca in jajčniki. Ker se pri takih
operacijah nožnica ne odstra
njuje, je tudi spolno občevanje
nemoteno in prav tako kot
pred operacijo. Seveda pa je
po operaciji zaradi rane nujno
potrebna nekajtedenska vzdrž
nost.
Omenila sem že, da žena, ki
po krivdi moža (sebičnost, sla
ba tehnika, bolezni moža) ne
doživi orgazma, v bistvu ni
frigidna. Seveda pa prav zara
di tega sčasoma lahko postane
frigidna.
Nimfomanija, ko je žena
stalno spolno vzdražena, ker

V sodobno urejeni in opremljeni prodajalni ob kan
dijskem mostu v Novem mestu so med prvimi na Do
lenjskem uveljavili način samopostrežne prodaje.
Stranka dobi pri vhodu košarico, v katero nalaga pred
mete, ki jih hoče kupiti, nato pa na blagajni pri izhodu
plača. Ni potrebno posebej poudarjati, da se je samo
postrežni način potrošnikom priljubil.
in hitrejšo postrežbo, kot jo
je bilo možno organizirati v
nekdanjih neprimernih, tes
nih in preperevajočih mest
nih in podeželskih lokalih.
Omeniti je treba tudi, da
so zunaj in znotraj preureje

nikdar ne doživi zadovoljitve
in si je zaradi tega nepretrgo
ma nenasitno želi, je pravza
prav ena od oblik frigidnosti.
Ta bolezen je sorazmerno red
ka; kot zanimivost naj ome
nim, da nekatere teh žena po
stanejo prostitutke, ker si išče
jo zadovoljitve.
Frigidnost ima mnogo vzro
kov; dostikrat jih je tudi pri
eni in isti ženi združenih več:
različne bolezni, razvojne na
pake in bolezni samih spolnih
organov, motnj.e v delovanju
hormonov, napačna prehrana
itd. Najčešče pa so duševni
vzroki: strah pred nezaželeno
nosečnostjo, nekladnosti zako
na, pomanjkanje ljubezni, lju
bosumnost, napačna vzgoja v
mladosti, in kot sem že ponov
no omenila, je največkrat
vzrok mož. Možu velikokrat
zadostuje za spolno zadovolji
tev zelo kratek spolni akt; te
daj je žena prikrajšana za
spolno zadovoljitev prav zara
di prekratkega kontakta z
možem.
Frigidnost ima torej mnogo
tere vzroke, zdravljenje je tež
ko. Medicina in psihologija se
intenzivno bavita s tem pod
ročjem; upam, da bomo kmalu
lahko uspešno pomagali pri
odstranjevanju te velike teža

ne prodajalne dale naseljem
lepšo podobo, s čimer je bilo
povsem zadoščeno zahtevam
po ureditvi krajev.
Kolektivu »DOLENJKE« to
rej ni treba zardevati nad do
slej opravljenim delom.

ve, kot je spolna nezadovoljitev žene. — Važno je, da sku
šamo odkriti vzroke frigidnosti
in jih po možnosti odstraniti.
S tem pozdravimo tudi frigid
nost.
Ponovno naj omenim vlogo,
ki jo morajo odigrati starši in
vzgojitelji pri vzgoji deklic,
kajti pogosto nastane frigid
nost tudi zaradi napačne vzgo
je (podcenjevanje ženskega
spola).
Telesni vzroki za frigidnost
se lahko odstranijo z zdravili
ali morda celo z operacijo; tu
kaj lahko pomaga ginekolog;
če pa so vzroki duševni, je po
trebna psihoterapija. Frigidne
žene (seveda je to priporočlji
vo za vse žene) naj žive po
vseh načelih osnovne higiene,
pazijo naj, da niso nikdar niti
telesno niti duševno preutruje
ne, da niso nerazpoložene. Važ
na je tudi prehrana; vsebuje
naj dovolj vitaminov, beljako
vin in začimb, kajti taka hrana
povečuje željo po spolnem živ
ljenju.
To je le nekaj besed o teža
vah v življenju žena. Več bo
morda lahko pomagal gineko
log. Z njim naj se prizadeta
žena pogovori brez sramu. Ta
ji bo svetoval tudi obisk pri
psihiatru ali psihologu.

®J A N K O

Š K A L ER:

KOZJANSKI
ODRED
Razvoj narodnoosvobodilne borbe na Kozjanskem
je dosegel največji vzpon z ustanovitvijo Kozjanske
ga odreda spomladi 1944. Osvobodilno gibanje na
Kozjanskem zavzema seveda dosti večji prostor, kot
to pove zemljepisni pojem. Kozjansko partizanstvo
namreč ni omejeno samo na ožjo okolico starodav
nega trga Kozje, temveč obsega široko področje
vzhodne Slovenije med Sotlo, Savo in Savinjo, na
severu pa zajema še gozdove Boča.
To ozemlje je omejeno s prirodnimi in moder
nimi prometnimi potmi, z nekdanjo Južno železnico,
ki se v križišču Zidanega mosta povezuje z železniško
potjo na Balkan. Na vzhodu je to ozemlje omeje
vala reka Sotla, ki je bila v času okupacije tudi
državna meja.
Pomembnejša mestna in tržna naselja so le na
robovih te zemlje v dolini Save, Savinje in Sotle.
Osrednji del, precej z gozdom poraščen, pa naseljuje
kmečko prebivalstvo. Nekako v središču tega gozd
natega sveta so tudi najvišji vrhovi, ki dosežejo okoli
tisoč jnetrov. Pod njimi je bilo skozi vsa štiri vojna
leta žarišče partizanstva na Kozjanskem. Od tu so
kozjanslu partizani s svojimi akcijami v vsem voinem obdobju - enkrat bolj, drugič manj — vznemirljali okupatorjevo oblast prav do neposredne
okolice Celja, Rogaške Slatine, Sevnice, Brežic in
Krškega. Večji del tega ozemlja je v nekaj mesecih
po svoji ustanovitvi spomladi 1944 osvobodil Kozjan
ski odred. To je bil nedvomno največji uspeh te slovenske partizanske enote, toda pot do teh zmac ie
bila dolga m krvava. Pripravljali so jo od leta 1941
naprej mnogi prvoborci, ki sadov svojega boja žal
niso dočakali. Bili so to borci prvih slovenskih parti-
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Prva partizanska enota na
skrajnem severnem robu koz
janskega partizanskega ozem
lja je bila Celjska četa. Njen
prvi komandir je bil Franjo
Vrunč sekretar okrožnega ko
m iteja KPS v Celju. Ustanov
ljena je bila 20. julija 1941
Njeno prvo taborišče je bilo
blizu kmeta Muleja na hribu
Resevna pri Šentjurju. V i o či na 4. avgust je četa izvedla
svojo prvo sabotažno akcijo:
požgala je kozolec na čatrovem posestvu v Bukovem žlaku pri Celju. V kozolcu —
njegovega lastnika so izselili
so imeli Nemci uskladiščene
pridelke in poljedelske stroje.
Ker je četa nameravala na
pasti žandarmerijsko postajo
v Slivnici, sta šla Franjo
Vrunč in Peter Stan te ogle
dovat kraj. Pri tem sta padla
v povražnikovo zasedo, iz ka
tere se je Stante sicer srečno
rešil, Vrunča pa so na begu
zasledovali in ranjenega uje
li v strugi Voglajne. Koman
dir čete je bil nato Peter
Stante; ta se je s četico ta
koj umaknil v taborišče v
Langerjevih pečeh na Javor
niku. V poznem popoldnevu
16. avgusta so policisti obko
lili njihovo novo taborišče.
Borcem se je posrečilo uma
kniti se iz obroča, komandir
Stante pa je na begu padel v
skalnato grapo in nezavesten
obležal
Stante ta je nasledil kot ko
m andir čete Vilko Šlander,
ki se mu je posrečilo združi
ti spet nekaj borcev v četo.
Čez nekaj dni je Šlander s
skupinico kakih sedem bor
cev krenil proti Bohorju. Pri
Pustih njivah na Dolu pri
Planini so obračunali z vodjo žandarmerijske postaje,
ki jih je zasledoval na poho
du. Nato so se umaknili pro
ti Šentrupertu in se ustavili
v Zavškovem mlinu. Ker je
sovražniku pomagal iriajalec, so policisti 27. avgusta
obkolili mlin, v katerem je
taborila četa. Na sovražnikov
poziv se borci niso hoteli
predati, zato so policisti mlin
zažgali. Iz gorečega mlina je
skoči] eden partizanov in
sm rtno ranil bližnjega žandarja, toda nato tudi sam
sm rtno zadet omahnil. V mli
nu pa je zgorelo — tako pri
povedujejo očividci — pet
borcev, med njimi tudi ko
m andir Vilko Šlander.

janah pri Podsredi je polici
ja iznenada obkolila 15 bor
cev. V boju so padli štirje
borci, enajst so jih ujeli in
v Mariboru 27. decembra ob
sodili na smrt.
*
Prav tiste dni, ko je začela
izvajati svoje akcije Brežiška
četa, so se prebijali na Koz
jansko borci I. štajerskega
bataljona, ki jih je vodil na
znani »brežiški pohod« Tranc
Rozman—Stane. Pohod so za
čeli v poznih večernih urah
28. oktobra 1941 in 1. nov.
prispeli na Kozjansko. To je
bil za bataljon najtežji dan
na vsem pohodu. Sovražniku
se je pri Sveti Leni posrečilo
borce obkoliti in le s težavo
so se v visokem snegu pre
bili skozi gosto točo sovraž
nikovih krogel. V borbi so
padli štirje borci, med njimi
Peter šprajc sit. in Angei Be
sednjak — Don. Na Kozjan
skem se je bataljon zadrže
val do 5. novembra. Imeli so
namero, da se združijo z Bre
žiško četo, ki je bila ustanov
ljena praiv tisti dan, ko je
štajerski bataljon iz Griž pri
Celju krenil na svoj »brežiški pohod«. S skupno pripra
1eta 1941 ’brani v
vljenimi akcijami bi bili obe
enoti lahko bolj učinkovito
Nastajanje Brežiške ovirali okupatorju preselje
vanje Slovencev iz Posavja.
čete
Zal, do predvidene združitve
Brežiška četa je nastajala ni prišlo, ker borci štajerske
v poznem poletju 1941, ista- ga bataljona niso mogli " z d r
novljena pa je bila v dneh žati stalnih napadov in zasle
splošnega preseljevanja pre dovanja sovražnika. Njihov
bivalcev iz Posavja dne 28 že tako težki položaj pa je
oktobra 1941. Njeni borci so poslabšal še visok sneg in
bili mladi, napredno usmer nepoznavanje krajev in Mudi.
jeni fantje iz okolice Brežic Po desetih d n e h iz re d n o n a 
in iz Rajhenburga (Brestani p o rn e g a p o h o d a , n a k a te r e m
ce), nekateri od njih so bili so izgubili pet borcev, se je
skojevci. Teh 18 fantov, zbra I. štajerski bataljon s Koz.
nih v četi, sta smelo vodila janskega s p e t vrnil v Iriž e
v akcije proti okupatorju ko Na Kozjanskem področju je
mandir čete Dušan Kveder torej v pozni jeseni 1941 osta
in komisar Rudi Janhuba V la Crežiška četa sama. Ko pa
pozni jeseni 1941 je četa dan je bila ta uničena, je bil oku
za dnem izvajala drzne akci pator prepričan, da bo Kozje; osvobodila je politične za jansko ostalo mimo. Tako bi
pornike iz sevniškega zapora, torej v ravninskem svetu
požigala okupatorjeva skladi med Sotlo in Savo lahko v
šča, minirala progo, likvidira miru živeli Kočevarji, Buko
la izdajalce. Dne 28. novem vinci in Besarabci, ki so jih
bra, natanko en mesec po na izpraznjene slovenske do
njenem nastanku, so tabori move naselili jeseni 1941 To
šče čete izdali okupatorju. da okupatorjeva pričakova
Na Kunejevem hiam u v Gor nja se niso uresničila.

Z A P IS O B S R E Č A N JU

BORCEV

~8. novembra 1941: štirje padli borci Brežiške čete. Na puški je vrezano geslo
»Smrt fašizmu — svobodo narodu!« ter v španščini »No pasaran fasistas«.
kretarko kozjanskega okrož
ja Tončko Čečevo. Rešilo se
je le nekaj borcev, ki so se
Aprila 1942 je na Kozjan zatekli v varsbvo k prebival
sko prišla iz revirske čete cem kozjanskih vasi.
skupina petih borcev, v kate
ri sta bila Ciril Škvarča—Mo Rojstni dan Kozjan
dras in Pavle Baloh—Peter
skega bataljona:
Konec maja pa je na Kozjan
sko pripeljal skupino sedmih
17. 9. 1942
borcev Anton V ratanar—An17. septembra 1942 je bil na
tonesko. Iz teh dveh skupin
je nastala četica, ki je poleti Dobrovljah v Savinjski doli
1942 izvedla na Kozjanskem ni zbor II. grupe odredov,
več akcij, tako v Zagorju, Le* na katerem so ustanovili
ki, Zabukovju, na Plešivcu Kozjanski bataljon. V sestavu
in v Kozjem. To je bil tudi bataljona sta bili dve četi iz
čas živahnega delovanja koz II. grupe odredov, kot III.
janskih političnih aktivistov četa pa je bila predvidena
Na Kozjanskem so bili v le Antoneskova skupina borcev,
tu 1942 najbolj znani politič ki se je že od pomladi 1942
na
Kozjanskem
ni delavci sekretarka kozjan nahajala
skega okrožja Tončka čeče Štab II. grupe odredov nam
va, Pavle Baloh, Svetozar ča- reč ni vedel, da je bila Anto
porda, Peter Šprajc ml., neskova četa 28. avgusta sko
Jože Preskar in Rudi Rožanc raj popolnoma uničena.
Kozjanska četa je v tem ča
Iz Dobrovelj se je takoj po
s u p r id o b ila v sv o je v r s te tu zboru novoustanovljeni Koz
d i p r e c e j n o v ih
b o rc e v
iz janska
b a tu ljo n n ap o tU
na
krajev na Kozjanskem.
Kozjansko. Za komandanta
Ta obetajoči razvoj osvo bataljona je bil imenovan
bodilne borbe na Kozjanskem Franc Mazovec—Risto iz Po
pa so za nekaj časa prekinili lja pri Ljubljani, s.a komi
dogodki v noči med 27 in 28 sarja Jože Babič—Vojteh iz
avgustom 1942. Zaradi izdaje Hrastnika V I četi je bil ko
je sovražnik zvedel za kraj, mandir Tone Ljubič—Zidar,
kjer naj bi se bili v tej noči komisar Božidar Gorjan—Bo
sestali borci Antoneskove če go, v II. četi je bil komandir
te in politični delavci Koz Hinko Zakšek—Miloš, komi
janskega. Sovražnik jim je sar Janez Slovenc—Popa j
pripravi! zasedo severno od Bataljon je štel 32 borcev.
Zagorja pri Topolovem ir ta Po nekaj dneh napornega po
ko mu je tisto noč uspelo hoda ter nenehnega sovraž
uničiti Antoneskovo četo in nikovega zasledovanja so se
ujeti nekatere ranjene poli prebili na Kozjansko. Pri
tične delavce, med njimi se Prevorju se je bataljonski

Kozjansko ni ostalo
mirno

I. S A B V D O L E N JS K IH

T O P L IC A H

Prva slovenska artilerijska brigada
18. junija se bodo zbrali v Do
lenjskih Toplicah borci I. SAB. —
Tam se bodo srečali z borci XII.
SNOUB, kajti obe brigadi imata
domicil v Novem mestu. Takšna
srečanja pomenijo za borce praz
nik, saj se v osebnih stikih in ži
vih pomenkih radi spominjajo do
godkov in doživetij iz velikih dni
narodnoosvobodilnega boja. Sreča
nja so danes še posebno pomemb
na zaradi razvijanja tradicij NOB,
obenem pa koristijo piscem zgo
dovine brigad, da osvežijo včasih
že malo zbledele spomine na za
nimiva in pomembna obdobja par
tizanskih enot ali posameznih bor
cev.
Partizansko topništvo ima v zgo
dovini narodnoosvobodilnega boja
svoje posebno mesto.
Maja 1944 je bila ustanovljena
Prva slovenska artilerijska brigada
(I. SAB). Ob ustanovitvi je štela
okoli 500 borcev in je imela nasled
nje enote: štab, tri divizione, zaščit
ni bataljon, inženirsko četo, četo
za zvezo ter obveščevalni, sanitetni
in transportni vod. Enota je imela
okoli 100 konj, strelne zaloge pa so
znašale več kot 2000 granat raznih
kalibrov. I. SAB je bila po svoji

formaciji, številu topov in organi
ziranosti prav gotovo ena prvih ju 
goslovanskih topniških enot in le
redki so bili v tem času korpusi v
NOV in POJ s takšno udarno silo.
I. SAB je bila form irana iz top
ništva XV. divizije (dva diviziona)
in iz topniškega diviziona XVIII.
divizije.
Začetki artilerijske brigade pa
segajo pravzaprav že v september
1943. Ob kapitulaciji Italije 9. sep
tem bra 1943 je padlo v partizanske
roke večje število raznih topov in
havbic s konjskimi vpregami, pre
cejšnja količina streliva, oprema za
zvezo in tako dalje. S tem orož
jem so ustanavljali in opremljali
brigadne baterije in divizione. V
XIV. in XVIII. diviziji so ustano
vili po en divizion. Najštevilnejše
in organizacijsko najbolj urejeno
pa je bilo topništvo XV. divizije,
ki se je formiralo 15. septembra
1943 v žabji vasi pri Novem mestu.
Ta enota je imela tedaj dva divizi
ona po tri baterije. Vsaka baterija
je razpolagala z 2 do 4 orožji raz
nih kalibrov, od gorskih topov 65
milimetrov do havbic 100 milime
trov.

Topniški oddelki I. SAB so se
udeležili v dvanajstih mesecih pri
bližno 50 napadov na razne posto
janke, občasno pa so delovali tudi
kot pehotne enote. V teh akcijah
so topničarji iznajdljivo in hrabro
uničevali sovražne postojanke in
utrdbe, obenem pa spretno izpopol
njevali svoje orožje in znanje. To
jih je usposobilo, da so v posled
njih bojih zadali sovražniku odlo
čilne udarce in tako pospešili osvo
boditev slovenske zemlje.
Dol, Kal, Šentjanž, Bučka, Boštanj, Kočevje, Trška gora, Zdenska
vas, Žužemberk, Trebnje, Mirna
peč, Tržišče, štempetov most, Rib
nica, Pijava Gorica, Škofljica in
tako dalje — povsod so topničarji
skupaj s slavnimi pehotnimi bri
gadami zadajali sovražniku odlo
čilne in smrtonosne udarce.
Težko je v skopih besedah opi
sati razvoj in borbeno pot I. SAB.
Danes lahko le trdimo, da so top
ničarji slovenske artilerijske brigage prispevali pomemben delež v
boju slovenskega naroda za njego
vo zmago in svobodo.
MILOŠ JANČIČ

štab odločil, naj se četi lo
čita. Začasno naj ena ostane
v gozdovih okoli Kozjega,
druga pa naj nadaljuje r ihod
proti Bizeljskem.
S I. četo, ki je ostala v gozdovih Pokojnika nad Koz
jem, je ostalo tudi bataljon
sko vodstvo. II. četa, ki je
nadaljevala pohod proti Bi
zeljskem, se je nameravala
nekaj časa zadržati med Pišecami m Sromljami. Pri na
vezovanju stikov z ljudmi pa
ni imela sreče. V roke polici
je je padlo nekaj borcev in
celo sam komandir čete Hin
ko Zakšek—Miloš. Tako je
ostalo v začetku oktobra 1942
v četi samo šest borcev, ki
bi se bili kaj težko obdržali,
če jih ne bi bila odkrila po
litična delavca tega področja
Jože Preskar in Svetozar čaporda. To srečanje je skupi
nico v neznanem kraju re
šilo.
V je s e n i t e r p o z im i 1942/43
je p r e c e j p o r a s lo Š tev ilo b o r 

cev v četi. Prejšnjim borcem
iz II. grupe odredov so se
pridružili fantje iz vasi na
preseljenem ozemlju, ki so
bežali iz nemških preseljeni,
ških taborišč, slovenski de
lavci iz Gradca, Trbovelj ter
iz taborišča pobegli grški
vojni ujetniki. V začetku fe
bruarja 1943 je iz skupinice
šestih borcev, kolikor jih je
bilo v oktobru, nastala "eta
29 borcev. Njihovo dejavnost
je bilo čutiti v neposredni
bližini Brežic. Dvakratna ak
cija v trgovinah na Zdolah,
vedno pogostejše rekvizicije
pri Kočevarjih, strahovanje
okupatorjevih sodelavcev in
obsodba izdajalcev so bile
akcije čete, zaradi katerih je
okupator poskušal vse, da bi
to partizansko skupino čim
prej uničil. Pri svojem priza
devanju se je gestapo iz Bre
žic poslužil podle vohunke,
slovenskega dekleta iz okoli
ce Celja, ki so jo v Brežicah
pripravili na Judeževo d eja
nje. Vohunki se je sredi fe
bruarja 1943 posrečilo pri
družiti se četi, ki je takrat
taborila v Trobojniku nad
Sromljami. 2e čez tri dni pa
je zvijačno izginila iz tabori
šča in v Brežicah izdala po
ložaj in oborožitev čete. "ve
čer 18. februarja 1943 sta
polioija in vermaršaft obkoli
la četo, ki je doživela podob
no usodo kot nekaj tednov
prej Pohorski bataljon. V
obrambi je padlo 14 borcev,
7 je bilo ujetih, le 5 se jih je
rešilo.
(N adaljevaje sledi)
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SPREJEMA
IN ODDAJA
VAŠE ŽELJE

