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Napadenim - vso našo pomoč!
Pripadniki garnizona Cerklje so se odpovedali v korist arabskih držav
enodnevnemu zaslužku
mo pomagali napadenim, nas arabskih državah, ki so ostali
sili tudi spoznanje, da pome brez strehe! Pomagajmo ce
liti vojne rane napadenemu
ni vsak vojaški napad v svetu prijateljskemu
narodu!
tudi napad na nas in našo
miroljubno politiko!
Naša solidarnost je zato 78 otrok je imelo
toliko bolj potrebna, prav
zato smo dolžni tako politič
zlatenico
no kot materialno podpreti
Učiteljski zbor sevniške os
napadenega, saj s tem dejan
Našim narodom so še ved- sko okrepimo fronto miro novne šole je na konferenci
sveži spomini na strahote ljubnih držav, ki obsojajo 23. junija ugotovil, da je le
® razdejanja,
ki smo jih agresijo in vojno. S svojo tošnji učni uspeh precej bolj
Preživeli v pretekli svetovni pomočjo se približujemo sto
^ jn i in med NOB. K eno tinam milijonov ljudi na sve ši kot lani, saj je razred iz
j n i odločitvi o tem, da bo- tu, ki si želijo miru in mir delalo okoli 90 odstotkov
—
— nega ustvarjanja.
otrok.
Tudi v tem primeru velja
Učni uspeh pa bi bil lahko
naš znani pregovor: Kdor hi še boljši, če ne bi v minu
Za občinski
tro da — dvakrat da- Zato
praznik v Krškem moramo z zbiranjem pomoči lem šolskem letu zbolelo za
V počastitev 4. julija, praz kar se da pohiteti. V vseh nalezljivo zlatenico kar 78
nika občine Krško, se bodo naših občinah že obstajajo otrok, od katerih so nekateri
odborniki že v soboto, l.ju- koordinacijski odbori za po še sedaj v postelji. Računajo,
iija, zbrali na slavnostni seji. moč vietnamskemu ljudstvu. da so oboleli učenci zamu
Nato se bodo udeležili otvo- Ti odbori so se v zadnjih
ritve razstave iz življenja in dneh razširili z novimi člani dili povprečno dva meseca
dela Dušana Kvedra v mest in so prevzeli tu d i. nalogo pouka.
ni galeriji. Po ogledu se bo zbiranja pomoči za arabske
do v Domu TVD PARTIZAN države. Občinska vodstva Avtomobil je zgore!
udeležili sprejema družbeno SZDL, ZKS in ZB naj bodo
25. junija popoldne je na
političnih delavcev in borcev pobudniki velilke solidarnost
ne akcije naših delovnih lju cesti blizu Vinice zgorel oseb
spomeničarjev.
di!
ni a v to m o b il z a s ta v a 750, la s t
Praznovanje bo iet0s bolj
Pomoč naj se zbira na več Zagrebčana Jožeta Galiča,
skromno, ker je v tem *asu
veliko drugih prireditev vi načinov: krvodajalci bodo Požar je nastal med vožnjo,
sovpadajo z občinskim praz darovali kri, zaposleni v de verjetno zaradi kratkega sti
nikom.
lovnih organizacijah se naj ka. škode je za 11.000 Ndin.
odpovedo delu svojega za
služka, delovne organizacije
naj prispevajo iz svojih skla

Ni se še polegla ogorčenost,
^ je prevzela naše delovne
ljudi ob napadu Izraela na
ZAR, to ^ je že zaiskrila
misel, da je treba napadenim
Pomagati. Sklep našega dr
žavnega vodstva o pomoči, ki
io bo arabskim državam nu
dila SFRJ. ni samo deklara
cija!

dov, razen toga pa naj toče

22. JULIJA?
^ vas V rhpolje pod
^°*“janci na proslavo
^•letnice
ustanovitve
^R JA N SK E G A BATAUONA!

povsod še zbiranje pomoči
po terenu z nabiralnimi po
lami. Kot v vseh humanih
akcijah pri nas bo tudi tokrat
sodeloval RKIz občin našega področja
zaenkrat še ni poročil o zbra
ni pomoči. Javnost lahko se
znanimo z lepo gesto pripad
nikov garnizona Cerklje, ki
so sklenili prispevati kot po
moč arabskim državam svoj
enodnevni zaslužek. Posne
majmo lepi zgled in ne po
zabljajmo na tisoče ljudi v

OD 29. 6. DO 7. 7.
Okrog 30. ju n ija in med
7. in 9. julijem Jepo
vreme. V ostalem ne
stalno s pogostnim i pa
davinam i, zlasti med 1.
in 5. julijem močno de
ževje z nevarnostjo po
plav, h krati zelo hladno.
Dr. V. M.