MARJAN ROZINA BI JIH BIL VISEL
G lasbeno srečanje, ki vo m esto, Otocec, Sem ič, slušna slovenska u m e tn ik a
m e stu , V ilm o B u ko v ec in Vladka
sta ga v po častitev prve Šm ihel p ri N.
obletnice s m r ti a kad em i šm a rje ta , Š en tjern ej, ško - Korošca. Zapela sta več
ka in skla datelja M arjana cjan, Trebnje, V avta vas znanih skladb in n ek a j
K ozine priredila Z avod za in Ž u žem b erk. Pokazali so opernih a rij ter požela priprosvetno-pedagoško slu ž lepo m ero znanja in goto srčno zahvalo hvaležnih
bo in Z avod za ku ltu rn o vo bi bil n jih o ve vn em e za poslušalcev. — Z anim ivi
d eja vn o st v N o v em m estu , lepoto in m u zik o na jbo lj spored večera in prizadeje 8. ju n ija izzvenelo v ču vesel prav skladatelj, saj vanje glasbenih pedagogov
d o vit večer m u zik e in to  je veliko sv o jih del posve- sta potrdila, da je taka
plega sp om in a na nepo til m la d in i in našim n a j- vzgoja •mladine hvaležno
zabnega u m etn ika . D vora m lajšim .
in k o ristn o delo ter ga
no v n o vo m e ške m D om u
P osebno toplo pa so vsi kaže sam o nadaljevati!
k u ltu re so napolnili do v dvorani pozdravili zaTg.
zadnjega ko tičk a učenci
d o le n jsk ih osnovnih šol,
dom ačini in gostje iz L ju
bljane, toplo pa sta bili
p ozdravljeni tud i m a ti in
soproga pokojnega rojaka
M arjana Kozine.
U vodno besedo z zgošče
n im o riso m živ lje n ja in
u m etniškega
ustva rja n ja
pokojnega sklad atelja je
18. junija ob 20. uri bo o d k ritje spom inske plo
podal prof. Janko Jarc. S
Nasmejani in zadovoljni po petih uspešnih uprizoritvah. Dijaki IV. a razreda
šče n a T ršk i gori;
to plim i besedam i se je
so z velikim smislom za humor zaigrali Nušićevo komedijo »Sumljiva oseba« v
sp o m in ja l K ozinove m la 
19. junija ob 20. uri bo v D olenjski g aleriji Ve
Kostanjevici, Krškem, Sevnici in Brežicah. Na sliki s profesorji, ki so jim poma
dosti, njegove neusahljive
čer M a rja n a K ozine. G lasbeno p rire d ite v izvaja
gali pri pripravah. (Foto: Baškovič)
ljubezni do m u zike, n je 
Zavod za glasbeno in b aletn o izobraževanje iz
govega p artizan stva in za
L jubljane.
služnega
dela,
ki
ga
je
APZ »TONE TOMŠIČ« V KOSTANJEVICI
Od
18. do 31. junija bo v Š tu d ijsk i knjižnici
Razstava otroške
vnesel v zakladnico slo
raz stav a del M a rja n a K ozine.
venske kulture. S p e t je za.
grafike
Za glasbeno p rire d ite v bo p re d p ro d a ja vstop
živel • pred nam i lik vse
V
soboto, 17. junija, bodo
nic v glasbeni šoli in eno u ro p red p ričetk o m
stra n sko
razgledanega
ob 18. uri odprli v krški ga
v D olenjski galeriji.
um etn ika, ki svoje do lenj
leriji razstavo otroške grafi
ske deželice in T rške gore
ke, delo učencev višjih raz
Vabijo:
Dne 11. junija je bil v Ko to najbrž prvi nastop v tem ni pozabil do zadnjega
redov krške in leskovške os stanjevici v gosteh akademski prostoru. Vsi smo bili rado diha.
Občinska skupščina Novo mesto
novne šole. Pripravlja jo aka pevski zbor »Tone Tomšič« iz vedni, kako bo zvenela pe
Glasbena šola Novo mesto
Sledil je zanim iv in bo
demska kiparka prof. Vladka Ljubljane. Gostje so si ogle sem med stebri znamenite go gat spored, ki so ga pri
Dolenjski muzej
štoviokova, ki bo imela na dali kostanjeviške znameni tike. čeprav je cerkev pri ko pravili učenci osnovnih šol
in Študijska knjižnica
razstavi uvodno besedo.
tosti, nato pa so zapeli v La ru še vedno odprta, je bilo iz Trebnjega, Šentjern eja,
Razstava bo odprta do mutovem likovnem salonu, renesančne pesmi, s katerimi no vo m eške glasbene šole,
vključno 25. junija vsak dan potem pa še v samostanski je zbor nastopil, tako lepo iz Č rnom lja in folklo rna
od 10. do 12 in od 16. do 19. cerkvi, ki je letos dobila slišati, da so bili vsi navzoči sku pin a iz Dragatuša. V
ure, ob nedeljah pa nepreki streho. Izza leta 1785 je bil začudeni. Zbor se je tudi v spoznavanju glasbenih del
njeno od 8. do 18. ure. Vabi
največjih pdandsimih slišal v so tekm ovali učenci osnov
mo starše otrok in pri j p.tel ie
sleherni kotiček cerkve, kar nih šol Č rno m elj, Dol. To
Kulturno-umetniška sk up ina Ja bila Pirjevec in Kermauner odsot
mladine, naj si razstavo ogle
potrjuje edinstveno akustiko plice, M etlika, M irna, No- nez T rd ina je v soboto, 10. ju n i na,
je ni bilo. Lahko rečemo, da
ja , p rip rav ila lite ra rn i večer, na je bil večer na moč zanimiv, Do
tega poslopja. Kostanjevica je
dajo!
s- skaterem je bralo svoja dela ved lenjska galerija pa je tokrat od
s tem pridobila nov prostor
znanih slovenskih književnikov: stopila svoje prostore zanimivi
»Mlinarjev Janez«
za koncerte in že letos bo v
Edvard Kocbek, Dominik Smole, prireditvi.
Akvareli
novome
P eter- Božič in Dane Zajc. Skupi
njem
Dolenjski
kulturni
fe
na sevniškem gradu
na, ki je večer priredila, je obeta
stival
priredil
prvi
koncert
UPORNIK
škega
gimnazijca
la še prihod Pirjevca, Kermauner
O b č in s k i
sv e t
p r o s v e tn ih
izbrane
renesančne
in
baroč
ja ter Hvalioe, vendar se prvi za
društev iz Sevnice bo orga
Kot 92. zvezek knjižnice Kondor
10.
junija
so
v
Domu
JLA
radi zadržanosti večera ni udele
ne glasbe. Tako se obeta pri
dela iz domače in sve
niziral dve u p r ir o r itv i »Mii- j
razstavo likovnih del žil. V dvorani je bila že postav (izbrana
tovne književnosti) je izšla knjiga
jateljem kostanjeviških pri odprli
narjevega Janeza« v izved
novomeškega
gimnazijca ljena razstava Stiplovškovih del, Upornik, ki ima podnaslov Sloven
reditev nov umetniški užitek, Branka Suhyja. Mladi ustvar pripravljena za ponedeljkovo otvo ska ekspresionistična enodejanka
bi Svobode iz Brestanice. !
ki ga bodo deležni v prvi po jalec je razstavil 21 akvare ritev.
in prizori. Zbrani teksti ustvar
^■edstavi bosta v soboto, 17. j
lovici septembra.
Edvard Kocbek je najprej pre jalcev ekspresionistične smeri so
ob 8. uri zvečer in v
lov. Razstava je bila odprta bral
tokrat prvič zbrani v knjižni ob
pet
pesmi
iz
zbirke
Groza.
nedelJo ob 19. uri. Ker tovr- j
do 14. junija.
Dominik Smole, avtor Antigone, liki. To so: V kaverni (France
s tn e prireditve na p r o s te m v
V
Su'yjevih akvarelih preJe prebral odlomek iz igre Cvetje Bevk), Apokalipsa (Stanko Maj
Čez
poletje
sedem
Dediči nebeškega kraljestva
Sevnici do sedaj še ni bilo,
poznamo sočno pomladansko zla. Drugi pesnik, ki je spregovo cen),
ta večer pred maloštevilnimi (tudi Stanko Majcen), Ognjeni
kulturnih
se b o predstav u d e le ž ilo prav
podobo Novega mesta in oko ril
zmaj
(Miran
Jarc), Berači (Ivan
obiskovalci, je bil Dane Zajc.
gotovo zelo veliko ljudi.
lice, iz katere zajema mladi Prebral je pesmi Ubijalci kač, Ni Fregelj), Zamorka (Stanko M aj
cen),
Tiberij
Grakh
(Bratko K reft),
prireditev
ustvarjalec še in še. Težko te, Senca, v drugem delu pa še Magda (Alojzij Remec),
Kraljična
V
okviru turističnih prire je reči, ali razstava že izpo Lupine IV, Kralj m rtvih ter Ozka Haris (Anton Leskovec), Upornik
Pot skozi noč,
Peter Božič se je predstavil
(Slavko
Grum)
ter
Vergerij
(Mi
ditev julija in avgusta na veduje to, kar je hotel Suhy zjama.
ki Je 93. knjiga knjižnice Kondor
zanimivim odlomkom iz knjige
Otočcu in v šmarjeških Top povedati, velja pa zapisati, Izven. Potem je Dominik Smole ran Jarc), študijo o ekspresioniz
ter se navezuje na prejšnjo. Knji
mu
v
drami
je
napisal
dr.
Pran
ga je izbor iz slovenske futuristič
licah bo novomeški Zavod da je lep obet in da bo z iz prebral odlomek iz daljše proze, Zadravec, ki se kot slavist posaKocbek pa je večer za
ne in ekspresionistične lirike, ki
za kulturno dejavnost orga popolnjevanjem in vztrajnim Edvard
ključil z branjem odlomkov iz Li bej zanima prav za ekspresionizem
so ji šele povojni raziskovalci pri
v književnosti ter za njegove umet
niziral
sedem
pomembnejših
delom
lahko
še
precej
dosestine, ki je pred pratkim izšla pri niške
dali, važnejše mesto, saj se nekje
v poeziji, prozi ter
Slovenski matici. Prebral je nekaj drami. dosežke
sklada s sodobnimi poizkusi umet
nastopov raznih domačih in gefi.
Odlična Kondorjeva knjiga
dnevniških
zapiskov,
začel
pa
je
s
niškega oblikovanja Tekste uvaja
tujih
umetniških
skupin.
Ra
Razstavo je organiziral ob tistim z dne 22. m aja 1943, ko si nosi na ovitku Nevihto Franceta
Kosovelova pesem Moja pesem, ki
Obsega 214 strani, od tega
Je moto zbirki. Slede tematsko L ojzka Kotarjeva iz Ko zen domačega Odra mladih," činski komite ZMS v sode Je umislil svojevrstnega medija Kralja.
Zadravčeva študija 47 strani. V
razporejene pesmi v ciklih Pred
ki
pripravlja
igro
»Otok
in
lovanju z Domom JLA. Kot svoje izpovedi, Dizmo. Pripoved študiji
je
dr. Zadravec poglobljeno
stanjevice
je
najstarejša
končal z zanimivim zapiskom
viharjem (Vladimir Levstik, Anton
Struga« po istoimenski Tav je bilo rečeno ob otvoritvi, je
slovenski ekspresionizem
bombnega napada na Novo mesto. predstavil
Debeljak, Joža Lovrenčič ter Izi igralka pri domačem pro
v
drami,
prav tako kot je futu
dor Cankar), Vojna in sm rt »pes svetnem društvu. Nastopi čarjevi povesti, bodo predvi si bomo lahko še ogledali
Menda bi se m orala po večeru rizem ln ekspresionizem v sloven
doma nastopili solisti ljub- podobne razstave.
mi Otona 2upančiča, Prana Al
razviti
še
razprava,
ker
pa
sta
ski
poeziji
v delu.
brehta. Stanka Majcna. Franceta la bo v DIVJEM LOVCU,
ljanske Opere na večeru
Bevka. nAtona Podbevška, Vladi
lani pa je igrala v MI- opernih
arij,
tamburaška
m irja Premruja, Boža VoduSka in KLOVI ZALI. Četudi po
skupina »Tamburica«, ki jo
drugih). Krik samote, Ljubezen,
dnevi
trdo
dela,
je
zvečer
Mesto, rudnik, fabrika ter Rdeči
sestavljajo naši rojaki iz
atom.
utrujenost ne premaga in
Naslovna stran zanimive zbir zelo redno hodi na vaje. Pittsburgha (ZDA) pod vod
stvom Violet Ruparčič, bol
ke Pot skozi noč je opremljena s
če se ozremo po samotnih
(Foto: J. Teppey)
Cargovim Avtoportretom. ’
garska folklorna skupina iz vaških poteh, po gričkih na
Plovdiva, pevski zbor »Gal- še domovine, vidimo precej
lus« iz Ljubljane in druge nabožnih znamenj, ki so de
"kulturno umetniške skupine. lo ljudskih umetnikov, pa
tudi cerkva. Pri tem prav go
»Kraljevski lov« tovo ne bomo prezrli v pra
vilnem osmerokotniku graje
o lovu na sulca ne novoštiftske cerkve. Na
7. junija so v Novem me 622 metrov visokem hribč
10. junija je bila v Krškem volili so tudi 9-članski izvršni stu prikazali turističnopropa. ku pod Travno goro poveli
seja ustanovne skupščine te odbor, katerega člani so: Ci gandni film v barvah »Kra čujeta cerkev dve mogočni
meljne izobraževalne skupno- ril Plut, Rudi Druškovič, ljevski lov«, ki ga je na Do lipi. Ena nosi uto že od leta
Oton Mikulič, Rezi
Pirc, lenjskem posnela ziahodno- 1870. Sedanja uta je od prej
Franc Junkar, Jože Knez in nemška firm a Balzer iz Lau- šnje nekoliko večja. Z vrha
Slavko Smerdel. V svet za terbacha. 350 m dolgi fiflm novoštiftovskega griča je lep
skupno financiranje srednjih prikazuje razen lepot v dolini razgled na dolino vse do ko
šol ter dejavnosti prosvetno- Krke predvsem lov na sulca čevskih hribov. Upraviteljpedagoške službe je bil izvo na kaskadah v Kotih Pri stvo samostana vzorno skrbi
ljen Lojze Štih, direktor TSS snemanju so pomagali do za cerkev in okolico, ki je
Krško. Vse tri temeljne iz mači ribiči in delavci go zelo privlačna.
Stavbo cerve so v desetlet
obraževalne skupnosti posav stinskih podjetij z Otočca
skih občin Sevnica, Brežice in iz Dolenjskih Toplic. Film jih in stoletjih dopolnjevali.
in Krško pa so v svet repub bodo predvajali ribiškim or Tako je dobila pločevinasto
liške izobraževalne skupnosti ganizacijam v Zahodni Nem streho, »svete stopnice« itd.
čiji, Franciji ter državah Be- Notranjščina napravi na obi
izvolile Cirila Pluta.
Cerkev obiskuje veliko tu
neluxa. Pogovarjajo se tudi, skovalca močan vtis. Baročni ga časa (1922-23). Zob časa
Na seji so razpravljali še da bi film prikazala fran oltarji, prižnica ter mogočne in požar jih je pred nekaj ristov. škoda, da v neposred
o prihodnjih nalogah ter po coska televizija v poskusnem orgle dopolnjujejo
bogato desetletji poškodoval. Da bi ni bližini ni nobenega gosti
udarili. da je treba zaposle barvnem progamu. Kopijo arhitektonsko stvaritev iz 17. morda odkrili prvotne slike, šča. Tudi ceste so še vedno
s ti. ki šteje 27 članov. Za nim v družbenem in zaseb filma bi rada odkupila tudi stoletja, čeprav bogato posli bodo odstranili del sedanje slabost ribniške
komunal
Predsednika Je bil soglasno nem
sektorju
kmetijstva Dolenjska turistična zveza kana 26 metrov visoka kupola poslikane' ploskve. Ce bodo ne dejavnosti. Čeprav je ce1Zvoljem Ciril Plut, ravnatelj omogočiti strokovno izobra za propagando Krke v Jugo nima prave umetniške vred freske našli, bodo sedanje sta k Novi Štifti speljana, je
°snovne šole v Leskovcu. Iz ževanje
S. S. slaviji.
I. ŠEGA
nosti. Slikarije so iz novejše. slike popolnoma odstranili. slabo vzdrževana.

Prireditve v spomin
slovenskega skladatelja
Marjana Kozine

P esem po 182 le tih

Literarni večer v Novem mestu

NOVA ŠTIFTA ZANIMIV KULTURNI SPOMENIK

C iril P lut predsednik
izobraževalne skupnosti

Komisija za razpis
delovnih mest
PODJETJA

»KOVINAR«
KOČEVJE
razpisuj e
prosto delovno mesto

samostojnega
VK ali K monterja
centralne kurjave
Nastop službe možen ta
koj ali po dogovoru. V
mesecu avgustu na razpo
lago družinsko stanovanje.

proda

■>

2 rabljena osebna
avtomobila
znamke Zastava 750
Ogled bo v prostorih dru
štva.
Licitacija bo 21. junija
1967 ob 9. uri v pisarni
AMD Krško, CKŽ 4.

S a S:

ČE ŽELITE
odgovor ali naslov iz ma
lih oglasov, priložite vaše
mu vprašanju dopisnico
ali znamko za 30 din.
UPRAVA LISTA

P O N U D B A

V nedeljo, 11. junija, se je v
Banjaluki končal IX. b ***
bratstva in enotnosti, ki J*
nadaljeval tradicijo, skovano
že v NOB. Avgusta 194* je jj}1
na osvobojenem ozemlju nani
je, v Trnovcu, I. zlet mladi
ne, prebivalcev in partizano
Banije, Bele krajine, BosansKe
krajine, Korduna, Lake
Moslavine.
LetoSnji izlet b r a t s t v a in enotnosti se je pričel že prejšnji teden,
ko je mladina Banjaluke pnredua
pohod na Kozaro. Na Kozari _
je m ladina treh bratskih republt«
— Bosne in Hercegovine,
in Slovenije — ogledala v e lič a s te n
spomenik padlim žrtvam
ter
tam kajšnjim i borci obujala spornne iz najtežjih trenutkov nase zg ,
dovine. V Banjaluki so pnreou*
tudi tek z baklami, na kateran so
sodelovali tudi Novomešcani. oanjaluka je pretekli četrtek slovff5f
sprejela nekaj tisoč gostov, nua ne in športnikov iz Karlovca, o hača, Siska ter Novega mesta,
petek so se začele zagrizene bor
pod koši, na streliščih, v plavalnin
bazenih, na rokometnih
m etnih igriščih ter v telovadrucan.
Vsi nastopajoči so se z v rstili
20 panogah. Organizatorji letošnjega zleta

¥ turnih in za^ ^ ^ • j ^ a h l j e n c i so

sag
^ečari banjaluškem

□ kat«* * bil ^
“ Lh

^adem ija,
, številnimi

£ f c K * 8iH
PredsedS?orav I.Mtovitou11 J&jatovič.

d e t f l e t o š n j e g a

j*

zdravil vse goste in nastopajoče,
zatem pa govoril o zgodovini ter
pomenu dosedanjih zletov. Nato so
med kulturnim sporedom nastopili
nekateri državni reprezentanti —
med njimi tudi svetovni prvak Mi
roslav Cerar in znani športnik:
Brodnik, Vidovič ter Rafajlovič.
Občinstvo je nastopajoče toplo po
zdravilo.
V nedeljo je slavje doseglo vrhu
nec. Na stadionu banjaluškega Bor
ca so se pred približno 25.000 gle
dalci začele zaključne svečanosti.
Atraktivni skok s padalom iz višine
2000 m je izvedel skakalec iz Ba-

Komisija za razprodajo osnovnih sredstev
TOVARNE

Pogled na del obale »Zlati peski«, ki je zaslovela daleč po svetu (Foto: S. Dokl)

KMETIJSKA ŠOLA G R M
daje

1969: nasvienjev Bihaću!

Avto-moto društvo
KRŠKO

mesto. — Kajakaštvo: Banjaluka,
Novo mesto, Zagreb. — Strelstvo:
Banjaluka, Karlovac, JLA. — Ribo
lov: Novo mesto, Karlovac, Banja
luka. — Modelarstvo: Banjaluka,
Bihać, Novo mesto. — Kolesarstvo:
Banjaluka, Karlovac, Sisak. — Ma
li nogomet: Sisak, Banjaluka, Kar.
lovac. — Nogomet: Bihać, Kar
lovac.
Plavanje: Novo mesto (vsi pla
valci iz Krškega!), Banjaluka, JLA.
— Rokomet: JLA, Banjaluka, Si
sak. — Taborništvo: Banjaluka, Si
sak, Bihać. — Kegljanje: Novo
mesto, Banjaluka, Karlovac.
Zenske — gimnastika: Banjaluka,
Karlovac. — Atletika: Novo mesto,
Banjaluka, Karlovac. — Namizni
tenis: Karlovac. — Košarka: Ba
njaluka I., Karlovac, Banjaluka II.
— Odbojka: Bihać, Sisak, Banja
luka. — Strelstvo: Banjaluka, No
vo mesto, Sisak. — Plavanje: Novo
mesto (vse plavalke ir; Krškega!),
Banjaluka. — Rokomet: Sisak,
REZULTATI: m o š k i — gimnasti Karlovac, Banjaluka.
Čez dve leti se bo mladina teh
ka: X. Karlovac, 2. Banjaluka, 3.
Sisak. Atletika: Karlovac, Banjalu krajev znova srečala, takrat pa v
ka, Novo mesto. — Namizni tenis: Bihaću. Upajmo, da bo udeležba z
Karlovac, Banjaluka, Sisak. — Ko. našega področja 1969 večja, uspehi
šarka: Karlovac, Banjaluka I., Ba pa boljši.
njaluka II., Novo mesto. — Odboj
Na svidenje v Bihaću!
ka: Sisak, Banjaluka, Karlovac. —
MIHA GOŠNIK
Dviganje uteži: Banjaluka, Novo

njaluke, tov. Mijatovič pa Je nato
odprl glavni nastop. Zvrstile so se
številne točke, ki so jih ljudje po
zdravljali z zanimanjem in pri
srčnimi aplavzi. Tu so nastopili
tudi mladinci in mladinke iz novo
meške občine. Opazili smo, da p ri
haja tudi v ritm ičnih vajah vedno
bolj do modem ih prijemov, ki
pritegujejo mladino k nastopom,
gledalce pa vabijo k obisku takih
prireditev.
Kako smo bili zastopani sloven
ski športniki tokrat v Banjaluki?
Čeprav so prišli tekmovalci iz
Novega mesta v Banjaluko zelo
ekm jeni, smo lahko z njihovimi
uspehi zelo zadovoljni. Pri atletiki
je treba pohvaliti Močnikovi ter
prof. Penka, pohvalo pa zaslužijo
tudi novomeški ribiči in kegljači.
Zelo dobro so se odrezali tudi
plavalci videmskega CELULOZARJA, saj so osvojili I. mesto v
moški in ženski vrsti.

v

pleskanje okna in vrata
šolske zgradbe

Bolgarija - dežela presenečenj
Ste se tudi vi odločili preživeti počitnice na Črnem morju?

Ponudbe pošljite do 24. junija 1967.
Ogled prostorov je vsak dan od 7. do 12. ure.

N aša so sed a B o lg arija m ad stvo m . To, k a r si d a  m etro v , k i p elje o d Dimije v zad n jih le tih n a širo  nes lahko p riv o ščijo ne tro v g ra d a n a ju go slo van 
zahtevni
tu risti- ski s tra n i p rek o Sofije,
ko o d p rla v ra ta vsem , ki preveč
K o laro vg rad a,
jo obiščejo k o t p rija te lji. nom adi, bo v k asn ejših Lovetča,
Teh p a je vedno več. T isti le tih v erje tn o dobilo višjo V am e, m im o Z latega p e s
nam reč, ki p rid e k našim ceno. T edaj bo tre b a ne ka, B urg asa, S ta re Zago
vzhodnim sosedom e n k ra t, koliko globlje seči v žep. re, Plovdiva in sp e t p re 
se bo ra d še p o v rn il tja .
Po sklepu delavskega sveta podjetja
P a p u stim o napovedi. ko S ofije dom ov, je p o ln a
P rav gotovo bo s p rip o  N aj zapišem m isel o B ol zgodovinskih zanim ivosti,
vedovanjem o deželi, ki je g ariji, o deželi, ki k lju b k i do b iv ajo bolj in b o lj
s p r e j m e m o v UK
tu rističn o , zgodovinsko, e t legi v src u B a lk an a — n i lepo podobo.
n o g rafsk o
in
etnološko B alkan. T isti, k i p rič a k u 
S o fija, glavno m esto re
20 MESARJEV
sam o sv o ja in zanim iva, za je, d a bo tu p rič a sre č a n ja publike, je o d eta v zelenje
o b isk n avdušil tu d i p r ija  vzhoda z zahodom (k o t p ri in pogled z b ližn je V ituše
P o g o j : uspešno končana osemletka.
telje. K d o r n am en i nekaj n as v S araje v u ), bo raz ne n u d i rav no v elem estn e
več d e n a rja za d o p u st in o čaran . Lepa in č ista n a  ga pogleda. Res je tako.
Prošnji je treba priložiti šolsko spričevalo o končani
im a tu d i svo je prevdzno se lja so z g ra jen a v sre d  S o fija n i velem esto: raz
osemletki. Kadrovska služba, ki daje tudi vsa po
sred stv o , n aj obišče znano njeev ro p sk em stilu. V asi vlečena
je
in
visoke
plažo Z lati pesek. Ne, to so lepe, v sak košček zem  zg rad be te r širo k e av enije
jasnila, bo sprejemala prošnje do 20. junija 1967.
ni N ica, M onte C arlo ali lje, k i ni za k m e tijstv o , je ne p rid e jo do izraza. Z ato
D ubrovnik, to je idila u re je n in ves v cv etju . To p a je tem b olj zanim iva s
PREHRANA,
črn o m o rsk e o bale, k i jo je je resn ičn o dežela rož in sta ro d a v n im i
spom eniki,
izvoz-uvoz, Ljubljana
o k itila narava! Lepo je k o t svetovno znanega rožnega številnim i cerkvam i, m ed
m alo kje. D enar ne kopni o lja. K o d a v n arav o ne k a te rim i je en a n aj lepših
Kersnikova 2
ta k o k o t d ru g o d po svetu, bi posegla človeška ro k a cerkev S vete S ofije, z m u 
če se tu r is t sp rija z n i z no- — vse je čisto, p rv o tn o ; zeji te r gledališči in n e n a 
človek je p riro d i pom agal. zad n je z m avzolejem veli
N aselja, ki jih sreč a tu ris t kega rev o lu c io n a rja G eor
na p oti, p rič a jo , d a n aro d g ija D im itrova. D v ak rat
ni s p r t z redom , d iscip li ted en sk o lahko o biskoval
ci vidijo p o sm rtn e o sta n 
no in ču to m za človeka.
ke velikega sin a b o lg a r
O tem je vredn o sp reg o  skega n aro d a , revolucio
v o riti. Izred n o slikovita, n a r ja in b o rc a za delav
sk rb n o o b d elan a p o lja so ske pravice. V eličasten je
k o t v rt. L ju d je v teh cve pogled n a m avzolej in
to čih p a rk ih n im ajo p re m nožico lju d i, ki čak a n a
(v j
težkega dela, saj so m eh a obisk.
n izaciji n a stežaj o d p rta
Po p e tsto tih k ilo m etrih
v rata . D elajo org an iziran o , vožnje je p re d n am i č rn o 
po nek akšn em b rig ad n em m o rsk a o b ala, p rija zn o
sistem u. T u rista spresene- m estece V arn a in s tre lja j
ti. d a B olgarke m ed od o d d aljen a o b ala so n ca in
m o ro m po n ap o rn em delu zlateg a p eska. N ekoč ne
ne ležejo v senco, am p ak o b lju d en a p o k ra jin a je po
vzam ejo v ro k e p le ten je sta la več k ilo m etro v dolga
ali vezenje. T ako je tu d i plaža z m o d ern im i h oteli,
s p io n irji, k i p rid e jo v ko lepim i p a rk i in camipingi.
lonije: delovni red obsega Č rn o m o rsk a k lim a, k i je
tu d i delo n a p o lju , ž e p o d o b n a n aši n a O hridu,
m ladi sp o znajo , kpliko je je izredn o p rije tn a , le
v red n a zem lja, ki za B ol m o rje p rec ej z a o sta ja za
g are veliko pom eni.
k v alite tam i Ja d ra n a , š e
N a p o to v a n ju ni opaziti, p osebno za lju d i iz sre d 
d a je lju d i preveč: vsi se n je E v ro p e in alp sk eg a
g ibljejo. Po ce sta h ni vi sveta, k i težko p re n a ša jo
d eti m ladine. Človek ne suho vročino, je tu p rav
h o te do b i o b ču tek , d a je p rije tn o .
za m ladino p o sk rb lje n o ,
Č rn o m o rsk a o b ala d o b i
d a v arstv u in vzgoji m la va novo podobo, k a jti o ku 
dih posvečajo veliko p o  si tu risto v so različn i, vseVsebina: Lega in okolica gradu ćatež. V njegovi bližini stoji velika
zo rno sti.
zahtevni. B o lg arija raz v ija
hrvaška vas. Dvorec z imenom D r a g a v a n i ć . Kaj pom eni po hrva
L ju d je so p r i sre č a n ju razen k m etijstv a, ki zavze
v lju d n i in u strež ljiv i. R az m a vidno m esto v E v rop i,
ško Dvoritz.
like m ed n a ro d i n i — vedno bo lj tu d i tu rizem .
v sakdo jim je d o b ro d o šel, L ahko trd im o , d a B o lg ari
M ajhen h rv ašk i g rad z im enom sta n j e viški o p a t od enega gospodov
p oseb no tisti, ki kaže, d a n u d ijo več, k o t p a za h te
D voritzhof, ki ga K ra n je c p iše s Za- D ragavaničev in ga tak o p rid o b il za
ceni n jih ov e p rid o b itv e, v ajo — za en k ra t, k a jti b a 
tesch , H rv a t p a C satesh, leži n a Do sa m o sta n K o stanjevico, ki je še d anes
navade in ob ičaje. B olgari ti se je, d a se ne bi navzeli
njegov
lastn
ik
.
T
u
je
že
vse
h
rv
ašk
o
,
len jsk em ali v S lovenski m ark i, dve
so vlju d n i zato, k er je n avad sv o jih sosedov. R a
k
ak
o
r
je
tu
d
i
p
rv
i
del
im
ena
te
velike
k ra tk i m ilji od K ršk eg a in d v a n a jst
gost p rišel. D e n a rja ne zum ljiv je to re j vedno več
m ilj o d L ju b ljan e. G radič sto ji ob rek i vasi, n am reč D voritzhof, h rv ašk i. Im e
izsilju jejo . U sluga n i veza ji o b isk te dežele, sa j so
Savi, v k a te ro tik n ad n jim p rite če n am re č izvira od h rv ašk e besed e dvor,
n a n a d e n a r ali d arilo , živ ljen jsk i stro šk i zlasti
K rk a te r se izliva v n jen p u h ajo či ali k a r pom eni dvor, k ak o r po m en i dvo
p rija ze n n asm eh je p lači za tis te ,ki ne zah tev ajo
roh n eči rilec. O kolica im a d o b ra in ro  rec m a jh en dvor, in ta k o p om eni Dvo
lo zanjo. L ahko b i opozo preveč, izred no nizki.
d o v itn a tla in p ra v blizu g rad u sto ji ritz h o f dvorec — dvor.
M arsik aj si je vred n o
ril n a lepo, žal pozab ljen o
D vorec Č atež ali D raganičev
v elik a vas z en ak im im enom k ak o r
slovansko navado, ko so zap o m n iti p ri B olgarih:
d
v
orec
je
sta
l
vzhodno
od
Categ rad , n a m re č Čatež, ki im a svojo fa r
g o stu ob sp re je m u po vzgojo, g o sto lju b je , h u m a
. ža n a desnem b reg u p o to k a
n o cerkev. V Č atežu sto ji tu d i h rv ašk i
streg li s k ru h o m in soljo. n o st, d iscip lin o in čistočo
Dvo:rce. V V alvasorjevi dobi ga
d v o r z im enom D ragavaničev dvor,
T
ega sic er nisem zasledil, te r še m a rsik a j.
je k upil k o stan jev išk i sam o stan .
im enovan p o n ek i rod b in i, ki se p iše
B olg arija, p o ln a p re se 
ob ču til p a sem g o sto lju b 
V m a trik a h se je dvorec im eno
D ragavanić te r je b ila njegov lastn ik .
res v red n a
je, ki p ri n as živi le še na nečen j, je
val »Dvorica«.
Sele p re d n ek aj leti je g rad k upil k o 
obiska.
jugu.
SLAVKO DOKL
Pot, dolga tisoč kilo-

Delavska univerza
v Ribnici

„ B E T I

M etlika

r a z p i s u j e VPIS v

razpisuje
prodajo

I. letnik ekonomske

šole,
I. letnik gozdarske
šole in v
gostinsko šolo
tu d i v n a sled n je
tečaje:
— v tečaj za varstvo pri
delu,
— gospodinjski tečaj,
— šiviljski tečaj,
— v jezikovne tečaje nem
ščine in angleščine.
Vpisovanje in sprejem anje
pismenih prijav za šole bo
do 15. avgusta 1967, za te
čaje do 21. julija 1967.
Vsa pojasnila daje Dei»v'
ska univerza v Ribnik
(telefon 88-079) vsak dan
V p isu je

Na velikih lani izsekanih
a o 0 !'*etos v
*>r* Trbovcu in Koritih v Dobrnški
ie
rdeče jagod, ć e le vreme dovoljuje,
nd b 1,1 dal.?~ J«0 otrok in odraslih, ki prihajajo
ec, da lahko nabirajo žlahtne sadeže.
(Foto: M. Legan)

dopoldne, ob sredah tudi
popoldne.

GOSTINSKO
PODJETJE

BREŽICE
vas vabi
v gostišče in kopališče

V alvaso r o g rad o vih v d o lin i K rk e

dostavnega vozila Fiat - Furgon
leto proizvodnje 1965. Vozilo je v dobrem voznem
stanju, izklicna cena 13.000 Ndin

Te k s t il n i c e n t e r k r a n j /TEHNIŠKA TEKSTILNA ŠOLA

L IC IT A C IJ A bo za družbeni sektor v tovarni » B E T I«
Metlika, 19. 6. 1967, ob 9. uri, ob 10. uri pa za
ostale interesente.
Komisija

r a z p i s u j e

Vesoljska dirka in dirkanje

Aji ^ bo sprejetih po 30 dijakov v predllski,
A ' č i ls k i, tekstilnokemijski in konfekcijski
»a
S l o rtSprejem:
8tr°končana osnovna šola, dobro zdravP o š lih in starost največ 18 let. Kandidati
l %Vo
21. junija upravi šole:
. i S O razP is (obrazec D 73 1,20), kolkovano
'I J i C ^ S O S d i n ,
§0j° UsPešno dokončanem 8. razredu

tll^tiene knjigekandidati navedejo, v kateri odsek

in • do opravljali preizkus iz slovenskega
te matematike v petek, 23. junija, in
j 1tolrnL'T junija, vsako krat ob 8. uri. S seboj
0 '^%
jO P ik in i pribor
V d e t i h kandidatov bo objavljen v po‘
junija.
©
svoje dijake zagotovljena mesta v
uomu v Kranju, Kidričeva 2. Prijave
v dom je treba vložiti neposredno
^ iln e ^ i^ o v TTS, zlasti fantov, štipendirajo

CATEZ

Čigav je Mesec?

Tema ni treba namensko varčevati
- hišo že imata! Toda ljudje ne
nosijo hiš na hrbtu - in če si jo
boste hoteli postaviti, začnite na
mensko varčevati pri

DOLENJSKI BANKI
IN HRANILNICI
v Novem mestu
ali pri njenih poslovnih
enotah

v Krškem, Metliki
in Trebnjem!

TEKM OVANJE KOSCEV '
tekm ovalci s kosam i, n a t ^
kosilnicah. Z m a g o v a l e c J toy
s kosilnico p a je bil
&
4. junij® *

sv!!?ANC:i h ~ N aJP rej so se pom erili
j*H0 £ ^ pre.tnost še kosci n a m otornih
.
z Žejnega, v tekmovanju
e<Ulcev
N * z“mn?!vi Prireditvi se je
v* (F o to : B aškovič)

Ali človek lahko prenese pot na Mesec
Za zn an o st je bilo vse do p re d k ra tk im p rav a uganka,
ali o b sta ja m ožnost, da živ organizem vzdrži v ta k o zaple
ten ih po g ojih p o let v kozm os. K ako vpliva n a človeka brez
težn o stn o stan je, ali je sp lo h m ožen izstop iz vesoljske
la d je v sam o vesolje, kako vpliva izo liran o st človeka v k a
bini veso ljsk e la d je n a njegovo duševno sta n je , k ako h ra 
n iti kozm onavte. N a vsa ta v p ra ša n ja so točno odgovorili
u čen jak i v zadn jem času. Ne da bi po d cen jev ali n ajra zlič
n ejše n ev arn o sti, se d an es lahko z g otov o stjo reče, da člo
veški organizem lahko vzdrži p o t n a M esec in nazaj.
K ad a r po vsem tem izražam o pom isleke v zvezi s p o 
letom človeka n a M esec, m islim o p red v sem n a n erazisk a
n e razm ere n a M esecu in n a to, ali se bo kozm ična la d ja
lahko sp e t v rn ila z M eseca n a Z em ljo. K o bodo tu d i te
težave o d stran jen e , ted aj bodo na k o zm o dro m sk ih ram p ah
zagorele zelene lučke in p rv i p o tn ik i bodo poleteli n a Me
sec.
N ajp o g o stejše v p rašan je, ki se je v teh zad n jih desetih
le tih k a r sam o vsiljevalo vsem u človeštvu v zvezi z odho
dom človeka n a Mesec, je bilo, kdo bo p rv i p riše l tja : R u
si ali A m erikanci. V u red n ištv ih zah od n ih listov so že n a 
red ili m ed tem časom n a tisoče analiz, d a bi pokazali, k je
se kdo n a h a ja v te j kozm ični dirki.
P ogosto so čisto n a po litičen n ačin p risto p a li k vod
stv u v kozm onavtiki. V sa stv a r se je zre d u cirala n a to,
kdo b o lje dela: k o m u n isti ali k ap italisti; v zvezi s tem pa
je v p raša n je, kdo im a večji ugled v svetu.
P o litik a h lad ne vojne ni d o p uščala učen jak o m , d a bi
u resn ičili sodelovanje in tak o združili m oči p ri uresn iče
v an ju n ajv ečje znanstvene naloge tega sto letja.
še le v zad njem času so p rišli do sk up n eg a jezika. P od
p is m ed n aro d n eg a sp o razu m a o M esecu in d ru g ih nebes
n ih telesih, do k atereg a je p rišlo v o k viru Z druženih n a 
rodov, je n a jb o ljši dokaz, d a se je o d p rla p o t sodelovanja.
K ak o r sedaj vse kaže, ne bi bilo veliko p resenečenje,
če bi u resn ičili predlog, ki ga je svoje čase dal H ruščev,
d a bi n a M esec sk u p aj po to v ala R us in A m erikanec.

sprejem dijakov v I. letnik
Šolsko leto 1967/68

(f'urij ^
jS k:!,

Gostišče je na novo pre
urejeno in vsak dan od
prto.
Postreženi boste z doma
čimi jedili, specialitetami
na žaru in pristnim i do
mačimi vini.
Glasba in ples!
Cene zmerne! Pridite!

dostavnega vozila IMV - Servis
leto proizvodnje 1965. Vozilo je v dobrem voznem
stanju, izklicna cena 10.500 Ndin

Izkrcavanje na Mesecu je blaznost
V A m eriki z o ptim izm om p rič a k u je jo , d a bo p rv i člo
vek odšel n a M esec že p rih o d n je leto, n a jk a sn e je p a p rav
gotovo do k o n ca tega d esetletja. S vet ta k e n a č rte o cen ju 
je k o t realne, to še to lik o bolj, k e r m en ijo, d a bo S o v jet
sk a zveza do ta k ra t, če že ne p rej, p o slala svojega kozm o
n av ta n a Mesec.
In v en d ar je n ek aj učenjakov, ki še im ajo vse tak e
n a č rte za blaznost. E d en izm ed teh je tu d i ju ž n o afrišk i
stro k o v n ja k za a stro n a v tsk a v p ra ša n ja T. E. V. Shim an,
k i izraža svoje trd n o p rep riča n je , »da v tem sto le tju n o 
b eno človeško b itje, ne R us in ne A m erikanec, ne bo sto 
pilo n a M esec in se živo vrn ilo z njega.« On je am erišk i
n a č rt »Apolo« za izk rcav an je človeka n a M esec podvrgel
stro g i k ritik i in je p ri tem p o u d aril, d a bo m o rala p o sad 
k a am erišk e veso ljsk e la d je v osm ih dneh p o ti n ap ra v iti
1200 op eracij in d a lahko tu d i n a jm a n jša n ap a k a v tem
ogrom nem štev ilu o p eracij povzroči k a ta stro fo . V erjetn o st,
da do tak e n apak e ne bo prišlo , ni p rav n ik a k ršn a g ara n 
cija, in to še toliko bolj, k er je to sam o v erje tn o st. D okler
bo v ta k e n a č rte la h k o poseglo tu d i naklučje, vse d o tlej,
p rav i Shim an, ni p o treb n o p rič e ti s p rog ram o m , am pak
ga je tre b a sam o še d alje izpolnjevati. Vse p o treb n e izpo
polnitve, p rav i Shim an, p a bom o lahko n are d ili šele konec
tega sto letja.

Hranilno knjižico DBH lahko dobite
tudi pri
vseh poštah v občinah Novo mesto,
Krško, Metlika in Trebnje!

V o zračju , v k aterem se n a o sv a jan je v eso lja gleda z
vidika po litičn eg a ugleda, so p rišla n a p o v ršje tu d i v p ra 
ša n ja o m o reb itn ih ozem eljskih p rete n zijah n a M esec in
d ru g e p lan ete.
M esec je še vedno la st n as vseh, p a čep rav so Rusi
zapičili n a n je m svojo zastavo, so d ejali Angleži in Ame
rik an ci po tem , ko so sp u stili »Strelo« n a M esec, k er so bili
o čitno p re stra še n i, d a bo S o v jetsk a zveza p o stav ila svoje
te rito ria ln e zahteve. T edaj so se p ojav ile govorice, d a so
n a M esecu o g ro m n a ru d n a bogastva, d a b i uteg n il p o sta ti
izrednega v o jašk eg a p o m en a in podobno.
Vsa ta su m n ičen ja so bila n eu tem e lje n a in so izginjala
k ak o r h itro je p riče la p o p u šč ati psih o za hlad n e vojne. P ro 
b lem i p a so o stali še k a r n ap re j o d p rti.
N ek ateri ju ris ti so nam igavali, d a je vesolje p o stalo
n esk on čn i pragozd, k je r n i zakonov ne človeških p red p i
sov, in d a p rav za rad i tega lahko p rid e do p repiro v . Vsi
ti sp o ri p a bodo o sta li brez sodnikov in brez p rav n ih san k 
cij. O sv ajan je M eseca je zanim ivo tu d i s p rav n ega stališča.
K aj bo, ko se bo p o jav il p rv i človek n a M esecu? Ali bo ta
svet k a r av to m atičn o p o sta l ozem eljsk a la stn in a naro d a,
k aterem u bo ta človek p rip ad al, k o t se je to do gajalo po
s ta rih zakonih, k i so veljali n a p o d ro čju georafsk ih raz
iskovanj.
šte v iln a n ere šen a v p rašan ja, ki n am jih je p rin esla
k ozm ična doba, so vsilila k o t veliko n u jn o st ro jstv o nOve
zn an stv ene discipline — kozm ičnega prava. Le-to n aj bi od
govorilo n a vsa ta p ra ša n ja .
In ta k o se je izkazalo, da n iti v v eso lju ne m orem o
iz h a ja ti b rez pravnikov!

Koliko stane pot na Mesec?
R aziskovanje v eso lja je fan ta stič n o d rag a stv a r. Iz d a t
k i so še to lik o večji, k o lik o r so sred stv a za razisk o van je
v eso lja raz d ro b ljen a . N a več k ra jih sv eta se u p o ra b lja de
n a r za iste zn anstvene nam ene, k a r sp e t n e k a jk ra t pove
ču je stro šk e . N ihče n e ve, koliko d e n a rja gre vsako leto
za raz isk o v an ja vesolja, za p rip ra v lja n je veso ljskih ladij
in za kozm onavte.

Z LASTNIM DELOM VELIKO PRIGOSPODARIJO ZA ŠOLO

Odlikovani krvoda
jalci v Brežicah

Ves dohodek TSŠ za opremo delavnic

Na akademiji 10. junija je
predsednik občinskega odbo
ra Rdečega križa dr. Sušin
izročil zlate in srebrne znač
ke zglednim krvodajalcem iz
vse občine. Zlato odličje je
prejelo 9 darovalcev krvi,sre,
bm o odlikovanje pa 21 tova
rišic in tovarišev.
K ulturni program so pri
pravili učenci nižjih razre
dov osnovne šole v Breži
cah.

Šola si ustvarja lastno zalogo obratnih sredstev - Letos bo vložila za opre
mo delavnic praktičnega pouka 20 milijonov Sdin - Trenutno urejajo na šoli
laboratorij za jaki tok - Učenci imajo vsako leto boljše pogoje za prak
tično delo
Tehniška srednja šola v
Krškem bo letos vložila v
opremo delavnic 20,000.000 S
din. Ta denar je prihranek
šolskih delavnic.
šola je začela graditi delav
nice z lastnimi sredstvi.

KZ odpira lokal na
brežiški tržnici
V
prvi polovici julija bo
do na tržnici v Brežicah od
prli prodajni prostor za sad
je in zelenjavo. Prodajalna
je last kmetijske zadruge.
Zadruga ureja poleg še me
snico in ribarnico. Hladilniško opremo je že naročila.
Do konca tega leta bosta od
prti tudi ti drve prodajalni.

Po hitrejši poti
v Zagreb
Na večeru v počastitev 20. obletnice obstoja glasbene
šole v Brežicah je 8. junija nastopila tudi skupina za
ritmiko in ples. Na sliki: vaja za ples cvetlic. (Foto:
J. Teppey)

NOVI OBJEKT ŽE TE DNI POD STREHO

Petrol zida restavracijo na Čatežu
Na Griču bodo stregli gostom samo še do 15. julija — Restavracijo bodo
nato zaprli do septembra in jo medtem spojili z novim delom — Povečali
bodo vse prostore in uredili moderno kuhinjo — Gostje bodo imeli na voljo
kopalnice, utrujeni vozniki pa razen tega še sobo za počitek
pcrli in spojili z novim delom.
Otvoritev naipovedujejo za prve dni septembra.
Marsikdo se začudi, ko sliši,
da bo na Griču zaprto ravno
v največji sezoni. Direktor
Ludvig Hren pa je pojasnil,
da so to zavestno planirali,
ker je v tam času p ri njih
Spet razstava
najmanj gostov. Na Čatežu
v Posavskem muzeju je tedaj velika vročina in
V
galerijskih sobanah Poljudje se raje umaknejo v
savskega muzeja v Brežicah hlad ob Krki ali v Čateške
so od 12. junija dalje razstav Toplice, kjer jim je povsod
ljene slikarske umetnine iz na voljo tudi voda.
zakladnice Dolenjske galeri
Nova restavracija bo v po
je. Dela Pranja Stiplovška je kritem delu lahko sprejela
muzej za ta čas odstopil raz 150 odstotkov več gostov kot
stavi v Novem mestu.
dosedanja. V starem delu bo
Zdaj imajo Brežičani letpo poslej ekspresna restavracija,
priložnost, da si ogledajo li v novi zgradbi pa restavracija
kovne stvaritve, ki jih sicer in banketni prostor. Od tam
hrani Dolenjska galerija v bo izhod na vrt in pokrito
Novem mestu. Med njimi so teraso.
nekatera znamenita dela.
Povečali bodo vse prostore,
Pred vrati je konec šolske kuhinjo s pomožnimi prosto
ga leta in šole te dni še lah ri, sanitarije, garderobe itd.
ko ipokažejo učencem in di Dovoz materiala bo usmerjen
pod zemljo naravnost v klet.
jakom pot na razstavo.
Novi del restavracije na
Griču bo že ta teden pod stre
ho. Gradnja izredno dobro
napreduje, celo hitreje, kot
so pričakovali. Stari del bo
odprt za goste samo še do
15. julija. Potem ga bodo za-

Pionir osnovne šole iz Begeča izroča šopek dr. Ivanu
Ribarju

Nikjer ne bo več opaziti em
balaže, ki bi kazila okolico.
Vsa nova zgradba bo pod
kletena. V kleti bodo postavili
tudi kotlarno za centralno
ogrevanje na mazut. V spod
n j ih
prostorih bodo U T e d il i
kopalnice za goste, poleg pa
še sobo z dvema ležiščema
za utrujene šoferje.
J. T.

NOVO
V BREŽICAH
■ PARK PRED 2ELEZNIŠKO
POSTAJO hite urejati, da bo do
dneva borca dokončan. V sredino
tega prostora bodo prestavili spo
menik padlim. Zadnji čas je, da
dobi spomenik dcstojnejSe okolje.
■ PROSTOR PRED GIMNAZIJO,
kjer zdaj parkiranjo avtobusi in
osebni avtomobili, bo šola začela
kultivirati in oskrbovati takoj, ko
se bodo vozila umaknila. Avtobusi
bodo imeli odslej prostor v gara
žah za bencinsko črpalko v Bre
žicah.
■ v CATEŠKIH -TOPLICAH je
bii te dni na obisku generalni di
rektor bolnic iz Helsinkov dr. Heni 6 , specialist za revmatična obole
nja. Ogledal si je zdravilišče in po
sebej terapijo, da bo o tem poro
čal na Finskem, od koder bi poši
ljali paciente sem na zdravljenje.
Za Ceteške Toplice bo velik uspeh,
če se jim ta dogovor posreči.
■ VČERAJ JE TRGOVSKO PODJETJE KRKA spet znižalo cene. V
poslovalnici poleg uprave ima n a 
prodaj razne vrste tkanin s popu
stom, ženske kombineže, bluze, pu
loverje in druge izdelke.
■ SKUPNO SEJO Z DRUŠTVOM
KNJIGOVODIJ je moral občinski
sindikalni svet preložiti, ker minu.
lo soboto ni bilo dovolj udeležen
cev. O kadrih in mehanizaciji v
upravnih službah podjetij se bodo
verjetno pogovorili še ta teden.
■ CESTISCE Z BIZELJSKEGA
proti 2 upelevcu bodo začeli asfal
tirati 19 Junija. Večji del sred
stev bo prispeval republiški cestni
sklad.
■ BREŽIŠKA TRŽNICA je kon
čana. V njej bodo najprej odprli
cvetličarno, ostale prostore pa bo
KZ Brežice odprla šele jeseni.
■ OB DNEVU KRVODAJALCEV
Je 9 brežiških občanov prejelo zla
te. 12 pa srebrne značke krvoda
jalca.
■ Z USPEŠNO JAVNO PRO
DUKCIJO je brežiSka glasbena šola
v četrtek zvečer proslavila 20 -let
nico obstoja.

VI. srečanje šol bratov Ribarjev
V
Begeču, lepd bogati vasi Med tridnevnim bivanjem
oto Donava, 16 lan oddaljeni smo si ogledali Begeč, Novi
od Novega Sada, je bilo prej Sad in petrovaradinsko trd 
šnji teden VI. srečanje šol njavo ter znamenite fruškobratov Ribarjev. Prišli so gorske samostane iz XVI. in
učenca iz vse Jugoslavije, da XVII. stoletja. Vso pot nas
bi skupno zaplesali kolo in ^e sprem ljal dir. Ivan Ribar.
se veselili, da bi še trdneje
Prosvetni delavci desetih šol
skovali verige bratstva in bratov Ribarjev iz vseh re
enotnosti naših narodov. Slo
publik smo na sestanku go
venijo je zastopalo 28 učencev
vorili o pouku fizike in m a
in učiteljev osnovne šole bra
tematike v osnovni šoli in
tov Ribarjev iz Brežic.
o problemih, ki tarejo slabo
opremljene šole, ter o orga
nizaciji izdelovanja učil. Po
sebej je bil organiziran sesta
nek ravnateljev, kjer so spre
jeli himno šol bratov Ribar
jev. Pogovarjali so se tudi o

REZISKE
VESTI

samoupravljanju v osnovnih
šolah in sklenili, da bodo
predlagali zvezni skupščini,
naj se uvedejo enotni učni
načrti za vso Jugoslavijo.
Učenci so tekmovali tudi v
malem rokometu in v znanju
iz matematike, kjer so Bre
žičani zasedli častno četrto
mesto. Med posamezniki sta
bila dva učenca celo tretja
med 30 tekmovalci.
Srečanje je bilo zelo lepo
organizirano in nam bo vedno
ostalo v spominu. Nikoli ne
bomo pozabili dr. Ivana Ri
barja, ki nam je dal bogate
smernice za bodočnost.
IVAN TOMŠE

Prebivalci Rake si želijo,
da bi vsaj nekateri avtobusi,
ki vozijo na progi Ljublana
—Zagreb in obratno, ustav
ljali ob priključku na avto
cesto. Tako bi imeli boljšo
zvezo z Zagrebom in Novim
mestom. V Zagreb potujejo
zadj skozi Krško. Ce jim te
želje ne bodo izpolnili, potem
bi bili ljudje zadovoljni, če
bi vsaj avtobus na progi
Senovo—Novo mesto—Ljub
ljana vozil v obeh smereh
skozi Rako.

Učenci imajo šolsko
drevesnico
Osnovna šola v Kostanjevi
ci ima svojo drevesnico za
olepševanje pokrajine. S sa
dikami jim z veliko razume
vanja pomaga kostanjeviški
gozdni obrat.
Učenci zasajajo mlada dre
vesca pod vodstvom učitelja
Jožeta Jankoviča. Učenci so
pred kratkim lepo uredili
okolico Lamutove galerije.

Manj prijav za letovanje
na morju
Komisija za letovanja ot
rok pri občinski Zvezi prija
teljev mladine v Krškem bi
rada poslala letos na okre
vanje k morju vsaj sto otrok.
Praznih mest je 170. Odziv pa
je precej manjši, kot je bil
lani. Deloma vplivajo na to
zmanjšani zneski za regrese,
deloma pa tudi pojav zlate
nice v minulem letu.