DOBRODOŠLI V BREŽICAH!

KOZARCANKA NA BEGU - ena izmed stevilm h P re tr^ ljiv ih sl:
narodnoosvobodilne vojne in slika vojne k j e r k o l i n a svetu ko si usoci
družin rešujejo pred okupatorjem kom aj gola
D ^B O R C A
praznujem o v Jugoslaviji v spomin na dni, ko smo b h
neenakeg.a
plug in m otiko s puško in z bom bo. Nikoli ne bom poza
boja ta m ilijonov ljudi, H »
S « WN e m ^ e rS !
urnaJ*
^
.
^
s
v£
ifJLr
si
s
konico
bajoneta
skuša
tira ti pot
pozabiti vojnih strahot! Vsak, kdor si s ko iuo o
J .
. muirolnibnih
v ju trišn ji dan, bo zato naletel na f ^ u š ^ > obsodbo vseh m iroljubnih
ljudi in ne bo nikoli našel opravičila za svoj zločin.
LJU-

V POČASTITEV DNEVA BORCA BO 2. JULIJA V BREŽICAH VELIČASTNA
PROSLAVA NA KATERI SE BODO SREČALI BORCI S SLOVENSKE IN
HRVAŠKE'STRANI. PRISOSTVOVALI BODO SLOVESNI PODELITVI DO
MICILA ŠESTIH OBČIN KOZJANSKEMU ODREDU. ZA TA VELIKI PRAZ
NIK ČESTITAMO VSEM BORCEM, ZLASTI ŠE KOZJANCEM, IN JIH
VABIMO NA SLAVJE!

OBČINSKA SKUPŠČINA B R E Ž I C E
OBČINSKA ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV
OBČINSKA KONFERENCA SZDL
OBČINSKI KOMITE ZKS
OBČINSKI KOMITE ZMS
OBČINSKI SINDIKALNI SVET
SPORED PROSLAVE MEDREPUBLIŠKEGA SREČANJA BORCEV
NA 8. STRANI!

Most smrti” le še do konca leta
Novi m ost v Goriči vasi bo dograjen letos — Z deli bodo začeli v kratkem,
Novi most v Goričlni vasi
mora biti dograjen najkas
neje do konca leta, smo zve
deli na občinski skupščni
Ribnica- 2e ta mesec bodo
začeli odstranjevati zgradbe,
ki jih je treba porušiti zaradi
gradnje mostu.
Zemljišče za traso, del ce
ste in novi most bo pravprav-

ljemo za gradnjo v uilju.
Najkasneje 15 dni po tem
bodo začefli graditi most. Denar za gradnjo je zagotov
ljen.
Občinski skupščini Ribnica
in Kočevje pa sta sklenili,
da bosta prevzeli plačilo od
škodnine za zgradbe, ki jih
bo treba porušiti. Teh od

škodnin bo za okoJi 20 mili
jonov S din, medtem k» bo
gradnja mostu s cestnini pri
ključkom veljala oikoli 100
milijonov S din.
Doslej še ni znano, kdo bo
most gradil. Ponudbe so p o
sflali: Gradbenik iz Ribnice,
Zidar iz Kočevja in Cestno
podjetje Novo mesto.

Poslovalnica v NOVEM MESTU —

BAGAT

Prešernov trg 15
v a s

v a b i :

oglejte si bogato izbiro šivalnih strojev in pribora
za krojenje!

Armada lačnih se veča
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Skoraj polovica človeštva strada