Zgradba je vredna 17,344.000
S din. Nabavna vrednost os
novnih sredstev v njej je bila
72,218.000 S din, sedanja vred
nost pa je ocenjena na 58 mi
lijonov 338.000 S din. Revalo
rizacija ni upoštevana niti
pri zgradbi niti pri opremi.
Za nabavo je dobila Teh
niška srednja šola le 16 mi
lijonov S din dotacij. Vse
drugo si je prigospodarila z
lastnim delom. Ves čisti do
hodek delavnic je namenjen
za opremo, da bi imeli učen
ci boljše pogoje za praktično
,delo. šola si je morala ustva
riti tudi lastno zalogo obrat
nih sredstev. Tako ima po
zaključnem računu za leto
1966 na zalogi za 11 milijo
nov materiala, kar približno
zadošča za nemotem pouk in
proizvodnjo.
Delavnice strojnega oddel
ka so opremljene bolje kot
delavnice oddelka za elektrotro tehniško stroko. Za prak-

tični pouk ima strojni odde
lek na razpolago livarno za
barvne kovine, modelarno,
ročno delavnico, strojno de
lavnico, kovačnico, kalilnico
in varilnico.
Elektro oddelek pa ima na
voljo delavnico za jaki tok,
delavnico za šibki tok in šib
ko točni laboratorij. Prav se
daj urejajo še laboratorij za
jeki tok. Dohodek delavnic
torej skrbno vračajo za nji
hovo izboljšavo. Zrasle so iz
niča, v desetih letih pa je nji
hova vrednost dosegla nulijonske zneske.

ELEKTROTEHNA
v Krškem
vas vabi!

Večji obisk kupcev v krški
prodajalni ELEKTROTEHNE
potrjuje te dni, da so zniža
ne cene hladilnikov HlMO
C80 1 in 130 1) ter hladilnikov
OBODIN (135 1)
privabila
ljudi. — V trgovini je vedno
velika izbira lestencev in dru
22. julija bo
gih svetlobnih teles, p raln i
slavje na
strojev, štedilnikov in dru
gih gospodinjskih aparatov.
Travnem lazu
Tu dobite tudi telefonske in
Krajevni organizaciji . merilne aparate ter različen
ZB Senovo in Brestani* i elektroinstalacijski materialca nameravata za dan i
Oglejte si bogato izbiro
vstaje, 22. julij, odpreti
blaga v krški ELEKTRO
obnovljeno partizansko
TEHNI!

bolnišnico na Travnem
lazu pod Bohorjem. Ob j
otvoritvi bo proslava, j KS na Raki upravlja
na katero so vabljeni
z vodovodom
vsi preživeli ranjenci, j
Krajevna skupost na
ki so se tam zdravili,
je bila ustanovljena lanT ri
bivši borci, mladina in
pomlad. Skrbela je za re^
drugi občani.
vzd'ževanje poti in uredil®
Z o b n o v lje n o b o ln iš 
n ic o lx> tu r iz e m na B o- j
hor.ju p r e c e j p r id o b il, j
saj je o d nje le pol ure

v a š k i v o d n ja k , k i
zelo r a n e m a r je n .

?e bil prej

Dne I. maja je prevzela v
upravljanje vodovod. Z njim
h od a do plan in skeg a
je đo takrat gospodaril Za
dom a.
vod za komunalno dejavnost
R. K.
iz Krške a. Prika’oval ga je
kot komunalni objekt z izg11'
bo. Kolikšna je bila ta izg11'
ba, bo krajevna skupnost na
Raki zvedela po predloži^1
obračuna za tekoče leto. S®*
le potem bo sestavila predlo?
izvodnji dosegli čimveč, po za nove tarife.
zabljajo na • pravice nepo
Vodovod na Raki so z£Ta'
srednih proizvajalcev in so dili 1908. Napaja Rako, del
premalo pozorni na to, kako vasi Podnice in del vasi Cit'
se delavci prilagajajo proce je.
su družbene reforme. Ko so
sklicali posvet novoizvoljenih
Skrb za red
predsednikov in tajnikov po
v Kostanjevici
družnic, so doživeli slab od
Krajevna skupnost v Kosta
ziv, iz* tega pa sklepajo, da
nova vodstva ne bodo pov njevici, ki so ji zaupali skrb
sod kos nalogam. Za pred za red in čistočo ulic, je ne
tega kupila koše za od
sednike sindikalnih podruž dolgo
padke. Od ljudi pričakuje, da
nic so pred kratkim organi jih bodo odslej tudi uporab
zirali tudi seminar, na kate ljali.
rem so jih poučili o nalogah
izvršnih odborov sindikalnih
DROBNE
podružnic
in
sindikatov
S SENOVEGA
sploh.

Še vedno: prednost proizvodnji
Predsedstvo občinskega sin
dikalnega sveta v Krškem je
na nedavni seji ugotovilo, da
so bili letošnji občni zbori
sindikalnih podružnic boga
tejši od prejšnjih, članstvo
čedalje bolj razpravlja o sa
moupravljanju in gospodar
jenju, širša občinska proble
matika pa mu še ni dovolj
znana. V želji, da bi v pro-

BREŽIŠKA
KRONIKA NESREČ
Pretekli teden so se ponesrečili
in iskali pomoči v brežiški bol
ni Snci:
Ivan Kostrevc. kmet iz Podgor
ja, je padel pod voz in si poško
doval levo nogo; Mihael Erban,
upokojenec tz Skopic, te padel s
kolesa in si poškodoval levo no
go; Jelica Nemčič, kmetica iz
Vučilčevega, Je padla v hlevu in
sd zlomila desno roko;
Faniko
Brilej, gospodinjo iz Podgoja, je
povozil avto in ji poškodoval gla
vo; Ivan Ilibar, delavec iz Pri
gorja, Je padel s kolesom in si
poškodoval koleno; Franc Šušter
šič, delavec iz Reštanja, si Je pri
delu v gozdu poškodoval ramo;
Alojz Zagorc, upokojenec iz KrSke
vasi, je padel v potok in sl zlo
mil desno roko.

Bolje urediti rimsko
pristanišče

Turistično društvo v Kr
škem ima za turistično leto
veliko načrtov, a najbrž ne
bo vseh uresničilo. Tujcem
bi rado predstavilo nekda
n je rimsko pristanišče na
Drnovem bolj urejeno, kot je
sedaj. Zato se zavzema za
restavriranje izkopanin in
za popolnejšo ureditev tega
IZ BREŽIŠKE
zgodovinskega prostora. Z
PORODNIŠNICE
denarjem, s katerim razpola
Pretekli teden so v brežiški po ga, bo društvo pospešilo iz
rodnišnici rodile: Ljubica L&stav- polnitev planiranih zamisli,
čič iz Domaslovca — Darjo, Bo na Drnovem.

žena Perič iz Brežic — deklico,
Ivana Hanaček iz Orehovega vrha
— Bojano Danica Pleteš iz Cemehovca — dečika. Marijn Žnidar
šič z Vrha — Andrejko, Marija
Radanovič iz Kapel — dečka, Stefica Kramarič iz Mahanovič dola
— dečka. Ivana Štaba iz Zagreba
— dečka, Anica Gašparlč iz Rud
—
Ivico, Neda Godec iz Boštanja — Dejana, Joiefa Skoda iz
Gazic — Ario, Antonija Kerin iz
Crešnjic — deklico, Ljudmila Arh
iz Krškega — Matjaža, Alojzija
Smerdel j iz Studenca — Bojana,
M arija Impcrl iz Sotelskoga —
1 deklico

VI. delavske športne
igre bodo v jeseni
Predsedsvo občinskega sin
dikalnega sveta v Krškem Je
sprejelo predlog komisije za
šport, da bodo delavske
športne igre v jeseni. Pričele
se bodo 1. septembra, kon
čale pa 29. novembra. Delav
ske športne igre so prestavili
T.nrndi le tn ih d o n u s to v

■ OB KONCU ŠOLSKEGA
TA p rire ja jo o tro ci osnovnih

izlete v razne k ra je . Učenci dru
gega razreda in m alčki iz vrtc»
so Sli v Zagreb, m edtem ko so
leti učencev viSjih razredov n
p ro g ram u te dni.
.
■ VRNILA 9E JE gradbena s i 

pina, ki je obnavljala sindikat*
počitniSki dom v Vrsarju.
li so streho in zamenjali stre ie
stol, za ureditev pročelja P8 1
zmanikalo denarja.
.
■ NA ASFALTNI CESTI sKO*J
Senovo so pri rudniSkem 11 zfl.
pred meseci napravili izkop
v
radi napeljave vodovoda v
stanovanjski blok. Izkop so z .fl.
pali s peskom, ostale pa
me, na katerih vozila kar P® h0.
kujejo. Občani pričakujejo, d®
do naoako odpravili.
*
■ NK RUDA« S SENOVE
se je v nedeljo na domačem
Sču pomeril v prijateljski
metni tekmi z nogometaši P . ,
zona Cerklje in Jih Pr®25 4Crfl4:1. Domače moStvo je dobro g
lo ln zasluženo zmagalo

V E ST I
IZ KRŠKE
OBČINE

REORGANIZACIJA ZK V S E V N IŠ K I O B Č IN I

Danes o stavbnih
zemljiščih

Prvi korak k vsebinskim spremembam

Danes dopoldne se bodo ob
pol devetih sestali odborniki
obeh zborov trebanjske ob
činske skupščine na četrto
redno sejo. Sprejem ali bodo
nekatere važne zadeve: odlok
o urejanju in oddanjaju stav
bnih z e m lj iš č , sklep o odo
britvi količine in vrste lesa
za dom ačo porabo, odlok o
blagovnem prom etu, odlok o
financiranju vzgoje in izobra
ževanja in nekatere druge
stvari. O bširneje prihodnjič.

jesenski konferenci bodo uzakonili vsebinsko preobrazbo v delu občin
ske organizacije Zveze komunistov
9- ju n ija je bilo n a ra z širje n i se ji o bčinskega k o m i
teja ZK v Sevnici sk lenjeno, d a b o v bodoče n am esto
dosedanjih 24 te re n sk ih in to v a rn išk ih osnovnih o r
ganizacij le še 8 m očn ih osnovnih org an izacij, ki
bodo im ele značaj k ra je v n ih organizacij. Te bodo
v Sevnici, B o štan ju , K rm elju , S tudencu, Š entjanžu,
Tržišču, L oki in Z abukovju. R azen n jih bo o b sta ja lo
še 11 aktivov p ri delovnih org an izacijah in 10 p ri
občinskem k o m iteju .
Vsestranska in dolga razPfava o preobrazbi ZK v sev^ški občini je končana. Pre
močno je zmagalo prepričanJe>da bodo osnovne organi
zacije v obliki krajevnih orj&^zacij, katere bodo sestavJali ljudje, ne oziraje se na
|Craj zaposlitve, uspešneje de0vale za vsesplošen napredek

okolja, v katerem živijo in
delajo. Kot je dejal Jože Bo
govič, sekretar občinskega ko
miteja, je dosedanja praksa
pokazala, da za učinkovitejše
delovanje niso ustrezali niti
proizvajalni tipi organizacije
niti strogo teritorialni. Zato
je treba najti tak integracij
ski tip, ki bo združeval obe

strani in izražal resnične in 
terese delovnih ljudi.
Da bi nove, okrepljene os
novne organizacije lahko ob
širneje obravnavale tudi pro
bleme posameznih delovnih
organizacij ali skupin, bodo
ustanovljeni aiktivi: 11 v de
lovnih organizacijah in 10 pri
občinskem komiteju. Ti bodo
imeli več pristojnosti in bo
do lahko samostojno nasto
pali.
V razpravi o reorganizaciji
je bilo vseskozi čutiti, da se
člani ZK dobro zavedajo, da
je sprememba organizacijske
oblike šele prva stopnica k
vsebinski reorganizaciji. Pri
prave za slednjo pa bodo v
sevniški občini izvedli do ob
činske konference, ki bo je
seni.

Včeraj — pred
vsem odloki
Na včerajšnji seji sevniške
občinske skupščine so imeli
kar 16 točk dnevnega reda.
Na vrsti so
bili predvsem
šteivilni odloki s področja ob
činskega proračuna, prom et
nega davka, cen obrtnih sto
ritev, podražitve mleka, skle
pnih računov skladov in nji
hovi letošnji finančni načrti
ter druge stvari. Imenovani
so bili tudi predsedniki zbo
rov, svetov, komisij in člani
odborov skladov. Več bomo
o tem poročali prihodnji te
den.

Odločena bo usoda
boštanjskih hlevov
Kmetijski kombinat Zasav
je iz Sevnice je po daljšem
proučevanju in iskanju rešit
ve sklenil zaradi nerentabil
nosti opustiti pitanje goveda
in rejo krav molznic v bo
štanjskih hlevih, čeprav ne
rad se je kolektiv odločil za
t a u k r e p , k e r je ž iv in o r e js k i
o b r a t n e d o g r a je n in b r e z več

5"ls Cl PRIMANJKUJE PROSTORA. Pred nekaj dnevi
n° Svadbeni delavci zgradili nosilne stebre za nadzidavo
.srednjem traktu poslopja konfekcije Lisca v Sevc,> Zaradi povečanja proizvodnje potrebuje podjetje
večje prostore in skladišča. (Foto: M. L.)

jih lastnih zemljišč v nepo
sredni bilžini; prevažanje k r
me iz zelo oddaljenih krajev
pa toliko poveča stroške pri
reje, da ni mogoče shajati s
sedanjimi cenami goveda in
mleka.
V soboito, 17. junija, bo za
radi tega sklican poseben se
stanek, kjer se bodo posve
tovali o tem, kaj je treba uk
reniti, da bodo hlevi in po
možne stavbe, od katerih je
še treba odplačevati letne ob
veznosti, najbolje izkorišče
ni. Podrobneje bomo o oko
liščinah, ki so pripeljale do
tega ukrepa, še pisali.

»Čimprej se moramo vključiti v ligaška tekmovanja,«
pravijo mirenski nogometaši. Redni treningi, trda in
naporna vadba, razumevanje podjetij za materialno
pomoč, in na vrsti so že uspehi. Na dan krajevnega
praznika, 6. junija, so premagali NK Elan iz Novega
mesta z rezultatom 3:1 (0:1). Za odbojko, katere sre
dišče je Trebnje, se je pojavil nogomet, ki ima največ
pristašev na Mimi. Prebivalcem tega kraja, pa tudi
drugim se obeta novo razvedrilo: ogled nogometnih
tekem, ki so spodbuda mladini, da se udejstvuje v tem
priljubljenem športu. Na sliki je moštvo pred tekmo
z Elanom. (Foto: M. Legan)

pri tem še vedno premalo na
redili in da še daleč niso iz
iat v
s®vniško Društvo pn- koriščene vse možnosti. Da
ve<f v N adine omogočilo bi omogočili hitrejšo dostavo
&je otrol<om cenejše letova manjših pa tudi večjih po
t i oa Jadranu, je nedavno
kupilo še dve počitniški šiljk, ki so morale doslej po
železnici, nameravajo v krat
I « * 1’ teko da lahko skupno kem
kupiti poseben kamion,
aan!Je ^ 0 otrok. Kolikšno je s katerim bi razvažali občut
za to, kaže podaljive sadike.
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letos
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Vefi ^.oeležno m orja veliko
izpolnil obljubo?
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^ Vr,iška šola prvak ravnega
malkovškega cvička
f°koin2h!5l??ltem prvenstvu šol v in sprehoda med slikovitimi
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občinska
D. B. Ljudje ne razumejo zavlače
vanja, saj je očitno, da bo
Malkovec z izgradnjo asfalt
ne ceste do Mokronoga do
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stopen še številnejšim obiskovaloem, zato bi se v ta
namen nafloženi denar dobro
obrestoval.
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občni zbor občinskega odbo
ra RK. V poročilih in v raz
pravi so orisali velike uspehe
te organizacije, pa tudi teža
ve, s katerimi se spopada.
Ugotovili so, da RK vedno
bolj uspešno načenja social
ne probleme v naši družbi,
kar se zlasti kaže v njegovi
skrbi za stare in onemogle
ter za otroke. Organizacija
je priredila več predavanj in
tečajev, s katerimi je zdrav
stveno izobraževala prebival
ce. Na zboru so ugotovili, da
bo treba Rdečemu križu pri
njegovem humanem delu v
bodoče nuditi večjo družbe
no pomoč.
S. Sk.

Ribji zarod uničujejo
Zadnji čas je videti fanti
če, ki se vračajo z bregov
Impoljskega potoka, obloženi
z mladicami postrvi, ki jih
ribiška družina vzgaja za vla
ganje v reke. Zaradi velikega
števila te ribice rade prijem 
ljejo, so pa še premajhne za
uživanje, zato je tak lov pra
vo uničevanje zaroda. Ni
čudno, da ljudje zahtevajo
ostrejšo kontrolo in nemilo
kaznovanje takega ropanja
narave.

Na nekaj krajih je v sevmških ulicah vožnja zelo ne
varna, ker so hiše tako bli
zu cestišča, da onemogočajo
pregled nad prometom. Zato
je občina kupila nekaj pro
metnih ogledal, ki jih bodo
v kratkem postavili na naj
bolj nevarnih mestih.

MALO V S EN C I LANSKE 150-LETNICE, PA VENDAR

Lepo proslavljen krajevni praznik
Mirna je za letošnji praznik dobila novo kino dvorano
Že prejšnjo soboto so na
Mimi svečano odprli novo
kino dvorano in kinoprojek
tor, tako da Mirenčanom v
bodoče ne bo več treba hodi
ta na predstave v Trebnje ali
Mokronog, zato je ta pridobi
tev za razvijajoči se kraj ze
lo pomembna. Filmsko plat
no bo omogočilo tudi cinemaskopske predstave, ki jih
bodo uvedli, brž ko bodo do
bili ustrezne leče za kinopro
jektor.
Na prazničen dan je imela
krajevna skupnost najprej
svečano sejo, zatem so polo-

O g la š u jte
v DL!

žili vence k spomeniku padlih magala Elan s 3 : 1 (0 : 1).
na Rojah, sledila pa so šport Za Mirenčane je dosegel dva
na tekmovanja. Občinska ko gola šmuc, enega pa Tratar.
misija za vzgojo in varnost
prometa je organizirala oce
Protestna zborova
njevalno kolesarsko vožnjo
nja proti vojni
med učenci vseh petih popol
Po prvih dneh oboroženega
nih osnovnih šol. Pri tem so
se najbolj izkazali učenca iz spopada ob izraelskih mejah
Velikega Gabra, ki so med so tudi v trebanjski občini
posamezniki osvojili prvo in priredili protestna zborova
nja zoper vojno na Srednjem
drugo mesto.
V
prijateljski rokometni vzhodu. Zbrali so se v tre
tekmi med učenci osnovne banjskem Litostrojevem ob
šole iz Šentruperta in Mirne ratu, v Kemoopremi, v Dani,
so zmagali domačini z rezul na Dobu in v obratu Pohor
tatom 13 : 7. Največ zanima je. Ostro so obsodili napa
nja pa je bilo za nogometno dalce in njihove zaveznike,
tekmo med reprezentancama ki so mislili spom a vpraša
Mirne in Novega mesta. Če nja rešiti-tako, da bodo di
ravno so v igri gostje prvi plomatske razgovore zame
povedli, so ob podpori gledal njali razgovori topov in
cev domači nogometaši pre pušk.

Izbrati bo treba nova vodstva KS
Še ta mesec bodo zbori volivcev, na katerih bodo izvolili nove svete kra
jevnih skupnosti
K er je članom svetov 17 bo d o znali o rg an iz irati po
k raje v n ih sk u p n o sti tr e  sam ezne ak cije in van je
b an jsk e
občine
po tekel p riteg n ili čim več občanoo.
m an d at, bo treba v k r a t
Na sestanku so govorili
kem izbrati nova vodstva. tudi o letošnjih progra

Da bi se na volitve dobro
pripravili, so se prejšnji
teden zbrali v Trebnjem
predsedniki in tajniki kra
jevnih skupnosti. Dogovo
d r e v e s n ic a
kmetijskega letošnji poletni sezoni cep
rili so se, da bodo skupno
ombinata »Zasavje« na Bla- ljenja »na oko« zastaviti naj
s krajevnimi organizacija
Je lansko jesen in letoš- manj tolikšno proizvodnjo
mi SZDL v juniju sklicali
Pomlad prodala večji del kot lani. Drevesničarstvo pa
zbore volivcev, na katerih
Qlk, zato namerava tudi v ima opravka z množico kup
cev, ki jim je treba biago Dbčni zbor RK Sevnica bodo izbrali nove svete.
Vanje bo treba izvoliti ti
ponuditi, prodati in dostaviti.
4.
junija je bil v Sevnici ste prizadevne ljudi, ki
Preveč prijav
V kombinatu menijo, da so

za Rovinj

Kmalu ogledala
na ovinkih

mih krajevnih skupnosti.
Prvotni osnutek je nam
reč predvideval 12 milijo
nov S din občinske pomo
či, vendar je kasneje ob
činska skupščina lahko
odobrila le 8 milijonov,
kar pa je še vedno tretji
no več kot lani. Zaradi te
ga je bilo potrebno izlo
čiti nekatere manj nujne
zamisli in hkrati pozvati

prebivalce, naj v bodoče
še bolj pomnožijo občin
sko pomoč s prostovolj
nim delom in prispevki.
Na junijskih zborih vo
livcev bodo na območjih
nekaterih krajevnih skup
nosti razpravljali tudi o
združitvi. Doslej je bilo
predlagano, naj bi KS Češ
njice priključili KS Tre
belno, KS Račje selo pa
KS Trebnje. Dosedanje iz .
kušnje kažejo, da sta ti
dve krajevni skupnosti
prešibki za samostojno
življenje.

Trebnje pred 4 0 leti
Kako so gradili
uradno hišo
Takratno trebanjsko župan
stvo je že dolgo časa gojilo
željo, da bi imelo vse urade
pod eno streho v veliki, lepi
hiši. 1927. leta je bila ustano
vljena 7-članska komisija, v
kateri sta bila tudi Ivan Grosek in Jožef Pust. Ta komi
sija je po daljšem posveto
vanju razpisala v takratnih
časopisih: Slovencu, Jutru,
Narodnem dnevniku in v
Uradnem listu javen natečaj
za izdelavo načrta. Natečaj
je bil anonimen, svoja dela
so lahko prijavljali le držav
ljani Kraljevine Srbov, H r
vatov in Slovencev. Na naj
boljše prispeke, ki so morali
bita poslani pod geslom, so
bile razpisane lepe nagrade:
6500 din, 4500 din in 3000 din.
V tistem času je bil zadar
plačan 8 din na uro.
Komisija je postavila tudi
zahteve: vsaka soba toliko in

toliko oken, vsi prostori mo
rajo imeti »direktno luč in
zrak«, na dvorišču m ora biti
vodnjak ( v tistem času je
bil vodovod šele pobožna že
lja Trebanjcev). Prispele po
nudbe, med njimi so bile
nekatere z zanimivimi ozna
kami: Napredek, Ekonomija,
Omega, Uradi itd. so bile raz
stavljene 7 dni. Izmed vseh
je bil odbran osnutek arhite
kta Ivana Zupana iz Ljublja
ne, ki je do konca 1927 iz
delal tudi podrobnejše načr
te, za kar je zahteval 18.000
din akontacije.
Sila podrobno je bil izde
lan predračun stroškov za
gradnjo. Takrat so bile za
delo takele cene: zidarski de
lavec je zaslužil 5 din na
uro, zidar 8 din, vajenec 5,
ženska 3,5 (!), kleparji, mi
zarji, steklarji in pleskarji
so bili plačani po 12 din na
uro. Skupen račun je poka
zal da bo uradna hiša stala

1.600.000 din Na razpisani li
citacija za gradnjo je dalo
najboljšo ponudbo gradbeno
podjetje »Tonnies iz Ljublja
ne. V pogodbi se je obvezalo,
da bo stavbo postavilo za
1.650.000 din, občina pa si je
pri tem zagotovila, da m ora
to podjetje pri delu zaposliti
naslednje »domače profesioniste«: mizarstvo Peček z
Kirne, Ključavničarstvo Ja
vornik in Klepansuvo Kmet.
Pogodba je bila sklenjena
avgusta 1928, podjetje pa bi
po njej moralo stavbo zgra
diti do 1. julija 1929. V po
godbi je tudi pisalo, da mo
ra biti hiša v 90 dneh pod
streho.

(Nadaljevanje sledi)

TREBANJSKE
INO VIC. E

Z USTANOVNE SK UPŠČINE IZOBRAŽEVALNE SKUPNOSTI

Zaradi denarja dolga razprava
Temeljna izobraževalna skupnost ima veliko nalog, pa malo denarja —■ Pri
zadeti bodo otroci — Po nekaterih mnenjih decentralizacija šolstva ni izve
dena v primernem času — Dve struji pri volitvah
je izoblikovalo dvoje stališč
tudi pri razpravi o finančnem
načrtu izobraževalne skupno;sti za drugo polovico leta.
Predstavniki
izobraževalnih
zavodov so opozarjali, da s
finančnim načrtom predvide
ni dohodki ne bodo zadosto
vali. Tega jim nihče ni opo
rekal. Vendar pa je pri zbi
ranju denarja za financiranje
izobraževanja treba upošte
vati, da bo letošnji občinski
proračun občutno manjši kot
lanski.
Predstavniki podjetij so
opozorili prosvetne delavce,
da bo treba tudi v izobraže
valnih zavodih »odpravljati
neupravičene stroške« in da
bodo morale letos »vse druž
bene službe skupaj z gospo
darstvom zategniti pas«,
V razpravi je bilo tudi opo
zorjeno, da so dohodki iz
obraževalne skupnosti plani
rani zelo napeto. Pričakovati
je namreč treba, da osebni
dohodki letos ne bodo pora
Podobno kot pri volitvah se sli za 13 odstotkov (glavni

Ustanovna skupščina teme
ljne izobraževalne skupnosti
občine Kočevje je bila 31. ma
ja. Na njeu so med ostalim
ustanovili izobraževalno skup
nost, Izvolili organe skupno
sti, sprejeli statut in razprav
ljali o finančnem načrtu
skupnosti za drugo polovico
leta.
2e pri volitvah je bila raz
prava živahna in se je obli
kovalo dvoje stališč: po enem
nad bi važnejše funkcije imeli
v rokah predstavniki izobra
ževalnih za/vodov, po drugem
pa predstavniki gospodarskih
organizacij, občanov in ob
činske skupščine. Po teme
ljiti razpravi so bili med os
talim izvoljeni za predsedni
ka skupščine temeljne izob
raževalne skupnosti Stane
Letonja, za predsednico izvr
šnega odbora skupščine Da
nica Kaplan in za delegata
za izvolitev članov skupščine
republiške izobraževalne sku
pnosti Tilka Kovačevič.

dohodek skupnosti bo nam
reč prispevek iz osebnega do
hodka od delovnega razm er
ja) in da je zato treba priča
kovati izpad dohodkov še iz
naslednjih dveh zelo pomem
bnih virov: davka od prome
ta blaga na drobno in 1-odstotnega prispevka od bruto
osebnih dohodkov gospodar
skih organizacij.

Cene v Kočevju
Pretekli ponedeljek so ve
ljale v trgovini s sadjem in
zelenjavo naslednje malopro
dajne cene: krom pir 0.60 Ndin
kg, novi krom pir 1,92 Ndin
kg, sveže zelje 1,54 Ndin kgkislo zelje 1,54 Ndin kg, fižol
v zrnju 3,78 do 4,85 Ndin kg,
grah v stročju 3,03 Ndin kg.
čebula 4.06 Ndin kg, česen
5 Ndin kg, zelena solata 2,67
Ndin kg, ribe 7,35 Ndin kg,
jajca 0.48 Ndin kos, pom aran
če 4,70 Ndin kg, limone 4,60
Ndin kg, banane 6 Ndin kg,
češnje 2,86 Ndin kg.

Združitev zdravstvenih domov
cev in občinskih skupščin
Kočevja, Ribnice in Grosup
ljega, ki ga je sklical Zavod
za zdravstveno varstvo iz
Ljubljane, so sklenili, da se
niji zahteva le en zdravstve bodo v prvi fazi združili:
ni dom na 40.000 prebivalcev. Zdravstveni dom Kočevje m
Ta dom pa mora imeti še na Ribnica ter zdravstvena po
slednje oddelke oziroma služ staja Velike Lašče. Sedež bo
be: pediatrično, ginekološko, dočega zdravstvenega doma
epidemiološko in medicino bo v Kočevju, in sicer pred
dela. Organizacija zdravstve vsem zato, ker ima najpri
ne službe se mora prilagoditi mernejše prostore. O tem
predlogu bodo razpravljali še
zakonu do konca leta.
samoupravni organi prizade
Na zadnjem sestanku pred tih zdravstvenih domov in
stavnikov zdravstvenih delav občinskih skupščin.

Sedež bodočega zdravstvenega doma naj bi bil
v Kočevju, ki ima najbolj primerne prostore
Novi zakon o organizaciji
zdravstvene službe v Slove-

Nočnine v maju
V hotelu »Pugled« v Ko
čevju je m aja prenočilo 682
turistov (546 domačih in 136
tujih), m aja lani pa 544 tu
ristov (474 domačih in 70 tu
jih). V prvih petih letošnjih
mesecih je hotel zabeležil
3431 nočnin (2942 domačih in
489 tujih), v istem obdobju
lani pa 2849 (2447 domačih
in 402 tuji). Odstotek nočnin
hitreje narašča pri tujih go
stih.

Kje bo javno
kopališče?

m

\

DROBNE
IZ KOČEVJA
Otroci vzgojno varstvenega zavoda Kočevje so ob
koncu šolskega leta pripravili razstavo svojih izdel
kov. Ogledalo si jo je veliko ljudi. Vsi so pohvalili
potrpežljivost in vztrajnost otrok, ki so s skromnimi
sredstvi ustvarili s pomočjo vzgojiteljic lepe izdelke.
(Foto: M. Jelenovič)

Varujmo redke rastline!
Od 20. do 28. m aja Je bil prvi
republiški teden varstva narave,
v katerem so sodelovali tudi ko
čevski planinci. Za vso Slovenijo
je bilo natiskanih veliko propa
gandnih lepakov, ki pozivajo lju
bitelje narave k varstvu naravnih
lepot — naSe flore in favne.
Kočevski planinci so poskrbeli,

društvo priredilo poljudno proda
vanje o teh cvetlicah, za člane
drštva in druge pa priredilo tudi
poseben celodnevni izlet, na ka
terem
bi
strokovnjak razkazal
posamezne rastline. K tej akciji
Dl bilo treba pritegniti taborniške
organisuacije in šole. Prav bi bilo,
da bi v Planinskem društvu usta
novili stalno varstveno skupino.

so v Sloveniji Se zelo redke; med
njimi so bela narcisa, hrbtičasti
trpotec, bledo rumeni in krvavi
klinček, rtživka. gladki napratec
in Blagajev volčin V višjih le
gah raste tudi veliko alpskih cvet
lic: alpski srobot,
zelena m eta,
dlakavi sleč, planinski svišč ali
encijan, rododendron ln druge.
Nujno hi bilo, da bi Planinsko

Varstvo živalstva je na Kočev
skem bolj urejeno.
ker za to
skrbijo lovske družine ln uprave
gojitvenih lovišč. Več skrbi pa
bt bilo treba posvetiti tudi pticam, ki so vse bolj redke. Zašči
titi bi bilo treba tudi človeške ri
bico ln druge redke Jamske žlvalice, da » ne bi neodgovorni s
tem okoriščali, kot se je Se zgo
dilo.
A. ARKO

to g ra fli v velikosti razg 'ed n ic.

KOČEVSKE
NOVICE
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Pri KOVINSKEM nimajo zalog

Na podeželju radi po
slušamo radijske oddaje,
ker nam ni dano hoditi v
gledališče, v kino ali na
koncerte. Dostikrat pa
smo tudi pri poslušanju
radia prikrajšani za užitek,
ker neka nemška postaja
že leta moti sprejem ljub
ljanske oddaje. Prebival
ci ortneškega konca pro
simo, da bi RTV poskrbe
la za nemoten sprejem.
VP

Kovinsko podjetje v Ribni
ci zaposluje 113 delavcev in
uslužbencev ter 35 vajencev.
številka o vajencih nam pove,
kako podjetje skrbi za kvalificirani kader, kar se bo brez
dvoma bogato obrestovalo,
Osebni dohodki zaposlenih
so ostali na ravni lanskega
leta in jih ne nameravajo po
večati. Produktivnost se je
povečala, zato uvedba 7-umega delavnika delavcev ni pri
krajšala pri osebnih dohod
kih.
Proizvodnja poteka po na
črtu, ki so ga sprejeli v začet
ku leta. Med proizvodi pod
jetja prevladujejo kmetijska
orodja, to so kmetijski vprežnd plugi in brane; v koopera
ciji s »SKIP« — Ljubljana iz
delujejo gradbene stroje in
naprave, za »Itas« iz Kočevja
pa več vrst prikolic.
Podjetje izdeluje proizvode
v pretežni meri po predhodno
sklenjenih pogodbah z naroč
niki. Zato se ne boji, da bi se
zaloga izdelkov povečala, in
ne drži v skladiščih preveč
reprodukcijskega materiala.

Sedemdeset let
Aleksandrove mame
Lep življenjski praznik je
pred nedavnim imela Alek
sandrova mama iz Ortneka.
Pri hčerki v Hojčem se je
zbrala
številna
družina.
Osemnajstim sinovom, hče
ram in vnukom so se pridru
žili še mnogi prijatelji, tako
da je bil okoli slavljenke
zbran velik krog ljudi. Jubilantki želimo še vrsto sreč
nih let med svojci!
V. P.

Še je prostora za letovanje
Dom »Urban« v Novem gradu še ni povsem
zaseden — Cene za letovanje so zmerne
Letovanje v Novem gradu
bo organizirala od 15. junija
do 15. septem bra Počitniška
skupnost Ribnica.
Oskrbni dan v počitniškem
domu »Urban« stane za člane
skupnosti: za odrasle 20 N
■din, za otroke do 10. leta
10 N-din, od 10. do 15. leta
starosti 16 N-din. Za nečlane
je nekoliko dražje, in sicer
25 N-din, 12,50 N-din in 20
N-din.
Dom še ni povsem zaseden.
Za prosta delovna mesta se
zanimajo prevsem Mariborča
ni, pa tudi drugi.
Od 4. do 11. junija je bilo v
domu »Urban« 70 učencev os
novnih šol Sodražica in Loški
potok, ki so imeli v Novem
gradu šolo v naravi. Solo so
organizirali prosvetni delavci
in starši otrok. Počitniška

skupnost jim je zaračunala
po 2,50 N-din za učenca na
dan za prenočišče, uporaba
elektrike, vode in posode,
medtem ko ima šola svogo
hrano dn osebje.
V. P.

Veliko stanovanj
v gradnji

V kočevski občini je v
gradnji okoli 130 družinskih
stanovanjskih hiš ter več
stanovanjskih stavb, ki jih
gradi družbeni sektor. Med
slednje štejejo dva stano
vanjska bloka v Podgorski
ulici, enega na Roški cesti
ter več poslovnih zgradb,
med njimi trakt C osemlet
ke, obrat tovarne MELA
MIN, garaže gasilskega društ
va, turistično kočo na Smu
ki, hlev za 200 krav na Mla
ki, lakirnico pri LIKU in
Proizvodnja po planu
še druge gradnje. Vrednost
Kovinsko podjetje Ribnica vseh naštetih naložb znaša
je do konca m aja proizved okoli 2 milijardi S din.
-v
lo nekoliko več, kot so plani
rali. Za kooperanta SKIP in
ITAS so namreč proizvedli
več kot so predvideli. Last
na proizvodnja kmetijskih
strojev in naprav pa je bila
Svet za družbeni plan in fi*
nekoliko manjša, ker je tudi nance je imel pred kratkim
konec sezone za prodajo.
v Ribnici spet sejo, na kateri
Zalog podjetje nima, ker je med drugimi obravnaval
delajo vse le po sklenjenih osnutek odloka o virih do
pogodbah. Kupci so slabi hodkov novoustanovljene te
m eljne izobraževalne skup
plačniki.
nosti. Določil je stopnjo pri
spevkov, iz katerih bodo fi
Kmalu prva letošnja
nancirali izobraževalno skup
opeka
nost.
Zaradi mrzlega in deževne
Svet je obravnaval tudi
ga vremena v aprilu je zače prošnjo davčnih zavezancev
la ribniška »Opekama« izde za znižanje prispevkov od
lovati surovo opeko šele v kmetijstva. Sklenil je, naj
maju. Prva letošnja opeka prošnje
pošljejo
svetom
pa bo prišla iz peči v teh krajevnih skupnosti, ki bo
dneh. Opekami prim anjkuje do v bodoče dajali mnenja,
polkvalificiranih
delavcev. na osnovi katerih bodo kas
Staro zalogo so prodali. Kup neje odločali člani sveta za
ci plačujejo sproti, zato Ope finance. Zaradi tega sklepa
kam a nima dolžnikov. Tudi
povpraševanje po opeki spet
narašča.

Obratna sredstva so stalno
pereč problem, vendar ga ne
morejo rešiti ne z vlaganjem
lastnih sredstev ne z dodatnim i krediti. Precejšnje težave imajo z nekaterimi kupci,
ki dolgujejo znatne zneske.
Med njimi so tudi taki, od
katerih bo treba dolgove sod
no izterjati.

Glave so že
v Ribnici
Bronasti odlitki glav Jako
ba Gallusa, Stanislava škratoca in dr. Ivana Prijatelja so
ž e v Ribniioi. N a m e r a v a jo
jih postaviti v parku kultur*
nikov, ki ga bodo uredili v
grajskem parku. Načrti za
ureditev parka so tudi že na
rejeni.
Seveda pa se nekaj mora
zatakniti in tudi tokrat se je
— pri podstavkih za kipe.
Po dosedanjih ponudbah bi
namreč podstavki veljali se
enkrat več kot kipi, ker bi
bili zelo bogati, na njih P®«
razen imen, naštete še . gla^ne zasluge posameznih kul"
tum ikov. Turistični delavci
iščejo, kje bi dobili podstav
ke po zmernejši ceni.

Most v Goriči vasi
Te dni potekajo r a zg o v o r i
glede rekonstrukcije ceste in
gradnje mostu Ribnica—Kočevje pri Goriči vasi. V raz
govorih sodelujejo predstav
niki skupnostni cestnih P°°'
jetij SRS, cestnega sk la d a
SRS in ObS Ribnica. Priča
kovati je, da bodo z g rad n jo
kmalu pričeli.
'v

Nesnago iznad jeza
odpravili pod jez
Pred nedavnim so v Ko
čevju dogradili in priključil
novo kanalizacijo, ki bo od
vajala vso umazanijo z leve'
ga brega Rinže za zap orn ice*
S tem bo odpravljena p l^ ;
nesnage, ki se je doslej n ab i
rala na površini Rinže. K30®!
lizacija je veljala okoli 4°
milijonov Sdin. S tem se
mesto rešilo dela odpadn®
vod, ki pa jih bo zdaj dobil®
na grbo Dolga vas, kamor te
če Rinža. Zato je nujno zgrs'
diti vodovod za Dolgo vas
ter čistilne naprave za vso to
nesnago. Nesnage se je nan*"
reč zdaj rešila le Rinža na
zapornico, zato pa je bo toJ. Pliko več pod njo.

Prošnje naj rešujejo KS

Danes ob 8. uri bo svet
za urbanizem na razširje
ni seji razpravljal in skle
pal o določitvi lokacije za
bodoče javno kopališče v
Kočevju.
-V

■ POSEBNO IZDAJO »DELA«,
ki je prineslo novice o spopadu na
Srednjem vzhodu, so v Kočevju
kmalu prodali. Mlajši so prvič
doživeli tak način obveščanja.
■ NEDAVNO ODPRTEMU IX).
KALU »Metka bar« pravijo neka
teri m ladinski bar, sej se v njem
najraje zbira mladina. Razen sla
doleda ima lokal tudi glasbeno
skrinjo
■ ČEBELARJI IZ VSEH KRA
JEV občine so sporočili, da se če
bele pasejo predvsem na travnikih,
sm reka pa bo zaradi slabega vremena kasneje zamedUa kot na Š ta
jerskem . V Dobu ob Kolpi so do
bili 2. Junija iz panja 0,70 kg me
du, naslednjega dne Se 1 kg.
■ POKRAJINSKI MUZEJ Je do
b il pred kratkim zanimiv album
fo to g rafij iz let 1941 in 1942. Al
b u m so n ašli v klavirju, kam or ga
Je nabrž skril neki Kočevar, ko Je
bežal p red partizani. Na fotogra
fijah st* proslave Kočevarjev leta
1941, sprejem i Nemcev ln Italija
nov itd. V album u je okoli 60 fo

Ali ni mogoče
odpraviti motenj?

LIST

Vlagajte pri
DOLENJSKI BANKI
IN HRANILNICI
v Novem mestu
ter pri njenih poslov
nih enotah v Krškem,
Metliki in Trebnjeml

O g la šu jte
v »L!

Gabričevi Anici
v spomin
Umrla je ena najstarejših
učiteljic Gregorije, močno
priljubljena med prebivalst
vom, kar je pokazalo slovo
na njeni zadnji poti. Slemenci že dolgo niso videli tako
lepega pogreba in številnega
spremstva. V poslovilnih go
vorih so se spominjali Gabričeve Anice, ki je v začetku
okupacije pribežala s Štajer
skega ter nato z vso požrtvo
valnostjo nadaljevala svoje
poslanstvo v Gregoriji. V. P.

naj se občani v prihoda)
obračajo na krajevne s*0*!
nosti.

Ribniški pevci
v Ortneku
P o radijskem sn em an ju *
Ljubljani so se r ib n iš k i
ci domov grede ustavili
Ortneku .V gostilni se je
legla domača rib n išk a
sem, s katero so g o stje m
no razveselili p o slu ša lce..
d i b i Jih š e večkrat s i »
peti!

Cene v Ribnici
Pretekli ponedeljek
^
Ijale v trgovini s sad^C.n0 ro'
zelenjavo naslednje »i;l ^
dajne cene: krompir . . ^ j v
vih dinarjev kg», novl 2ejje
pir 2,60 Ndin kg. sveze
^
1,35 Ndin kg, kislo
^
Ndin kg. stročji O*«* 3 4 5
Ndin kg, grah v s t r o j i ^
Ndin kg, čebula 4,50 N
^
Česen 6,45 Ndin kg, »f1®J , U
pomaranče 4,90 Ndin
^
mone 4,90 Ndin kg,
6 Ndin kg, češnje W
^
Ndin kg, jajca 0,4« N0"
kilogram.
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Ne bo dovolj,
če pride iz vsake hiše le eden!

mm

ALI BOMO ZACELI GRADITI
CESTO ČRNOMELJ — VINICA?

% ^
*«

Prvi odmev na osnutek programa javnih del je ugoden — Odveč je bojajen, da bi se sredstva iz vasi prelivala v mesto, ker bo ravno narobe —
Poglavitno je zagotoviti udeležbo vseh volivcev na zborih občanov, sicer
so prizadevanja zaman, sredstva republiškega cestnega sklada pa bodo
rade volje vzeli v kaki drugi občini
Ne drobiti sredstva, gre za
^ lik e stvari, ne za problem -

Niso hoteli
plačati!
Ko je jurjevanje v Čr
nomlju minilo in ko so si
organizatorji oddahnili, se
je šele razvedelo, da so
imeli pobiralci vstopnine
nemalo težav. Nekateri
občani so vztrajno odkla
njali plačilo 200 Sdin za
vstop na prireditveni pro
stor. Izgovarjali so se, da
gredo samo mimo, neka
teri pa so celo grdo žalili
Prodajalce vstopnic. Zdaj
jih je najbrž sram, saj so
večino »zastonjkarjev« po
d a li in se o njihovem ob
našanju precej govori.

čke, je eno izmed načel, po
katerih so sestavili pro
gram javnih del na področju
čm omeljske občine. Prvi od
mev na osnutek programa
je med občani ugoden. Z
njim se strinjajo tako na Vi
nici kot v Adlešičih, v Dragatušu, Semiču, Starem trgu in
Črnomlju. Ker pa ne poznajo
razmer, skušajo ponekod zri
niti vanj popravilo kake va
ške poti ali pokopališča itd.
Če ba take pripombe upo
števali ne bi bilo mogoče
zgraditi cesto do Vinice, ne bi
bilo novih vodovodov, ne ga
silskega doma v Črnomlju in
drugih večjih del. za katere
so podjetja pripravljena na
mensko prispevati. Za m anj
še komunalne problemčke
bodo morale še naprej skrbe
ti krajevne skupnosti in va-

šlke organizacije ter jih reše
vati na lastno pobudo, med
X i
tem ko gre pri izvedbi skup
nega programa za pomembne
pridobitve v korist vseh pre
bivalcev občine.
Ko v posameznih krajevnih
središčih razpravljajo o pro
gramu, so ponekod postavili
zahtevo, da bodo sredstva,
Kot smo poročali, so metliški šolarji z veliko vnemo začeli urejati okolico nove
zbrana s samoprispevkom, šole. Lepo vreme zadnjih dni so dobro izkoristili. Marsikatero dopoldne s ofantje
uporabili samo za delo na do
in dekleta, ki jih vidite na fotografiji, pridno delali, čeprav so se nekaterim ie
mačem področju. Take zahte
začeli delati žulji. (Foto: R. Bačer)
ve so sicer upravičene, kažejo
pa na nepoznavanje razmer.
V METLIŠKEM »NOVOTEKSU« ŠE VEDNO VRE
Za vsa komunalna dela v
občini bo namreč v 4 letih po
rabljenih več kot 1 milijardo
in 360 milijonov dinarjev, ob
čana pa bodo od tega zbrali le
simboličen delež. Večina sred
stev je zagotovljenih s po
močjo republiškega cestnega 200-članski obrat NOVOTEKS v Metliki je podjetju postavil 3 zahteve. Če
sklada in s prispevki delov na prvi seji delavskega sveta ne bodo sprejete, se namerava obrat osamo*
nih organizacij,*zato se vašča svojiti! Tako je bilo sklenjeno pretekli teden na sestanku kolektiva, kjer so
nom ni treba bati, da bi z nji
hovim denarjem gradili v Čr bili prisotni tudi predsednik občine, predstavniki družbeno-političnih orga
nizacij ter direktor in predsednik delavskega sveta tovarne NOVOTEKS
nomlju, pač pa obratno.
Preden pa bo program iz
glasovan na zborih volivcev,
V kolektivu metliškega ob konstrukcija metliškega ob svojitev, ob tem pa bo za
na matičnem uradu, pot m bo treba poskrbeti še za izje
rata je začelo vreti, ko niso rata, najkasneje pa do konca hteval čiste račune za 9 let
pa so se k cekveni poroki mo v dosedanjih navadah. Do
skupnega dela.
peljali v Črnomelj. Na poti v slej so na zbore volivcev na bili v upravni odbor podjetja letošnjega leta!
predlagani
člani.
3. Naj se za metliško to
mesto so navadno še prehite vadno prihajali le gospodanji, sprejeti
Kakor smo naknadno zve
li tistega, ki jih je iz Črnom iz vsake hiše eden, tokrat pa Metličani ne nastopajo proti varno uvede samostojen ob deli,
občinska
skupščina
izvoljenim toliko osebno, ko račun, da ne bo več nejas Metlika z vodstvi družbeno
lja prišel poročat. Gotovo ta
njihova
udeležba
ne
bo
dovolj.
likor iz nezaupanja, da ne nosti in sumničenj glede u- političnih organizacij upa v
ka organizacija pri vstopu v
zakonski stan nima smisla, Če izjemoma ne bodo na zbo bodo pravilno zastopali nji stvarjemh sredstev.
ugodno rešitev tega spora, v
zato so na . zadnji občinski re volivcev pripeljali svojih hovih interesov v organih
č e zahteve na prvi seji nasprotnem primeru bodo
seji odbornika potrdili pred družinskih članov z volilno samoupravljanja.
centralnega delavskega sveta tudi oni pripravljeni podpreti
Preja metliškega obrata je ne bodo sprejete, se bo met težnje kolektiva, da si zago
log, da se poroke v Adlešičih pravico, so vse priprave za
man.
Novi
zakon
namreč
še 1958, 1959 in 1960 veljala liški obrat zavzel za osamo tovi obstoj.
in v Dragatušu ukinejo Ker
se svatje navadno že tako pri zahteva, da se lahko za samo za najboljšo v državi, proiz
peljejo v Črnomelj, bodo po prispevek odločijo le na ta vodnja je bila na evropski
novem tam opravili obe po kem zboru občanov, kjer je ravni. Ker pa vsa leta v ob
navzočih najmanj 51 odstot
rat ni bilo vloženih večjih
roki.
kov volivnih upravičencev
sredstev, zlasti ne v strojni
Koliko so občani pripravljeni
park, so danes stroji zasta
Svet za gospodarstvo pri jo gradnjo poslovnih stavb
prispevati svoj delež — 1 od reli. Tako so glede na kvali ObS Metlika je v soboto raz in trgovskih lokalov v me
stotek od mesečnega zaslužka teto in količino izdelane pre pravljal o težavah, ki ovira stu. O gradnji poslovno-staManj delovnih mest
novanjskega objekta, v kate
ali od osnove katastrskega do je pristali letos na dnu lest
v občinski upravi
rem bi bili tudi prostori za
hodka — k velikemu napred vice tovrstnih proizvajalcev
postajo milice, se že dolgo
V začetku leta 1966 je bilo ku, kakršnega n i bilO' že več v SFRJ Spričo vsega tega je
Največ zanimanja govori, predvideli so tudi pri
v upravi črnomaljske skup let, potem naj žrtvujejo še razumljivo, da je kolektiv za
memo lokacijo, vendar se
ščine skupno s krajevnimi pol ure časa za udeležbo na skrbljen nad bodočnostjo,
za poklicne šole
je zataknilo pri odkupu do
uradi zaposlenih 65 uslužben zboru volivcev, da ne bo veli zlasti zato, ker tudi perspek
tivni program razvoja pod
Po končani osnovni šoli bo trajanih gospodarskih objek
cev, njih število pa se je do ka zamisel propadla samo za
jetja v prihodnjih letih . ne večina učencev metliške o- tov. Gospodar zahteva zanje
konca leta zmanjšalo za 7. radi slabe udeležbe.
V tem krimeru pa bo pro zagotavlja metliškemu obra semletke odšla v poklicne mnogo več, kot jih je ocenil
Svet delovne skupnosti pred
sodni cenilec. Prav tako so
videva nadaljnje zmanjšanje padlo tudi več sto milijonov tu nobenega napredka v pro šole. Težava je v tem, ker obravnavali večletne težave
izvodnji.
Zavod
za
zaposlovaje
svoje
12 delovnih mest, s čimer se republiškega cestnega sklada
Nejevolji, ki je na sestanku naloge ni povsem izpolnil. z lastniki prostorov pod ar
bo poslovanje občinske upra in Cestnega podjetja, ki so
prikipela do vrha, pa je bot Večina učencev ne ve, za ka kadami poleg avtobusne po
ve precej pocenilo. Hkrati s zdaj na razpolago in jih lahko
roval tudi nejasen ekonomski tero šolo bi se odločila. Pri staje. Neko ljubljansko pod
pripravami na ta ukrep, h takoj oddajo drugim občinam
jetje elektro stroke je pri
kateremu so prisiljesi v se (nanje ponekod že komaj ča račun s centralnim podjet usm erjanju v poklic jim po pravljeno tam zgraditi svoj
jem. Po podatkih, kd jih je maga predvsem ravnatelj os
danjih pogojih dela, pa raz kajo!), pa tudi podjetja bodo
lokal, a tudi tu z gradnjo ne
mišljajo o drugačnem načinu denar, namenjen komunalni dobila občinska skupščina, je novne šole. Zavod za zaposlo moreje začeti, ker se z la
metliški
obrat
v
9
letih
uvanje
bi
moral
šodi
poslati
poslovanja, da stranke ne bo gradnji, lahko porabile zase.
stvaril za okoli 900 milijonov točen pregled poklicev, da bi stniki ne morejo sporazumeti
do prizadete.
Ra
Sdin amortizacije in več kot se učenci pri izbiri lažje od za ceno. člani sveta za gospodarstvo so bili mnenja, da
2a 90 milijonov Sdin skladov, ločili.
čimprej urediti, ker z nekate
od tega pa je dobil vrnjeno
rimi gradnjami ni mogoče
za malenkostne izboljšave in
več odlašati
Bušinja vas dobi
za gradnjo stanovanj le okoli
150 milijonov dinarjev.
spomenik
Vse to so na se tanku Met
Krajevna organizacija ZB
ličani očitali v dokaj ostri
Metličani so imeli
obliki. Po daljši razpravi je v Bušinji vasi je že lani s
obisk z Gorenjske
metliški kolektiv postavil tri pomočjo vseh občanov po
pravila pokopališče, letos pa
zahteve:
V soboto, 10. junija, so Me- .
1. Naj upoštevajo predloge se pripravljajo na odkritje
V nedeljo sc začno na področju občine Črno
njihove enote za člane uprav spominske plošče in obelež fcliko obiskali predstavniki
ja 24 padlim partizanom in občinske konference SZDL
melj zbori volivcev, na katerih bodo občani glaso
nega odbora!
vali za krajevni samoprispevek v prid večjim inve
2. Naj se takoj prične re- žrtvam fašizma. Kamnose iz Radovljice ter ves krajevni
ška dela opravlja podjetje odbor SZDL z Bleda. Z vod
sticijskim delom na področju celotne občine. Vo
MARMOR iz Gradca, otvori stvom družbeno-političnih or
livci so že obveščeni o vseh predvidenih gradnjah,
tvena slovesnost pa bo 6. av ganizacij v Metliki so izme
zajetih v občinskem programu javnih del do leta
Skupna
seja
vodstev
gusta.
njali delovne izkušnje, obe
1971, od izida glasovanja pa je odvisno, da bodo
nem pa razpravljali o načinu
organizacij
načrti uresničeni.
reševanja kolmunalnih zadev
V
torek
popoldne
je
bila
V nedeljo, 18. junija, bodo zbori volivcev:
Izleti so minili
ter o turizmu. Odločili so se
v sejni sobi občinske skup
za tesnejše sodelovanje v bo
ščine
Metlika
skupna
seja
Učenci
in
učenke
osnovne
0 v Ziljah in Balkovcih ob 8. uri v osnovni šoli;
občinske konference SZDL, šole v Metliki so izlete in doče, posebno na turističnem
% na Sinjem vrhu, Gorici in na Daljnjih njivah
sekretariata občinskega od ekskurzije že opravili. Izleti področju. Gorenjski gostje so
v osnovn! šoli ob 9. uri;
bora ZZB, predsedstva ob so bili tesno povezani z uč bili z obiskom v Beli kraji
činskega sindikalnega sveta nim programom: Četrti raz ni zadovoljni, ob slovesu pa
£ v Damlju, Dragi in Kotu v gasilskem domu
in vidnejših političnih delav redi so obiskali večje kraje so Metličane povabili na oob 8. uri;
cev. Obravnavali so medna v Sloveniji, peti so odšli v blsk svojih krajev.
rodni politični položaj, zlasti Zagreb, šesti in sedmi na
0 v stari in Novi lipi ter Drežniku v osnovni
dogodke na bližnjem vzhodu Notranjsko, osmi pa na Go
šoli ob 14. uri;
ter stališča Jugoslavije. Ob renjsko. Sola je za izlete in
tem pa so razpravljali o na ekskurzije prispevala 200.000
0 v Špeharjih, Bregu in na Hribu v osnovni šoli
logah družbeno-političnih or- Sdin, ostali pa so dali učenci
ob 14. uri;
ganiricij v občini, ki morajo sami. Da bi se čim več nau
Pridite na zbore volivcev in recite svoj DA!
občanom
pravilno
pojas čili in videli, so potovali z
njevati svetom a dogajanja. avtobusi.