Pogovori m ed sovjetskim premie- različnih jezikih. V endar kaže, da mov, ki težijo naš svet ni mogoče
pa lahko poj 6 polovico vsega
rom Aleksejem K osiginom in am e tu prepad ni tako brezupno nepre re š iti To se je pokazalo najbolj
prebivalstva le 20 odstotkov
riškim predsednikom Johnsonom v m ostljiv, da sčasom a in po d aljši p ri razpravi o Srednjem vzhodu,
tistega, kar je najti na kon
m ajhnem m estecu G lassborou na diplom atski b itki ne b i moglo p riti saj je jasno da noben recept za re
tinentalni miza.
pol p oti m ed W ashingtonom in New do zbližanja v tem sm islu, da bi šitev krize, ki ga ne bodo sprejeli
Lakota še posebno priza
Y orkom so skupno tra ja li več k ot obe velesili zastavili p ri svojih za tudi prizadeti, ne m ore prinesti ve*
dene otroke, tako da je sko
deset u r. Državnika sta obravna veznikih svoj vpliv za iskanje m iro likih k o ris ti P ri reševanju tega
raj poflovica vseh predšolskih
problem a in iskanju poti iz slepe
vala širok krog vprašanj, v ospred ljubnih reštev.
otrok na svetu nedohranjeulice pa je angažiran širok krog
N
ajm
anj
dobrih
vesti
se
tiče
ob
ju
p
a
so
bili
seveda
S
rednji
vzhod,
nih. To je vzrok, da je wnrdržav od Francije, ki m ed zahodni
ravnave
vietnam
ske
vojne.
Tu
se
V
ietnam
in
razorožitev.
O
razgovo
Ijivost otrok v nerazvitih d r
m i državam i zavzema povsem svoje
stališča
niso
prav
nič
sprem
enila,
rih
je
znano
le
tisto
,
k
a
r
sta
sam
a
žavah 60-krat večja kot med
stališče, preko R om unije, ki igra
povedala, to p a je le m alo. Oba
ekonomsko močnejšimi na
podobno vlogo m ed članicam i Var
sta se v glavnem zadovoljila le z
rodi.
šavske zveze, do nevezanih držav,
n
ajb
olj
splošnim
i
ocenam
i,
češ
da
Oče kampanje proti lakoti
ki si prizadevajo, da bi našli reši
so bili pogovori koristni, da so p ri
Brazilec Jesus de Castro pra
tev, ki bi om ogočila pravičen mir
spevali
k
boljšem
u
m
edsebojnem
u
vi: »če sta na svetu lakota
in odpravo posledic agresije.
razum
evanju,
da
pom
enijo
korak
in beda, potem to ni zaradi
M edtem ko poteka diplom atska
k u trd itv i m iru in seveda, da so
pretiranega števila prebival
bitka
pa je položaj na Srednjem
ostale še precejšnje razlike. S k rat
stva, ampak zato, ker je ma
vzhodu le m alo sprem enjen. Izrael
ka, tisto , k a r sta povedala Kosigin
lo tistih, ki proizvajajo, in
še vedno skuša izsiliti rešitve na
in Johnson popolnom a ustreza su
veliko tistih, ki morajo je
podlagi prednosti, ki jih je dobil
hoparni uradni definiciji, da pogo
sti.« Mnogi pa mislijo dru
z vojno, čeprav tudi politikom v
vori zbujajo »zmerni optimizem«.
gače in navajajo pri tem ze
K olikor je bilo mogoče posneti ozirom a Johnson ni nič popustil, Tel Avivu očitno postaja vse bolj
lo prepričljv podatek: »V La
tinski Ameriki bo v nasled
iz vsega za javnost povedanega sta k a jti tisti, ki bi m oral v k o rist jasno, da njihove ekstrem ne zahte
njih šestih mesecih umrlo
predstavnika dveh supersil najbližje m iru sprem eniti svoje stališče, je ve ogrom na večina držav zavrača,
okrog milijon Indijancev, ker
p ri tistem , k a r ju najbolj nepo seveda am eriški predsednik. Po iz o spoznanje je rodilo več manev
ne bodo imeli kaj jesti. Od
sredno zadeva to je pri vprašanju javah sodeč se to ni zgodilo. John rov, s katerim i Izraelci skušajo takontinentalne žetve kakih 80
razorožitve, ozirom a pri delčku ce son je sicer spet govoril, da želi korekoč po ovinku doseči svoje ci
Kmlijonov ton žitaric bodo
lotnega razorožitvenega problem a, m ir v Vietnam u, toda dokler am e lje. E den takih je na prim er pred
spravili v sodobne silose le
pri* prepovedi širjen ja jedrskega riška letala iz dneva v dan m ečejo log naj bi ustanovili nekakšno »ne
12 milijonov ton. Preostalo
orožja. Kaže, da sta za takšno pre stotine ton bom b na severnoviet- odvisno« državo v okviru in pod
je za podgane in miši: te po