Nezaupanje poganja korenine

Poroke so ukinjene
V Dragatušu in v Adlešičih
80 se občani doslej poročali

Lep praznik
krvodajalcev
8- junija je občinski od
bor RK Črnomelj organi*lr&l svečano akademijo v
počastitev praznika krvo
dajalcev. Ob tej prilož
nosti so podelili večkratnjrn »^krvodajalcem 4 di
plome, 6 zlatih in 35 sre^ i h značk, Marica Hu
b lja z Vinice pa je pre
jela šopek nageljnov v
~anvalo za požrtvovalno
oiranje krvodajalcev in
°t najboljša organizatora krvodajalske akcije na
inici. Prav tako je šoIpk rož za požrtvovalno
dobila tajnica občinn„?ga odbora RK Štefka
Pahulje.
drPLPlome so Prejeli: Vlauo Strucelj, Frančiška Gr* Anton Pavliha in obČrnomelj. Zlate
**«fke Pa so dobili: Dav-?? Sirkelbah, Marija
Kolenc, Anton Cindrič,
^ f l a Dolinšek, Marjan
redit ^ Jul1^ Volf- Po pri'
W Vi 80 bili vsi nagrazev- 1 R a b lje n i na prigriv hotel Lahinjo.
K. W.

J0

prošenj zavrnjenih
^ rn o m a ijs k a

o b č in s k a

ko-

anavain,^ dodeljevanje pri°brav!f
v zadnjem času
ugotoVr i 19 pj ošenj- a je
cev
da večina prosild°ločenih k P O ^ J e Pogojev,
k°m 7
z občinskih odio-,
Qejše t ! L ilekatere najpotrebgaii e ,
njimi so predla^edt^tv, . atne Priznavalnine,
kaj <Ma
so ob reviziji ne* o Z 0?1 ZZB Priznavalni*
8v°jem m
Komisija je o
vijo
n„
e n 1u 2 obrazložitporoča]u . eznih Primerov
^ h o rn ik i
Skl skuPščini.
vaitii komi*« Se 2 uB°t°vitnjaii.
mislje v celoti stri-

J

Lastništvo predstavlja oviro

Če ste za napredek,
recite svoj da!

METLIŠKI
TEDNIK

St.
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DOLENJSKI

LIST
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ODMEV NA LETOŠNJO ZVEZNO AKCIJO

ZB Žužemberk želi večjo skrb
občine za spomenik na Cviblju
Daleč naokrog vidni spomenik padlim v NOV in
žrtvam fašističnega nasilja na Oviblju nad Žužem
berkom potrebujejo razen krajevne pomoči tudi skrb
občine za vzdrževanje in redno urejevanje okolice.
Krajevna organizacija ZB z
drugimi dejavniki v tem kra
■ V ŽUŽEMBERKU SE ju sicer skrbi za ureditev
BODO V KRATKEM pričela okolice spomenika In redno
izkopna dela za šolsko igri vzdržuje pot do tja, ne more
šče. Kaže, da bodo igrišče pa napraviti več, ker nima
delali več let, ker imajo pre sredstev.
malo denarja. Za igrišče bo
Spomenik je dandanes že
šlo precej sredstev krajevne tak, da bi mu morali nujno
ga samoprispevka. Organizi zamenjati
nekaj
počenih
rali bodo tudi prostovoljno
delo.
■ »ISKRIN OBRAT V ŽU
ŽEMBERKU je te dni dobil
Za krvodajalstvom
prizidek. Zgradili so ga nad
o slepih in gluhih
severovzhodno
fasado
in
škarpo. Celoten objekt »IS
Novoizvoljeni svet za zdrav
KRE« ima zdaj zaokroženo
stvo, socialno varstvo in delo
podobo.
■
ŽUŽEMBERK POTRE pri občinski skupščini v No
BUJE BENCINSKO črpalko. vem mestu se bo 22. junija
Gostje z motornimi vozili, ki že drugič sestal in obravna
val med drugim krvodajal
jih je veliko zlasti ob nede stvo v občini. Po programu,
ljah in praznikih, m orajo sprejetem pred dnevi, se bo
prositi za gorivo druge voz svet sestal vsak mesec vsaj
nike. Med tednom lahko do enkrat. Na sejali bo pretre
bijo bencin na Dvoru. To je sal najrazličnejša vprašanja.
začasna rešitev. Radi bi čr
v juliju bo raz
palko, ki bo nenehno delala, Predvidoma
prava o slepih, gluhih in glu
stala pa naj bi ali na Dvoru honemih o b č a n ih , kategoriza
ali v Žužemberku.
ciji otrok in podobnem, v na
■ PRAZNIK ČEŠENJ BO slednjem mesecu pa o orga
STA PRIREDILA krajevna nizaciji otroškega varstva
organizacija Socialistične zve in družbeni prehrani. Na sep
ze in gasilsko društvo v Bru tembrski seji bo obravnaval
snicah 18. junija. Tradicio štipendiranje, mesec dni kas
nalna razstava
brusniških neje pa problematiko alko
hrusta/vk bo tega dne od 8. holizma. Jesenske razprave
do 20. ure pri šoli, vse bodo
posvečene
socialnovrste češenj pa bodo tudi na
prodaj. Za vstopnino 1 Ndin zdravstveni problematiki ob
Ob koncu leta bo svet
se bodo obiskovalci lahko čanov.
spregovoril o delu socialnorazvedrili še na veliki vrtni zdravstvenih
komisij
pri
veselici.
krajevnih skupnostih.
■ DOLENJSKA TURISTI
ČNA ZVEZA iz Novega mesta
je za prvo srečanje dolenj
skih izšeljencev, ki bo 25. ju 
nija v Kostanjevici, pripravi,
la veliko izbiro spominkov iz
vseh predelov Dolenjske, za
Delovne organizacije v no
naše rojake pa bodo napro
vomeški občini bodo že te
daj v paviljonu.
■ 10.000 IZVODOV TURI dni začele pošiljati svoje lju
STIČNEGA cenika za dolenj di na letne dopuste. Mnoge
sko območje je prejšnji te so se odločile, da bodo ^'di
den razposlala Dolenjska tu letos izplačale regrese in naristična zveza iz Novega me dmestila za K-15. Po podat
sta turističnim agencijam v kih, ki jih je dobil občinski
tujino, propagandnim pred sindikalni s<vet, bodo regresi
stavništvom, turističnim dru manjši od lanskih, na počit
štvom in gostinskim podjet niško letovanje pa se je prijem. Razen cen in drugih po
datkov iz družbenih gostišč
navaja cenik tudi cene v za
Med vožnjo zaspal
sebnih gostiščih in v avtocampih.
12. junija ponoči se je pripe

plošč, hkrati pa odstraniti
razpoke na vrhu, kjer so na
pisi. Tudi obledele napise, ki
na več mestih niso čitljivi,
je treba obnoviti. Obiskovalci
zdaj ne m orejo na spomeniku
prebrati imen svojcev ali pri
jateljev. Usposobiti je potreb
no tudi električno napeljavo
z reflektorjem.
Popravila ne kaže odlagati
tudi zavoljo tega, ker bo
9. julija pred spomenikom
večja svečanost, ki se je bo
do udeležili tudi mnogi svoj.
ci padlih.
M. S.

V prvensveni tekmi ljubljanske
conske lige so novomeški roko
m etaši 11. junija premagali ljub 
ljansko Olimpijo. Za Novo mesto
so dali gole: Globokar 1, Jaklič
in Lozar po 5, Gantar 4 ter Jančič,
Setina in Pelko po 2, za goste pa:
Pust 5, Penko 1, Damian in Ceak
po 2 in Erbežnik 7
JAP

tila hujša prom etna nesreča pri
Mačkovcu. Strojin Radovanovič se
je s tovornjakom KZ čačak pri
peljal iz Zagreba. Pri Mačkovcu
ja za kmilom zaspal in zapeljal
na levo stran ceste. Mimo se je
pripeljal z osebnim avtomobilom
Džulbo Mustafčič iz Dervente, t r 
čil v tovornjak
in zdrknil na
travnik. Mustafčič se je laže randl,
škodo pa so ocenili na 5500 N
din

Novomeška kronika
■ GLASBENA SOLA v Novem
m estu Je 13. junija ob 30. uri pri
redila javni nastop svojih a<jencev
| j SGP PIONIR Je v soboto, 9.
junija, začelo graditi novo trgovino
M ercator na Glavnem trgu poleg
Elektrotehne. Dela bodo končali
predvidoma do septembra.
■ STAVBO NA MESTNIH N JI
VAH. kjer je imelo SGP P io n ir,
začasne pisarne na gradidču, so
prejSnji teden podrli. Gradbeni
m aterial so odpeljali, ostali pa so
kupi kam enja in deli opeke, ki
kvarijo videz naselja.
■ NOVO TRGOVINO OBRTNIK
nasproti prodajalne Peko naj bi
zgradili že do naslednjega leta.
Gradbena dela je prevzelo SGP
Pionir.
■ ŠIVALNI TEČAJI podjetja
Bagat so se pričeli 1. junija v
stavbi na Prešernovem trgu 15.
Vpis je Se vedno mogoč.
■ NA VITRINI POČITNIŠKE
ZVEZE pod arkadami trgovine
Tekstil Se vedno niso zamenjali
razbite Sipe.
■ DIJAKI TRETJIH LETNIKOV

GIMNAZIJE so končali s poukom
že v soboto. 102 dijakov bo delalo
v raznih podjetjih v Novem m e
stu in okolici, ker m orajo opra
viti o počitnicah obvezno deset
dnevno prakso.
■ NEONSKI NAPIS prodajalne
Barve-laki še dva tedna ne bo sve
til. Popravlja ga zasebnik iz Za
greba.
„
■ NAPISU PRODAJALNE NOVOTEHNE »Avto-moto deli« na
Glavnem trgu se bo v krak tem
pridružil Se neonski napis Novotehna.
■ TRŽNICA JE BILA v ponedeljek, 12. junija, kljub dežju bogato
založena, cene pa so bile precej
visoke. Prodajali so jajca po 45
do 50 Sdin, jagode po 500 do 600
Sdin, stročji fižol po 500 Sdin kg,
grah po 300 Sdin, solato ledenko
po 300 Sdin, karfijolo po 450 Sdin,
češnje po 350 Sdin ter kolerabo,
glavico po 50 Sdin. Naprodaj so
bili tudi lončeni izdelki, pletenine
in drobna konfekcija.
■ GIBANJE PREBIVALSTVA —
rodila je Vera Hočevar s K urirske
poti 8 — deklico.

Več del upoštevano že v letnem programu novomeške krajevne skupnosti,
nekatera že opravljena — Skrb za novo osnovno šolo še vedno osrednja
naloga
V »letu akcij krajevnih skupnosti«, za katerega je zacijo, asfaltirali komzolni
dal pobudo zvezni odbor »Družina in gospodinjstvo« most in zamenjali mostni0^
in v sodelovanju z nekaterimi zveznimi organi in na kandijskem mostu, u red i i
organizacijami izdelal tudi program, bo novomeška most Nad mlini in podobno.
krajevna skupnost posvetila skrb zlasti javni higieni Popravila čaka jez na Rr®»
in ureditvi naselij.
ureditve pa kopališče na
Novomeška krajeivna skup
nost bo s sredstvi občine, de
lovnih organizacij, s svojimi
sredstvi ter s prostovoljnimi
prispevki in prostovoljnim
delom občanov letos opravila
več del. Marsikaj, kair je za
pisano v njenem programu,
je že končano.
Trdinova cesta v Novem

mestu je že asfaltirana, as
faltno prevleko pa je dobila
™ uiica med
jla in
2TTP v Bršhnu. Prav tako staže dograjena vodovoda v Cegelnici in Šmihelu. Tudi priročnih smetišč ni več.
Letos bodo asfaltirali še
Dalmatinovo nn Cvelbarjevo
ulico ter jima uredili kanali-----------------------------------------

Predvideno je tudi, da bi P^e
stavili sejmišče. Prav tflfco
j^ d cT n ap ra^ T dokumentacijo
^ h o rB k m irn o ureditev X*
mesta Na vaseh bodo
piedvsem popravili ceste in
poti
Občani z območja k ra je v n o
skupnosti so dali Prt dn<^ 1
novi šoli, za katero že °r
februarja’ plačujejo' samopri'
spevek.
_
FRANC AVSEC

Sprejem za
krvodajalce

m

V Šolskem centru za gostinstvo v Novem mestu se letos šola 338 dijakov in dija
kinj, bodočih natakarjev in kuharjev. K izpitu se je v rednem junijskem roku
prijavilo 56 kandidatov. Na sliki: bodoči kuharji med praktičnim izpitom v ku
hinji centra (Foto: Mirko Vesel)

Z manjšim regresom na dopust

Novo mesto : Olimpija
21:17

Javna higiena in red v naseljih

javilo manj ljudi. Več prijav
za letovanje v počitniških
domovih imajo samo v pod
jetjih z lastnimi domovi, ta
kih podjetij pa je v občini
osem. Sindikalne podružnice
nekaterih podjetij so se od
ločile, da bodo na svoje stro
ške poslale na letovanje ne
kaj socialno šibkih članov,
medtem !co bodo ponekod
plačale stroške za letovanje
otrok takiih Članov. Mnoga
podjetja iščejo domove za
letvanje
prek
počitniških
skupnosti. Podjetja, ki orga
nizirajo kolektivne dopuste,
bodo letos, kot kaže, poslala
svoje člane na letni oddih
avgusta.

Največ požarov zanetili otroci
Lani je v novomeški občini
32-krat gorelo, ogenj pa je
povzročil za več kot 39 milijonov Sdin škode. Gasilci so
obvarovali pred uničenjem
premoženje, vredno več kot
98 milijonov Sdin.
Največ požarov so zanetili
otroci med igro z vžigalica
mi. Gaslici, zbrani na nedav
nem občnem zboru občinske
gasilske zveze v Novem me
stu, so menili, da so za ta
dejanja odgovorni predvsem
starši. Zavzeli so s e za to, da
bodo v gasilske vrste priteg
nili več žensk, saj so te prve
vzgojiteljice svojim otrokom.
S protipožarno dejavnostjo
bodo seznamih vse občane.

SEDEMNAJSTI JUNIJ

3. junija je predsednik °J>_
činske skupščine Novo meSt0
Franci Kuhar priredil v S0"
stišču »Breg« sprejem 28
krvodajalce naše občine.
vabljenih je bilo 32 krvod^
jalcev, ki so več k o t 15-kr
darovali k r i. Ob te j priložno"
sti je predstavnik Rdečeg
križa Boris Savnik iz r o č il
plomo s srebrnim znakom &
prizadevnost v k r v o d a ja lsk i*1
akcijah Danilu K o v a č ič u 10
Niku Padevskemu iz N ovega
mesta. Predsednik občine s
je v kratkem nagovoru &
hvalil vsem krvodajalcem ^
nesebično in humano P0111
ljudem.

V ELEKTROTEHNI
imajo na zalofif1
V novomeški
TEHNI na
Glavnem tr*^
im a jo ria z a lo g i v se v e lik O S
b o jle r je v T IK I in K O N T A K i

od 8 do 80 litrov, navadne in
ekspresne kuhalnike na eno,
dve ali tri plošče, vse v rste
štedilnikov, štedilnike s PrP"
grama tor jem, pralne stroji
Zappas, Candy, Indesit
V torek: kako
Castor. Na podeželju, k)
še nimajo hišnega v o d o v ij
gospodarijo?
Zbor delovnih skupnosti bodo veseli polavtomate®občinske skupščine v Novem pralnih strojev Maris-RO11
mestu bo v torek, 20. junija, in Albalux 2, ki jih imajo fr
obravnaval problematiko po zalogi v ELEKTROTES^*;
slovanja nekaterih gospodar^ Avtomatske likalnike Ro^v*
skih organizacij, ki se borijo ta, AEG-EKA in EWS
s težavami. Med drugim bo jajo po konkurenčnih cena*1.
do spregovorili o Inisu, Opremalesu, Eli ter Dolenjskih
in šm arjeških Toplicah.

Šolski mladini bodo predavali o tem, kao se zavarujemo pred požarom, in ji prikazovali poučne filme,

27 zlatih in 127
srebrnih za kri

Pretekli teden so
porodnišnici rodile: Helena

vičič iz Krškega — Lidijo, St***’’

Delovne organizacije v no K otar iz Trebnjega —
Smrke iz Starega trg pnf.
vomeški občini so te dni sve Majda
Bojano, Alojzija Marinčič z
čano izročile zlate in srebrne nega vrha — M arjetko, J »na
a
značke svojim najboljšim k r Bevc iz Podturna — Darjo,
Pašič iz Konca — Mirana,
vodajalcem. Zlatih značk — Pestnar
iz Trnovca — R o s a n o , „
dobili so jih vsi, ki so naj rija Vranešič iz Črnomlja r r ln<e
Letos ga praznujemo prvič
it
manj desetkrat dali kri — so m ana, Marija Prem rl
— Sandija, Anica G°J
razdelili 27, srebrnih (pogoj: Prekope
Sela — Darka, Pavla Kosec ijS jg
Novomeška komisija za varnost prometa se je zahva petkratna oddaja krvi) pa nom lja — Dušana, Antonija
Križevske vasi — Janeza.
lila šolam za njihovo pomoč pri prometni vzgoji, 127. 27 večkratnih krvodajal iz
rija Grzin iz Mihelje vasi ~~ “ {t
hkrati pa jim predlagala, kako naj proslavijo 17. junij. cev je v počastitev 4. junija, in deklico, Terezija Hruševar .
Na ta dan bodo občinstvo opozorili s parolami, ki dneva krvodajalcev, sprejel Kržifiča - deklico, Elizabeta
iz Črnomlja — dečka, ^ ^ f a
jih bodo pripeli na vseh vidnih mestih. Večje mani predsednik občinske skup ger
iz Knežinc — dečka,
ščine Novo mesto tov. Fran Babič
festacije ne bo, ker komisija nima denarja.
Zajc iz Loške vasi — dečkaci Kuhar.
rija Resnik iz Lokev — delo
Odlok o proslavljanju 17. rok v prometu je izdal zvez
junija kot dneva zaščite ot- ni svet na varnost prometa
na podlagi sklepa s posveto
vanja, ki je bilo pred dvema
letoma v Karlovcu.
Kam z učitelji?
Ta dan bomo letos prvič
praznovali.
V soboto bodo v
Pretekli teden so darovali kri na novomeški tr a n s f u z ij^
Novomeško učiteljišče
postaji: Anion Luzar, član kolektiva IMV novo mesto; Ivan
vsej državi svečanosti in po
končuje te dni 25 dija
Brulc, Franc Božič, Janez Gornik, Vinko Osolnik, Marij
dobne prireditve, na katerih
Šobar, Drago Brezovar, Tončka Gorjanc, Judita Resn*a_j
kov novomeške občine.
Antonija Dvoraček in Neda Mišlaj, člani kolektiva Krka
bodo spregovorili o tem, ka
Razpisani pa sta samo
tovarna zdravil, Novo mesto; Jože Surla, član tole{«*
ko so otroci zaščiteni v pro
dve delovni mesti. 13 učiCestno podjetje Novo mesto; Alojz Antončič, član kolesi.
metu.
2TP Sekcija z vleko, Novo mesto; Jože Bruhc, član kol««*
teljiščnikov je štipendira
INIS, Novo mesto; Nežka Drčar, članica kolektiva SDK ^
la občina, zdaj pa Jih ne
črn a kronika pogosto go
vo mesto; Anton Gregorčič, klepar iz Bršlina; Jože LU“ ’
član kolektiva Pionir, Novo mesto; Nada Hršak, elan .
vori
o
nesrečah,
v
katerih
so
more zaposliti. Kam z ukolektivu Komunalno podjetje Novo mesto; Lojzka .
čitelji? Svet za prosveto
udeleženi otroci. Ob dnevu
članica kolektiva Novoteks, Novo mesto; Štefka ^ n ’,]iTlia
zaščite pa naj bi opozorili na
in kulturo je priporočil,
nlca kolektiva Dolenjka, Novo mesto; Ana Salmič, gospe)
iz Novega mesta;Anton Pavlin, član kolektiva K o v in a r , s*
naj bi kmalu po naknad
to, kako bi otroke še bolj za
mesto: Martin Safar, član kolektiva Labod, Novo mesto,
nem
razpisu
delovnih
varovali pred nesrečami. Ta
zali ja Vovko, M alija Pavlin, Angela Matkovič, Ana Drganc
m est sklicali sestanek
skrb ni naložena le šolam,
Ivan Turk, člani kolektiva KnJlgoUsk, Novo mesto;
Javorič, gospodinja iz Brestanice; Anton Javorič, upoKoj
ravnateljev in proučili
marveč tudi vsem organizaci
iz Brestanice.
vprašanje.
jam, ki se ukvarjajo s pro
metom, in celotni družbi.

Dan zaščite otrok v prometu

KRI. KI REŠUJE ŽIVLJENJA

Pionirski pokal
dobile Delnice

K O NFERENCA ZVEZE ZA T EL E SN O KULTURO

Obeti za razvoj telesne kulture
Čas in potrebe podirajo zastarele oblike telesnovzgojne dejavnosti
V Ljubljani je bila 1. junija konferenca republi

ške Zveze 21a telesno kulturo. Razen članov konferen
ce so bili prisotni tudi delegati občinskih zvez. Skrb110 pripravljeno gradivo, uvodne misli predsednika
Janeza Zemljariča in razprava so dali več pomembnapotkov
telesni kulturi za nadaljnji razvoj. -* -------------------------Cas, družbene in materialne razso danes drugačne kot pred
«*
5. Razvoj sili še naprej,
***•
novi
Pojavi terjajo nove m ožnosti za
Cim bolj se človek osvobaja
J*"«ieKlosti,
^ k lo s t i, tem večje so njegove

čno spregovorili in predlagali rešitev.
”V zadnjih letih opažamo,
" da so
se svobodne dejavnosti na polju
telesne kulture močno uveljavile.
V
V bolj
bolj razvitih
razvitin državah
arzavan jim
jim pra

____________ 1
D O tr/iK «
Potrebe
po sproščeni
m aterialni,
““kovni in telesni kulturi. Zadnjo
spremlja organizacija, ki je
P^dvsem dolžna skrbeti za zdray° rast občanov. Delegati so o
in podobnih vprašanjih kriti,

r»o T T c a l m o r n r «
ttfllc t.iv
vij o^ »vadba za
vsakogar«, »aktivnosti na planem«, »vadba onkraj
zaprtih vrat« in so postale že kar
množično gibanje. Naša dejavnost
se je razvila predvsem na smučiščih, ob
ob m
morju,
orju, jezerih,
jezerih, rekah,
rekah, vv
ščih,
planinah in drugod. Reka mladih
ljudi je preskočila plot, ki smo
ga do nedavnega še skrbno podBrežice : Krško 1:0
-pTraTi” Kot~kaže, je čas dal svoje,
V okviru tekmovanja nogomet- okviri naših organizacijskih oblik
2® celjske podzveze so Brežičam pa z njim niso bili usklađeni. Ka"0laa premagali ekipo Krškega z že, da bo treba smer dejavnosti
spremeniti. “Konferenca
je nakaza
r«Ultatom 1:0 .
‘
la pot.
Na splošno govorimo, da teles
Republiško pionirsko
na kultura pojenjuje, v isti sapi
trdim o, da so smučišča, bazeni,
Prvenstvo v rokometu reke
polni mladih ljudi. Bržkone
bo držalo, da je to spontana te, V nedeljo, 4. junija, je bilo
MjUbljaai republiško prvenstvo v lesnokultum a dejavnost in da do
sedanje Uoblike
niso prikrojene ^
čapiOHir&.e, 5>t?u<uije
LH1.IVc mau
OKonaetu za pionirje inlilpionirke,
CA ga
ran udeležili turi«
r»i
“J So
SO se
tudi Brežičasu. Ni potrebno biti plat zvona
j1. Zmagala je ekipa iz Most, ki šp ort podpirajo delovne organiza
ijC.
J® Premagala borbene Brežičane z cije.
Veliko so povedali o odnosu
^ t a t o m 11:7.

In i ^ ženska ekipa je dobro igra-

zasedi n. 9.
mfistn. D
o b ra uvrjr. ^*** zasedla
2. mesto.
Dobra
r ”ev obeh ekip je velik uspeh za
“snovno šolo bratov Ribarjev.

Bela krajina je utrdila
vodstvo v NLP

ELAN : Ihan 6:0
V prvenstveni nogometni tekmi,
odigrani 4. junija v■ -‘“
Ihanu
med
■ prvenstveni nogometni tekmi uuigituu
7 — --;—
nogometaši novomeškega ELA- nogometaši Bele krajine m ekipo
. P r e m k i vrst« tan^ ajšnjeg a kluba si je B d a
s 6:0. Maksimovič je dal 4 krajina z zmago 3:2 (2:2) utrdila
sole, Mrvar in Brankovič pa po mesto
m esio vv vodstvu
vuu^tvu NPL.
u m . Za
^ NK , Be,
FTT.AMrvtrA možnost, da V
w{ ca
,a.• ELANOVA
bi
se ir*
lo krajino so zahili
zabili pole
gole Pulialc.
Puljak
uvrstil v drugo slovensko ligo, se Raiič in Schweiger, za NK Ihar
J* Povečala.
JAP pa Kovič in H ribar.
v w

Športni dogodki iz Črnomlja
• V Črnomlju je sostovala ro_
kometna ekipa garnizona, jt*a
Karlovca. V igri z domaćin, r i t
Partizan so gostje a n ® ..™ *
23:22 (9:8).

8

• V prvenstveni tekmi zasav
sloe rokometne lige je 4. junija
fjkipa
iz Črnomlja premagala
Smratno z 29:17 (14:10). Največ
golov sta zabila Sim ec in Zigič.

® V Črnomlju služi vojaški rok

® an i k o šarkaš O lim pije in nek .
Tatiji državni
rep rezen tan t Tine

med am aterskim in profesionalnim
športom, ki ju je potrebno ločiti
z debelejšo črto.
Delegati so menili, da je treba
spremeniti odnos do kadrov, ki
jih tudi v prihodnje ne bo m anj
kalo, potrebno pa bo dati ustreano ceno amaterskim kadrom.
s.
uu
S. DOKL
. .
, . .

Trebnje

Pred kratkim so bile v Kočevju
medobčinske pionirske športne
igre, ki se jih je udeležilo več
kot 200 tekmovalcev iz kočevske
in sosednje delniške občine na
Hrvaškem. Pri pionirjih so bili
boljši tekmovalci iz kočevske ob
čine, pri pionirkah pa tekmoval
ke iz delniške občine. Delnice so
zbrale 230 točk, Kočevje pa 220.
Prehodni pokal je šel v Delnice.
Do zdaj so pioinrji
iz Kočevja
trik rat dobili ta pokal, Delmčam
pa dvakrat.
„
A. ARKO

! D O r lin j o l u

Črnomelj : JLA Karlovac
22:23

Logar. Tudi v Beli krajini se
ukvarja z rokometom in igra v
granizooskem klubu.
# Na
slovenskem
prvenstvu
srednjih in strokovnih šol v odbojki je med moškimi ekipami
zasedla 5 mesto ekipa črnom alj
ske gimnazije.
• V prvenstveni tekmi ljubljan
ske nogometne zveze so Črno
maljci premagali »Savo« iz Tacna
z 1:0. Gol je zabil Švajger. Tekmo
je gledalo okoli 20 ljudi.
A. L A T E R N E R

Srečanje kemikov v Kočevju

n« 'r**j naj bi se razviie vsakolet_?P°rtne igre podjetij kemične

&t2S10vanJa

odvijala v
domu
tek-

___
izvedli
W r£ kai- sindikalne
podružnice ke»
U
č
n
k
i
H
«
*
0
tovarne
m
e
la
m
in
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uuti
le
MELAMIN.
S
taki
Hi
VA, Ječan ji bi v Kočevju lahko

ciuv at
in rekreattt Poživili ššportno
p o r tn o -----------0 udejstvovanje med delovni

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, oddelke za gradbeni
štvo, strojništvo in elektrotehniko;

Višjo pravno šolo Maribor;

V prijateljski rokometni tekmi je
V 7. kolu druge republiške od
Višjo ekonomsko-komercialno šolo Maribor, oddelke
bojkarske lige so igralci Trebnje moštvo karlovške garnizije JLA v
ga v nedeljo, 11. junija, gostovah Črnomlju premagalo tam kajšnjo
za bančništvo, knjigovodstvo in finance, splošno ko
23:22 (9:8).
M. H.
v Bohinju, čigar odbojkarji — no ekipo
mercialo, zunanjo trgovino ter turizem in gostin
vinci v ligi — so doslej na doma
čem igrišču dajali m arsikaterem u
stvo;
CELULOZAR : Konjice
nasprotniku močan odpor. To pot
3:0 B. B.
pa so v celoti odpovedali, saj niso
Pedagoško akademijo, Ljubljana, oddelke za razred
z izjemo nekaj prvih trenutkov v
V17. kolu CNP bi se m orali
ni in predmetni pouk;
vsej tekmi niti enkrat vodili. Gost nogometaši krškega Celulozarja
je so zmagah s 3:0 (15:10, 15:6, doma pomeriti s Slovenskimi Ko
Višjo tehniško konfekcijsko šolo, Zagreb, organiza
15:8) in si s tem še bolj utrdili njicam i. Ker so gostje izstopili,
cijsko tehnološko in modno konstrukcijsko smer,
tretje mesto na razpredelnici.
je Celulozar brez tekme dobil no
Za Trebnje so igrah: F. Opara, vi točki in si zagotovil obstanek
Srednjo tehniško šolo Ljubljana, oddelke stoojne,
J Mišmaš, J. Pavlin, J. Mrvar, D. v ligi. Z 9 točkami so krški no
Pandža, P. Stor, I. Slak in M. Le gometaši na 9. mestu.
lesne in elektrotehniške stroke;
gan. Prihodnjo nedeljo tekme ne
Srednjo gozdarsko šolo Postojna;
bodo igrali, ker je nedeljski nas
Ekipi Leskovca prvi
protnik Žirovnica odstopil od na
daljnjega tekmovanja. 25. junija se
Trgovinsko poslovodsko šolo;
Na občinskem prvenstvu osnov
bodo v zadnjem spomladanskem nih šol v rokom etu je zmagal Le
Osnovno šolo, 1. tečaj (5. in 6. razred) in 2. tečaj
kolu pomerili doma z odbojkarji iz skovec, ki je premagal vse ekipe.
Kamne gorice, ki so trenutno zad Drugo je bilo Krško, tretja Ko
(7. in 8. razred); kandidati, ki so dovršili 7. razred,
nji na tabel!.
stanjevica in četrto Podbočje.
pa se letos izjemoma lahko vpišejo v 8. razred;
Med dekleti je Leskovec premagal
Kočevje : Kamnik 2:3 Krško s 4:3 in tako postal prvak.
oddelek za tuje jezike; stourni tečaj prve, druge in
V nedeljo, 11. junija, sta se v
tretje stopnje nemškega, angleškega in italijanskega
Mirna - ELAN 3:1
Kočevju sestali obe doslej še ne
jezika po avdiovizualni metodi.
poraženi ekipi druge republiške od
Nogometaši Mirne so ob svo
bojkarske lige. Ker ima moštvo jem krajevnem prazniku premagali
Prijavite se do 20. junija 1967 pismeno, osebno ali
Kamnika boljšo razliko v setih, novomeški ELAN s 3:1 (0:1). Za
po telefonu na naš naslov, kjer lahko dobite tudi
je bilo v razpredelnici na prvem Mimo sta bila uspešna Šmuc 2 m
mestu, Kočevje pa na drugem. T ratar III. 1, za Novo mesto pa
podrobne informacije.
Dalj časa trajajoči dež je razmočil 2ika Maksimovič. Sodil je Novoigrišče, tako da so m orah tekmo meščan Mrzlak.
N.
TRATAR
odigrat v telovadnici doma telesne
kulture. Ker je bila tekm a odlo
čilna, se je na galeriji in balkonu
zbrala množica živahnih gledalcev,
ki so prisostvovali enih najlepših
tekem, odkar igrajo odbojko v
Kočevju. Igra je bila enakovredna;
v odločilnem zadnjem setu so domačini vodili že 13:9, kljub temu
ODDELEK ZA ZDRAVILNA ZELIŠČA,
pa so gostje odločili set in tekmo
v svojo korist. Srečanje se je kon
NOVI TRG 9 - telefon 21304
čalo z zmago Kamnika s 3:2 (15:13,
615 15:10. 10:15 In 15:13).
A. ARKO
Novo mesto

KRKA

Izbrana je ekipa
v namiznem tenisu
V Mariboru bodo od 22. do 24.
junija športne igre kolektivov elek
trogospodarskih podjetij iz vse
Slovenije. V soboto, 9. junija, so
bile v Kočevju odigrane tekme
ljubljanskega Elektro podjetja, na
katerih so izbrali namiznoteniške
reprezentanco. Po borbenih igTah
so bili izbrani naslednji zastopni
ki: Stane Gašperšič iz Beno Konte
iz Kočevja ter Goljuf, Geit, Cajhen in B iz a n t iz L ju b lja n e .

rokometnem turnirju
v Šentjerneju

mi kolektivi naše občine.

Šolsko športno društvo »Polet«
šentjem ejske osnovne šole »Mar
tin Kotar« je 14. m aja organi
ziralo rokometni turnir za pio
STRELJANJE: MELAMIN II 482 nirke. Ekipe so pokazale, da so
krogov, TESNILKA 393, FENOLIT dobro pripravljene na občinska
376, MELAMIN I 360 krogov. Po in medobčinska prvenstva. Rezul
samezniki: inž. Dušan Oražem 103, tati: Šentjernej I. : Šmihel 10:0 .
Franjo Simončič 102, Franc Sturm Šentjernej I : Sm arjeta 8:1, Smar
jeta : Šmihel 1:0, Novo mesto
100 krogov (vsi MELAMIN).
KEGLJANJE:
MELAMIN
190 Šentjernej II 4:1, Mokronog
kegljev, FENOLIT 163, TESNILKA Šentjernej II 4:2, Mokronog
Novo mesto 9:5, Šentjernej II •
158.
Po razdelitvi pokalov in priznanj Šmihel (za peto mesto) 3:2, No
so imen
imeli vsi
vsi uaeiezenci
udeleženci m
in orgiuuorgani- vo mesto : Sm arjeta (za tretje
so
zatorji tekmovanja tovariški večer mesto) 6:2 in Mokronog : Šent
jernej I (za prvo m esto) 5:3.
v hotelu Pugled v Kočevju.
ARKO
P M
Rezultati:

ODBOJKA: MELAMIN 4 točke,
FENOLIT 2, TESNILKA brez

Olga na to:
»Zdaj pa govorimo kaj drugega. Vi ste bili po
Syetu, gospod Sćdnik; povejte nam kaj novega, kaj
zanirnivega nam, ki tičimo v tem zapuščenem, po
habljenem kotu.«
»Prav rad bi vam ustregel, gospodična; ali kar
vas najbolj zanima, o tem je meni težko poročati.«
»In kaj mene najbolj zanima?«
»Kako se nosijo dunajske žene in dekleta.«
»In vas ne?«
»Ne porečem, da ne; ne tajim, da rad gledam
°kusno opravljene ženske, in take prilike je na Du«aju toliko, kolikor malokje. Dunajčanke slujejo po
Pr&vici, da se znajo oblačiti; vsi tujci trdijo, da se
£°rejo v graciji ž njimi meriti samo še Parižanke.
je vse res, ali kako naj vam to popišem! Jaz nistrokovnjak; moje oko sodi splošno; kake so
Posameznosti, ki se strinjajo v prijetno celoto, tega
ne morem razložiti. Tudi bd vam lahko korif l*°J ženske zanima samo vedeti, kaka je najnovejša
j° ša; o tem pa je težko govoriti; ženska noša se
^andanašnji izpreminja kakor oblaki na pomladaJem nebu, ki nam kažejo vsak čas drugo podobo.«
»In to se vam ne zdi prav? Zenske morajo vedno
Premišljati in ugibati, kako naj se oblačijo, da bodo
j®Pse, da bodo bolj ugajale moškim očem. Oko se
«itro naveliča vsake stvari, bodi si še tako lepa.«
»Nam je to že prav, vsaj meni; ali je pa tudi
t
ki morajo plačevati drage obleke, tega ne vem,
udi ni treba, da bi me to skrbelo.«
»In kadar boste morali tudi vi?«
»Kako bo takrat, tega še ne vem.«
tv. w*daj nam pa še to povejte, gospod Stfdnik, ali so
^fc&jčanke res tako lepe, kakor se govori in piše?
bo***
sodil po tem, da so vse same izbrane ležene in dekleta. Vi veste, kaj je lepo; govorite,
^ bom verjela.«
sv. T&ko vprašanje iz mladih ženskih ust.spravi moKe8a v zadrego. Valentin se ni dolgo pomišljal.

TOVARNA ZDRAVIL

K

M o k ro n o g p rv i na

ne bi bili samo poslovni
h?JJnerjl, so poskusili sodelovati
s«01 v športu. Minulo nedeljo so
n,ij?®®tali v Kočevju športniki ker<*2i Podjetij FENOLIT iz Bo
TESNILKA iz Medvod in
s^ A M lN iz Kočevja. Iz takih

z a iz o b r a ž e v a n je
KADROV IN PRODUKTIVNOST
DELA - NOVO MESTO

^A V O D

»Jaz ne vem, gospodična, ali si smem prisvajati
toliko razumno^i o tej stvari, kolikor mi je vi tako
prijazno prisojate. Skliceval bi se zopet na tujce, ki
so prehodili mnogo sveta in trdijo, da ni v nobenem
mestu videti toliko ženske lepote vkup kakor na Du
naju; toda vi hočete slišati mojo sodbo.«
»Da, vašo sodbo, gospod sćdnik, govorite!«
»Jaz sem bil še malo po svetu, zato ni, da bi raz
sojal, ali Dunajčamke res v lepoti presegajo vse druge
ženske na svetu. To pa moram reči, da so zares lepe;
jaz si skoraj ne morem m isliti lepših; težko je reči,
katere so lepše, žene ali dekleta. Kak poleten večer
na »Ringu«, v mestnem parku, v »Pratru« ali pa tudi
kako lepo zimsko popoldne — to vam je prava »ga
lerija« raznovrstnih lepot od zlatolase, modrooke,
nežne severjanke do ognjevite rojakinje južnih krar
jev.«
»Glejte, glejte, gospod Sodnik; tako vnetega vas
nisem še nikoli videla, tako navdušeno niste še ni
kdar govorili, tudi ne o — pečenem zajcu!«
To je bilo malo na debelo povedano; ali bodimo
pravični: nobena ženska, mlada ali stara, bodisi še
tako pametna, ne sliši rada, da mošld tako navdu
šeno govori o ženski lepoti, razen o njeni. Pristaviti
moramo tudi še to, da je velik razloček, kako se taka
beseda govori in kdo jo govori. Te besede niso pri
šle iz nežnih ustec lepe Olge tako trde, kakor se
morebiti bero.

Nabirajte seme
jesenskega podleska!
Od meseca junija dalje nabiramo skoraj zrele me
šičke. Nabrane mešičke posušimo na soncu ali na
podstrešju. Pri sušenju seme popolnoma dozori ter
postane temno rjave barve. Posušeno seme očistimo
s pomočjo rešeta. Seme, namenjeno prodaji, mora
biti popolnoma zrelo, čisto in dovolj suho,
NABIRANJE JESENSKEGA PODLESKA JE IZ
REDNO DONOSEN POSEL.
CENA s e m e n u j e s e n s k e g a p o d l e s k a
bo t u d i l e t o s s t i m u l a t i v n a za n a b i 
ralca.
Ko boste imeli seme jesenskega podleska nabrano,
se pozanimajte za ceno v našem oddelku za zdravil
na zelišča, ki vam ga bo vedno plačal po najvišji
dnevni ceni.
OPOZORILO!
Rastlina, predvsem seme, je strupena. Zato si mo
ramo po nabiranju umiti roke!

Kdo ve, kako bi ji bil Valentin odgovoril, ali
Olga mu ni dala časa, in to je bilo pametno.
»Ko bi bila jaz omožena, ne bi smel moj moz ni
kdar na Dunaj, kjer pravite, da je toliko lepot; to
mora biti strašna nevarnost.«
»Kdor ima tako ženo, gospodična Olga, temu m
nobena ženska nevarna; vam bi bilo lahko držati ga
doma; nikamor bi si ne želel od vas. In ko bi tudi
šel kdaj na Dunaj, saj bi ne hodil brez vas.«
»Da bi jaz kdaj Dunaj videla! Rada bi ga res, ne
tajim; ali tega veselja ne doživim, prej sodnega dne!
Kolikokrat sem že prosila in nagovarjala očeta! Ni
jih omečiti, na to uho so gluhi; vesela moram biti,
da me vsako leto enkrat vzemo s seboj v mesto; ali
kaj je naše mesto proti Dunaju? Oh!«
»Jaz pa menim, gospodična, da vam ne bo treba
dolgo čakati, samo treba, da hočete odločno.«
»Kako to?«
»Moža si je treba izbrati, moža!«
»Izbrati! To se kar tako izbira! Vi ste poredni,
gospod Sodnik! Kdo bi pa hotel takega dekleta, ki
ni ne meščanka ne kmetica?«
»Na vaše zdravje, gospod Sodnik,« oglasi se v tem
imenitnem trenutku gospod ^davkar, ki je bil med
tem pogovorom prinesel boljšega vina na mizo.
»Na vaše, gospod davkar, in vaše ljubeznive dru
žine’« odzdravi mu Valentin. Davkar je bil natočil
vsem male kozarce; vsi so pili, tudi Olga in Irena.
Dolgo časa so potem še skupaj sedeli in se razgovarjali o raznih stvareh. Valentin je bil nocoj po
sebno dobre volje, ljubezniv in gostobeseden, da ga
je bilo veselje poslušati. Govorili so vsi vprek brez
posebnega reda; še davkar sam se je vtikal v pogo
vor; dobro vino mu je bilo razvozlalo jezik. Tudi
Irena je bila nenavadno zgovorna. Valentin jim je
pripovedoval o Dunaju, kako tam ljudje žive in se
kratkočasijo; govoril jim je o glediščih, plesih in
besedah, o galerijah, palačah in vrtovih. In znal je
lepo govoriti.

V TEM TEDNU VAS ZANIMA
dvojni praznik, da bi bila še ve
liko let med nam i, sestri Lojzki in
stričku Bregarju iz Trbovelj pa
vošči za god Jožica z družino.
Vsem Škoporčevim, Jamškovim in
Prijatljevim lep pozdrav!

OBVESTILO
SREDNJIH ŠOL
Gimnazija Novo mesto in
Črnomelj, Kmetijska šola,
Ekonomska šola, Sola za
zdravstvene delavce, Go
stinska šola, Poklicna šola
kovinarske in avtomehanske stroke v Novem me
stu, Poklicna šola kovinar
ske stroke v Črnomlju in
poklicna šola tekstilne
stroke »Beti«, Metlika,
obveščajo, da se začno

NESREČE
Ni pogledala, če je
cesta prosta

8. junija popoldne se je pripe
PRODAM - MLATILNICO znamke
tila prom etna nesreča na Trgu
»Bauer-Adler«, 70 boben, v do
svobode v Sevnici. Od samopo
brem stanju, in traktor »Hanostrežne trgovine se je pripeljal®
mag« 14 KS, s hidravliko, enoJOŽICE FURLANIČ
s kolesom Fanika Brilej iz Podbrazdnim plugom, kosilko, na
16
iz Regerče vasi
kladalcem
gnoja
na
hidravliko,
gorja
in hotela prečkati cest£v.ne
Petek, 16. Junija — Beno
generalno obnovljen 1. 1956.
da bi se prepričala, če je Pros"j
se najtopleje zahvaljujemo zdrav
Sobota, 17. junija — Gorazd
Lojzki Saje iz Kanade žele za
V
tem
trenutku je pripeljal on
Franc
Volovec,
Mihalovec
18,
niškemu
in
strežnemu
osebju
inter
Nedelja, 18. junija — Bogdan
dvojni praznik vse najboljše dru
Dobova.
Šmarij po omenjenem trgu Pavf
Ponedeljek, 19. junija — Julijana nega oddelka bolnice Novo mesto, žina Gazvoda in Andrejčičevi iz IŠČEM
Vene
iz
Sevnice z osebnim avtoPRAZNO
9
0
B
0
in
kuhinjo
posebno
dr.
Koscu
za
nego
in
vso
Torek, 20. junija — Nenad
v Novem mestu. Plačam dobro.
mobi lom pravilno po desni stra
skrb v času njene bolezni. Zahva Šentjošta.
Sreda, 21. junija — Alojz
Naslov
v
upravi
lista
(870/67).
ni.
Kolesarko
je opazil na kraja
ljujemo se vaščanom, sorodnikom
Četrtek, 22 junija — Ahacij
ZAKONSKI PAR brez otrok nujno
razdalja in začel zavirati. Ker P8
in vsem, ki so ji darovali evotje in
preizkusni izpiti
potrebuje
prazno
sobo
v
Novem
je
prav
tedaj
pospešila
vožnjo, d®
vence in jo spremili do njenega
SUPERAVTOMATIČNI
23. junija 1967 ob 8. uri.
mestu ali bližnji okolici. Slavica
bi prečkala cesto pred avtomobi
preranega groba. Vsem skupaj še
Bojič, Bršlin 42, Novo mesto
lom, nesreče ni mogel prep rečitienkrat prisrčna hvala!
STAREJŠI UPOKOJENKI, ki bi v
Zadel je kolesarko, da je padi®
Na vseh šolah, razen na
Žalujoči: ate in mama
dopoldanskem času pazila na dva
in obležala v nezavesti s hudim 1
poklicnih,
bodo
trajali
pre
vseh znamk in
otroka, nudim hrano in stanova
poškodbami. Odpeljali so jo v bre
Ob prerani in nepozabni izgubi
izkusi 2 dni. Učenci izven
nje. Naslov v upravi lista
žiško bolnišnioo. Na avtomomnj
našega dobrega in skrbnega očeta, V nedeljo, 21. m aja 1967 ob 9. uri
(857/67).
in kolesu je za okrog 1050
Novega mesta lahko pre
moža in brata
dopoldne, nas je za vedno zapustil
TAKOJ SPREJMEM žensko za po
škode
nočijo v Dijaškem domu
naš ljubljeni, od dolge, težke
moč v gospodinjstvu dvakrat na
v Šmihelu.
bolezni izmučend ata
ALOJZIJA ŠKEDLJA
teden. Naslov v upravi lista
Z mopedom v obcestni
(879/67).
iz Mačkovca št. 14
JOŽE BRATANIČ
MLAJŠO FRIZERKO sprejmem ta
jarek
40.000 Sdin
koj. Jože Petrič, frizerski salon,
iz Brezja pri Bojsncm
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki
11. junija popoldne se je P10^
Tržič, Trg Svobode 3.
so nam v teh težkih trenutkih Umrl je v 72. letu življenja. Vsem
stičnem
društvu,
Novo
mesto,
Ce
Brežicam peljal Karel Korošec »
zmanjšana carina
UGODNO PRODAM gumi voz 5 ton
stali ob strani in z nam i sočustvo sosedom, sorodnikom in p rijate
šentlenarta s tovornim avtomo
in trdi voz. Ogled ob nedeljah. sta kom andanta Staneta 30.
vali. Zlasti se zahvaljujemo časti ljem, ki so ga 24. m aja spremili
za pralne stroje!
bilom . V vasi Cmec mu je nas
Jože
Medic,
Podturn
21,
Dol.
To
tem u gospodu župniku za sprem  na zadnji poti k večnemu počitku
proti
pripeljal mopedist Kare*
plice.
stvo in tolažilne besede, vaščanom v Pišece in z nami sočustvovali,
VSE INFORMACIJE
PRI ZDRAVLJENJU HEMOROI
Popravljam vse vrste šivalnih Debelak iz Kostanjeka. Vozil je
in še posebno sosedom za vso nji se v imenu vseh doma in po svetu
DOBITE:
DOV (zlate žile) je prvi pogoj strojev. Vprašajte pri Pungartniku, po levi strani in je na zelo krat
hovo nesebično pomoč. Hvala za razkropljenih otrok in žalujoče že
ko razdaljo
zagledal tovornjakredno iztrebljanje. S tem ubla Zagrebška blok B, Novo mesto.
lep vaški venec in podarjeno cvetje ne — mame Marije iskreno zahva
NOVO MESTO: BRAČKO,
Zaletel se je v b la tn ik tovornega
žite
bolečine in krče. Prijetno
ter za izredno veliko udeležbo na ljujem . Prav posebna zahvala go
avtomobila
in
z mopedom padel
učinkovito
sredstvo
za
to
je
ro
Ragovska 7: š t. telefona
pogrebu. Prav tako se zahvaljuje vorniku sosedu Jožetu Dimbeku za
v obcestni jarek Pri padcu se
gaški DONAT vrelec. Zahtevajte
mo Francetu Luzarju za poslovilni ganljive
068-21—659
poslovilne
besede,
kakor
ga v svoji trgovini, te pa ga do
Center za socialno delo Novo je h u d o poškodoval. Odpeljali 90
govor ob odprtem grobu. Vsem tudi g. kaplanu Ivanu Pajku za
be v Novem m estu pri HMELJ
mesto bo 17. junija 1967 ob 12. uri ga v brežiško bolnišnico. Na vo
SEVNICA: TOTER,
prisrčna hvala za izrečena sožalja. poslednjo
tolažbo. Prav vsem
NIKU in STANDARDU.
razprodal premičnine (obleko, pe zilih je za okrog 2000 ND škode.
Heroja
Maroka
4
POROČNE PRSTANE po najnovej rilo, drva, obutev in drugo), last
iskrena hvala!
Neutolažljiva in od bolesti
ši modi in vsa zlatarska dela upokojenke Ane Prijatelj iz Šmi
strta žena M arija, otroci, brat.
Žalujoči sin Ludvik z Jelko,
PEROTTI-EXPORT
Neprimerna hitrost
opravlja zlatar, Gosposka 5. hela 2, p. Novo mesto.
je in sestre ter drugo sorodstvo
žalujoča žena M arija in vse
Ljubljana
(poleg univerze).
Razprodaja bo v Šmihelu 2, p.
drugo sorodstvo
11. junija zvečer se je Ivan NeS. FRANCESCO 41, TRST
SPREJMEM DVA DOBRA ZIDAR
Novo mesto.
požlan iz Sevnice peljal z o se b 
JA za delo v Ljubljani. Ponudbe
nim avtomobilom proti G lo b o k e
pošljite na naslov: Jože Zrimšek,
mu. Na koncu vasi Blatno je vo
Ob prerani Izgubi našega očeta ln
zidarstvo.
Sp.
Hrušica
42,
Ljub
Seznam
predmetov
za
razprodajo
zil s precejšnjo hitrostjo in P°
starega očeta
ljana.
je razobešen na oglasni deski Cen sredini ceste. Tedaj se je iz nas
PRODAM VISOKOPRITLICNO eno
tra za socialno delo Novo mesto protne strani pripeljal z o se b n im
ANTONA PRHNETA
družinsko stanovanjsko hišo. Po
in na vhodnih vratih stanovanja.
avtomobilom
po
desni
stra n i
iz Orehovice
drobnosti pri ogledu vsak dan
Franc Medved iz DečnLh sel. Za
po peti uri popoldne. Jože Zrim
se naj iskrene je zahvaljujemo vsem
radi neprimerne hitrosti Nepos
šek, Sp. Hrušica 42, Ljubljana.
sorodnikom in znancem za podar
Ščetke za loščilce in za sesalce lan ni mogel ustaviti ali zaviti n*
jene vence in cvetje. Posebna hvala HIŠO Z VRTOM in vseljivim eno ZA PRAZNO SOBO v Brežicah, za prah obnovi ščetarstvo ARMIC, desno, ampak se je zaletel v Med
sobnim stanovanjem prodam . —
Krškem, Brestanici, Kostanjevi
kolektivu DOLENJKE iz Novega
Tržaška 52.
vedov avtomobil Voznika se mStanovnik, Tržaška 294, Ljublja
ci ali v Novem mestu ter bližnji Ljubljana,
m esta, gasilskemu društvu Orehovi
Oblačila čisti KEMIČNA ČISTIL sta poškodovala, na a v t o m o b i l i «
na.
okolici pazi na enega otroka ali NICA.
ca, ZB Orehovica in govornikoma
pa
je za okrog 6000 ND škode.
Novo
mesto,
Germova
5.
POCENI PRODAM rabljana vrata
pomaga pri delu mlada mamica
za ganljive besede.
in
okna.
Komandanta
Staneta
1,
z
dveletnim
otrokom.
Cenjene
Žalujoči sin Anton z družino
Novo mesto.
ponudbe na uredništvo lista!
Avtobus zbil miličnika
ter hčerki Pepca in Marija i
tovariša Jožeta Mihelčiča
ZARADI SELITVE PRODAM oma- OBRTNIKI, POZOR! Takoj vseljl- aliProsim
družinama.
Ivica šivaiec. voznik t o v o r n j a k a
Jožeta Miheliča, s katerim sva
vo stanovanjsko hišo z lepim
ro, raztegljiv kavč, televizor »Ru.
razgledom, dvoriščem in vrtom bila v partizanih v Franciji leta s prikolico zagrebškega podjetja
di čajevec« 522 (še z garancijo)
1944—1945,
ali
tistega,
kdor
ga
po
»Drava«,
je 10. junija potoval P°
v središču mesta Brežic ugodno
in stole. Ogled vsak dan. Naslov
zna, naj se javi na naslov: Karl avtomobilski cesti v Z agreb
prodam. Vprašajte pri Tonki Br
v upravi lista (882/67).
Dol. Pod borštu
je zapeli* po
ložnik, Cesta prvih borcev 21, Tomše, Vodenska c. 6, Trbovlje.
STROJ ZA IZDELAVO zidne ope
bankino in zdrknil v js*1* „„vat
Brežice.
ke in 400 modelov prodam. Na
jarku je vozil okoli 70 m. v.0y.,
PRODAM NEMŠKI poravnalni in
slov v upravi lista (877/67).
,oQiy,’
debelinski s tro j, del. šir. 50, te r
MARIJA TERENČAK, gospodinja PRODAM STRUŽNICO - starejšeKatarini Žugelj iz Bojanje vasi se je tovornjak prevrnil
frezer z e le k tro m o to rji, vse za št. 8 prepovedujem pašo kokoši po prikolica pa ie ostala na koies’
ga tipa, 1 m stružne dolžine,
iz Župelevca 34, p. Kapele, obža
Š
k
o
d
o
so
o
c
e
n
ili
n
a
3000
Ndm.
15.000
N
din
ali
posam
ezno
za
primerna za leovača ali ključav
v rtu in prav ta k o vsem so 
lujem svoje grobo ravnanje e
V uletić lz Zagreba se Je
11.000 N din. Ivan K ranjc. Ku- mojem
ničarja. Stane Bizjak, Rožni vrh
sedom. K dor tega n e bo upo&tcval, poIvan
nedoletndm Ivanom Borovšakom
nesreči prvi p rip eljal m im o.
m an. Sevnica.
ga bom sodno p reg an jala. Ana B a Zaradi
18, Trebnje.
m lajšim . Njegovemu očetu Iva
mokre ceste ni mogel uŠOFER
B,
C,
E
kategorije
išče
juk.
Bojanja
vas
št.
14,
Metlika.
UGODNO
PRODAM
deske
in
jelove
nu Borovšaku starejšem u, po
staviti vozi Ir. in je trčil v šival;
službo v okolici Novega mesta
suhe plohe — sveže in suhe h ra
sestniku iz Župelevca 24, pa se
čev tovornjak škodo so ocenili
Na slov v upravi lista (894/67).
stove plohe. Hočevar, Trebnje 28.
zahvaljujem, da je odstopil od
na 1500 Ndin.
KMEČKO
DEKLE
z
znanjem
kuhe
PRODAM vprežne grablje in obra
-- zasebne tožbe.
Na kraj nesreče so prišli delav
išče zaposlitev v Novem mestu
čalnik. Sm arjeta 23. Ogled 18
ci PM Trebnje in začeli urejati
Naslov upravi lista (893/67).
junija 1967 popoldne.
prom et Z lučmd so opozarjali
12 JUNIJA sem od žel. postaje
PRODAM DOBRO OHRANJENO
voznike na oviro na cesti Okoli
Novo mesto do Zadružnega do
klavirsko harmoniko. Jože Rapuš,
Brežice: 16. in 17. 6. ameriški 0.45 je lz Ljubljane pridrvel av
ma v Bršlinu izgubil ročno za
Mestne njive, blok 9, Novo me
podjetja
»Autosuobrać*r
pestno uro. Poštenega najdite- barvni film »Najlepši šport za tobus
Skrbnemu očetu Karlu Andrusto.
lja prosim, da jo proti visoki moške«. 18. in 19. 6. angleški iz Bihača. Službujoči miličnik "
ščiščenu iz Gor. Kamenja želi veli PRODAM ALI ZAMENJAM za monagradi vrne na naslov: Jože barvni film »Trije klobuki za Li voznika opozoril z rdečo luč#ko sreče na novi življenjski poti
ped dobro ohranjen NSU Maxi.
zo«. 20. In 21. 6. poljski film vendar ta ni zmanjšal hitrostiCurl. Bršlin 59. Novo mesto.
hčerka Karli Goršin iz Vel. Cikave.
Naslov v upravi lista (868/67).
»Prah in pepel«.
Miličnik je odskočil, kljub tem11
PRODAM dobro ohranjen štedil
Črnomelj: 16. in 18. 6. ame pa ga je sprednji del avtobus®
Dragi sestri Slavki Sutar iz Ljub
riški barvni film »Najstarejši Per- zadel in zbil na tla.
nik. Hladnikova 5, I. nad.. Novo
Voznik J®
ljane želi obilo zdravja in sreče za
mesto.
šo«. 20. in 21. 6. avstrijski barvni šele tedaj zavrl. Avtobus je zaneslo
njen praznik brat Lojze z ženo.
PRODAM takoj vseljivo hišo v
film »Tri pipe«.
počez, da je zaprl ves prom»Novem m estu. Cena Je zelo uKočevje — »Jadran«: 16. do 18. škodo so ocenili na 100 Ndin
Nadvse dragemu in dobremu oče
godna. Naslov v upravi lista
6. francoski barvni film »Viva Ma. Miličnik se je le lažje poškodo
tu Janezu Fabjanu iz Dol. Sušic 17
(862/67).
Stane Ilar, Potovrh 33, Novo rija«. 19. 6. Ameriški film »Toni val.
želi za dvojno praznovanje še mno UGODNO PRODAM nemški pletil mesto, prepovedujem vožnjo
ln in Jeri«. 20. in 21. 6. Jugoslovan
go zdravih in veselih let hvaležna
ni stroj »Empisal«. Naslov v u- hojo živine na Srebm jakovo lužo ski film »šli bomo v mesto«. 21.
Nesreča je čakala
hčerka Anica z možem Matevžem.
pravi lista (860/67).
po moji parceli. Kdor tega ne bo in 22. 6. ameriški barvni film
Enako želijo vnuki Majda, Matko, PRODAM kom biniran otroški vozi- upošteval, ga bom sodno preganjal
»Tolpa angelov«.
pri Pluski
Mija in Nuška. Ostalim lep po
ček za 30.000 Sdin. Babika WinaKostanjevica: 18. 6. francoski
zdrav!
ni, Šmihel 56, Novo mesto.
Grški državljan Jean Argyri°®
barvni film »Z ognjem in mečem«.
Franc
Kranjec,
Šentjurje
14,
UGODNO PRODAM vprežno kosil
21. 6. poljski barvni film »Mori se je 8. junija peljal z osebnim
Dragemu stričku Vidu Brezovar
nico »Bavc« na 16 nožev, z žet Mirna peč, prepovedujem pašo ko lec ln gospodična«.
avtom lz Zagreba v Ljubljano, rti
ju, ki služi vojaški rok v Beogra
venim priborom . Jože Rupar. koši po vseh svojih parcelah. Kdor
Metlika: 17. in 18. 6. ameriški Pluski je treščil v usek, kjer se
prepovedi ne bo upošteval, ga bom barvni film »Nedelja v New Yor- je vozilo prevrnilo na bok. P°
du, čestita za 20. rojstni dan in
Goriška vas 7, Škocjan.
praznik nečak Samo z mamico in UGODNO PRODAM stroj za izdelo sodno preganjal, kokoši pa za ku«. 17. do 19. 6. film »En dan 10 m drsenja pa še na strehoočkom.
vanje strešne opeke (folc). Jezer strupil.
življenja«. 21. ln 22. 6. francoski Voznik in sopotnik sta bila ^
Izključni proizvajalec
sko 33 Kranj — Pavel Kavčič.
film »Germinal«.
njena, škodo pa so ocenili na
Dragi
prijateljici
Slavki
Jeriček
PRODAM KOSILNICO (m otorno)
V
sezoni zaposlimo receptorja za Mokronog: 17. ln 18. 6. Italijan 15.000 Ndin.
v Jugoslaviji
iz Žabje vasi želi obilo sreče in
ski film »Bubovo dekle«
»Bertolinl«, malo rabljeno. Jože Avtocamp Novo mesto.
zdravja za njen dvojni praznik Ci
Soreicer. Lokve 23. Črnomelj.
Pogoj: znanje najm anj enega tu 
Destilacija »DANA«
Novo mesto — »Dom JLA«: 15.
rila z družino.
PRODAM NJIVO IN GOZD v jega jezika. Prednost imajo štu do 18. 6. francoski barvni film
Z avtom na vzpetino
MIRNA na Dol.
Stranski vasi in otesan les za dentje.
»Vikend, v Dunkerqueu«. 19. 6
Dobri ln skrbni mami Alojziji
ostrešje hiše. Informacije: V.
Interesenti naj se Javijo do ameriški barvni film »Ne pošiljaj
ob cesti
Jordan. Zg. Vodale 15, želi za
Bartol J. Novo mesto.
vključno 17. Junija 1967 pri Turi. žene v Italijo«. 20. ln 21. 6. am e
Alojz Muhič se Je 11. Jt%nija do
riški barvni film »Raztreseni pro poldne peljal z osebnim avtomo
fesor«.
proti Srebrničam . Žara®
Novo mesto — »Krka«: 15. ln bilom
neprim erne hltosti ga je zanesjo
TOREK, 20. JUNIJA: 8.05 Glas proizvodnje na km etijah. 12.40 16 6. francoski film »Jojo«. 17. na vzpetino ob cesti in ga odbdl®
bena m atineja. 10.15 Naši ansam Slovenske narodne ob spremljavi do 19. 6. francoski barvni film na vozišče. Poleg voznika je sede*
bli in orkestri zabavne glasbe. harmonike. 13.30 Priporočajo vam »Izlet na Tahiti«. 21. in 22. 6. triletni Robert Kavšek, k i Je m*
11.00 Poročila — Turistični napot . . . 14.05 Za prijetno popoldne. am eriški film »V Imenu pravice«. pri nesreči teSJe ranjen, škodo 9°
Sevnica: 17. ln 18. 6. ameriški
ki za tuje goste. 11.20 »O kresi 16.00 Vsak drih za vas. 17.05 Četrt
ocenili na 2500 Ndin.
VSAK DAN: poročila ob 5.15, Janez Čuček: Izvidniki 101. polka. se dan obesi«. 12.10 Pisana paleta kov simfonični koncert. 18.15 Tu barvni film »Operacija teror«.
Sodražica:
17. in 18. 6. italijan
6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 15.00, 17.00, 22.10 Oddaja za naše Izseljence.
melodij. 12.30 Kmetijski nasveti ristična oddaja. 20.00 Lahko noč,
19.30 in 22.00. Pisan glasbeni spo
Kolesar Je padel
NEDELJA, 18. JUNIJA: 6.00-8.00 — inž. Milan Novak: Kakšno me otroci) 20.10 Četrtkov večer dom a ski barvni film »Samson proti na
silnikom«,
red od 4.30 do 8.00.
Dobro jutro! 8.05 Radijska igreza hanizacijo potrebuje naš vinograd čih pesmi ln napevov.
5. junija opoldne se Je DuS*® !
Šentjernej: 17. in 18 6. am eri
PETEK, 16. JUNIJA. 8.05 Oper otroke — France Puntar: Pipa ■ nik. 13.30 Priporočajo vam . . . ▼le
ški barvni film »Robin Hood«. Gorišek iz Krtine peljal s kok
na m atineja.
10.15 Mladinske toplo vodo. 9.05 Naši poslušalci 14.05 Od melodije do melodije.
Trebnje: 17. ln 18. 6. Italijanski som od gasilskega doma v Se*»j
skladbe Karola Pahorja. 10.35 Naš čestitajo in pozdravljajo — I. 10.00 15.46 V torek na svidenje! 17.05
barvni vojni film »Obleganje Si- lovrenou proti Krtini. Padel Je v
Iz naših koncertnih dvoran 18.15
podlistek — E . Albee: Drobcena Se pom nite, tovariši — Anton Pa j
rakuz«.
si hudo ranil glavo.
Aliče — n . 11.00 Poročila - Tu
faric: Dachau, Buchenwald, tdto- Z domačimi ansambli po Slove
ristični napotki za tuje goste. 12.30 maroi. 11.00-11.20 Poročila - Tu niji. 19.05 Glasbene razglednice.
PETEK, 16. JUNIJA: 20.00Km etijski nasveti — Inž. Milena ristični napotki za tuje goste. 20.00 Lahko noč, otroci! 20.30 Ra 21.15 — Obvestila — Nove plošče
Lekšan: Pomen ln vrste podlag za 12.05 Naši poslušalci čestitajo in dijska Igra — Roger Leigh: Izbira RTB — Glasbena oddaja: Izbrali
jablane ln hruške. 12.40 Igrajo pi pozdravljajo — II. 13.30 Nedelj Je težka. 21.35 Iz fonoteke radia ste sami, vmes — humoristična
halni orkestri. 13.30 Priporočajo ska reportaža. 13.50 Kar po do Koper.
priloga: Tovariš, to ne zadeva te
vam . . . 14.35 Naši poslušalci če
mače. . . 15.05 Iz sveta opernih SREDA, 21. JUNIJA: 8.05 Glasbe
be!
stitajo ln pozdravljajo. 15.40 Mla melodij. 16.00 Radijska igra — Mi na m atineja. 9.30 Pesmi ln plesi
NEDEUA, 18. JUNIJA: 10.00 —
dinska oddaja »Interna 469«. 17.05 lo slav Stehlik: Linija zaupanja. narodov Jugoslavije 10.45 Človek
Petkov simfonični koncert. 19.00 17.05 Nedeljsko športno popoldne. in zdravje. 11.00 Poročila — T uri Poročila — S seje občinske skup
Lahko noč, otroci! 20.00 Lepe me. 20.00 Lahko noč, otroci! 22.15 Se- stični napotki za tuje goste. 12.30 ščine Krško: poroča Marjan Ži
LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinski odbori SZDL Bre
lodije. 21.15 Oddaja o m orju in renadni večer.
Kmetijski nasveti — dr. Franc VI. brat — Ta teden v Delavski enot
žice, Cmomolj, Kočevje, Krško. Metlika. Novo mesto. Rib
"" tih.
PONEDELJEK, 19. JUNIJA: 8.05 lar: Osemenjevanje krav z globoko nosti — Marjan Jerin: Iz borb
nica, Sevnica ln Trebnjo
)BOTA. 17. JUNIJA: 8.05 Glas
Glasbena m atineja. 9.15 »Dobra zmrznjenim semenom. 12.40 Polke Kozjanskega odreda — nadaljeva
bena m atineja. 9.40 Iz albuma volja je najbolja«. 10.35 Naš pod in valčki. 13.30 Priporočajo vam nje — Za naše kmetovalce: dr.
UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tono Gošnlk (glavni m
skladb za mladino. 11.00 Poročila listek — Pio Baroja: Nesmiselni . . 14.35 Naši poslušalci čestitajo Anton Hudopisk: O prašičereji —
odgovorni urednik), Ria Bačer, Miloš Jakopec, Marjan b*
— Turistični napotki za tuje go Galvez. 11.00 Poročila — Turistič in pozdravljajo. 15.20 Glasbeni In Dve melodiji v različnih izvedbah
gan, Jože Primc, Jožica Teppey In Ivan Zoran Tehnični u re d 
ste. 12.30 Kmetijski nasveti — inž ni napotki za tuje goste. 11.20 Iz termezzo. 16.00 Vsak dan za vas. — Magnetofonski zapis- Pred raz
nik- Marjan Moškon
sestankom občinskega
Miljeva Kač: O Izpopolnjevanju arhiva tujih popevk. 12.30 Km etij 17.05 Mladina sebi in vam. 18.45 širjenim
IZHAJA vsak četrtek — Posamezna Številka 50 par ‘50
prognoziranja pojava bolezni na ski nasvoti — inž Janez Pogačar: Naš razgovor. 20.00 Lahko noč — sindikalnega »veta ter UO Društva
starih din) — Letna naročnina 20 novih dinarjev (2000 starin
knjigovodij — Pozor, nimaš pred
njivah. 12.40 S poti po Italiji. Pripravljene prvesnlce dajejo več otroci!
din),
polletna 10 novih dinarjev (1000 starih din): plačljiva
nosti!
—
Obvestila,
reklame
ln
13.30 Priporočajo vam. .
14.05 mleka. 12.40 Poje Slovenski ok
ČETRTEK, 22. JUNIJA: 8.05
je vnaprej — Za inozemstvo 37.50 novih dinarjev (3750 sta
Koncert po željah poslušalcev
tet. 13.30 Priporočajo
vam . . Glasbena matineja. 9.15 Glasbena spored kmemntografov 12.30 —
rih
din)
oz 3 ameriške dolarje — Tekoči račun pri podrug
Občani
čestitajo
in
pozdravljajo.
15.30 Zabavni intermezzo
17.05 14.35 Naši poslušalci čestitajo in pravljica. 10.15 Mlnnuto s solisti
nicl SDK v Novem mestu 521-8-9 - NASLOV U R ED N IŠTV A
Gremo v kino. 18.50 S knjižnega pozdravljajo. 15.20 Glasbeni inter Mariborske opere. 11.00 Poročila —
TOREK, 20. JUNIJA: 18.00—
IN
UPRAVE:
Novo mesto Glavni trg 3 - Poštni predal 3-»
trga. 19.00 Lahko noč, otroci! 20 CK) mezzo 17.05 Operni koncert. 18.15 Turistični napotki za tuje goste. 19.30 — Novo v knjižnici — Nove
— Telefon 21-227 — Rokopisov In fotografij ne v ra č a m o —
Minute s pevci in ansambli zabav Izbiram o popevke ln glasbo za 12 00 Poročila — Na današnji dan. plošče Jugotona — Športni ko
Tiska*
Časopisno
podjetje »Delo« v Ljubljani
ne glasbe našo radijske postaje
ples. 19.05 Glasbene razglednice. 12.30 Km etijski nasveti — Bla* m entar — Obvestila in pregled fil
20.30 Zabavna radijska igra — 20.00 Lahko noč, otroci!
Singer: Izkušnje z usm erjanjem mov — Glasbena oddaja.

tedensK6ledar

Ob bridki izgubi naše ljube hčerke

PRALNI STROJI
KMETIJSKI
STROJI

Za sodoben
okus...

O TB ffleB s

r o m
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(^OBVESTILA I

RADIO LJUBLJANA

RADIO BREŽICE

DOLENJSKI UST