poved tako ZDA kot ZSSR res za nam ska m e sta 'in vasi, take besede nadzorstvom Izraela, ki bi pripada
la arabskim beguncem. Takih in
jejo 10 odstotkov žita in 20
in teresirani in da tu km alu lahko zvenijo zelo votlo.
drugačnih zam isli je še več, vse
odstotkov pridelanega riža!«
pričakujem o bistven napredek. N aj
»Super vrh« to re j ni prinesel d ra 
Ljudi ni veliko, na svetu je
bolj resne težave jim pri tem ver m atičnih rezultatov, toda že sam pa pričajo, da se tudi Izrael zave
le premalo hrane. Izvori sve
jetno povzročajo njuni zavezniki, sestanek in tudi to, da sta se d r da, da spričo odločnosti m iroljub
tovnega bogastva so še v
k ajti mnoge države tako na zahodu žavnika dogovorila, da se bodo sti ne svetovne javnosti, ne bo mogel
mnogočem nenačeti. Eno od
kot na vzhodu in tudi med tako- ki nadaljevali na ravni zunanjih k ar tako obdržati tisto, k a r si je
žarišč na svetu, kjer ljudje
im enovanim »tretjim svetom«, im a m inistrov, veleposlanikov in na d ru  nagrabil v vojni.
Po drugi stran i pa tudi arabske
umirajo od lakote, je brazil
jo pom isleke glede takega spora gih ravneh, je za m ir gotovo važno.
ski severovzhod s področjem
zuma. Zahtevajo nam reč, naj jim Seveda je pri tem treb a upoštevati, države skrbno proučujejo nauke
Amazonke vred. Znano pa
iz nedavne vojne in razčiščujejo
jam či, da bodo sam e lahko nadalje
sta ZDA in ZSSR kot najm oč poglede in ukrepe, ki n aj bi jih
je, da je tam obdelovalna ze
vale raziskave za m iroljubno upo da
nejši državi resda tudi najbolj od
mlja ena od najbogatejših na
rab ljan je jedrske energije, da ne govorni za m ir v svetu, da pa ven storila, da bi čim p rej premagali
svetu in da je je devetkrat
bi prišlo do kakšnega »jedrskega d ar nista edini, ki lahko odločata posledice izraelske agresije. V tem
več kot na Japonskem. Bra
procesu je veliko zimisli, predlo
monopola«.
zilski severovzhod ne more
o vseh vprašanjih. N juni neposred gov in m nenj, m arsikaj pa še ne;
O Srednjem vzhodu, ki je tre n u t ni razgovori so vsekakor lahko zelo jasnega. Jasno je le, da prihodnji
prehraniti niti 23 milijonov
no pač najbolj pereče vprašanje, koristni, vendar pa brez aktivnega meseci ne bodo lahki in da bo to
prebivalcev, medtem ko živi
sta Kosigin in Johnson govorila v sodelovanja ostalih držav proble čas važnih odločitev.
na Japonskem 100 milijonov
ljud.
Strokovnjaki se strinjajo v
tem, da ni lahkega in h itre ravnavalo organizacijska vpra
bine in naperjen zoper našo
ga zdravila proti neslišni in šanja. Z drugimi besedami
nevidni »beli smrti«. V svetu povedano: o r g a n iz a c ija se je
ustavno družbeno in državno
bo treba spremeniti še mar p re v e č u k v a r ja la s a m a s s e 
u r e d ite v . Z a r a d i te g a s o p r i 
s to jn i zvečani o r g a n i ladaJa
sikaj, preden bo dokončno b o j.
V zvezi z v e s tjo o tis k a n ju p re p o v e d v n a š a n ja v naS o
premagana. Do takrat pa bo
Predsednik
vrhovnega lakota vse huje in huje div
belogardističnega
pamfleta
V
zadnjih dveh letih se je
državo in razširjanje tega
sodišča ZDA E arl W arren jala po našem globusu.
število članov ZK povečalo emigranta Cirila Zebota »Slo pamfleta v njej, in sicer na
je p risp el 23. ju n ija z ženo
od 336 na 370, od tega je 96 venija včeraj, danes in ju osnovi člena 52 in 72 zakona
na obisk v Jugoslavijo.
KOSIGIN NA KUBI — S o v je ts k i
žensk. Pomembno dejavnost tri«, ki je natisnjena v Ce o tisku in o drugih oblikah
premier Aleksej Kosigin, ki j e vO
Pri nas bo ostal pet dni
ZK se preveč ukvarja je opravil občinski komite lovcu in namenjena razšir
<til sovjetsko delegacijo na izrettinformacij.
Vnašanje
ali
raz
in im el m edtem časom
s tem, da je skrbel za izobra janju v SR Sloveniji, daje
nem nujnem zasedanju g e n e r a ln e
sam a s seboj
več srečanj s. predstavniki
sekretariat za informacije širjanje tega prepovedanega skupščine OZN in se medtem dva
zevanje
pripadnikov
organi
V
poročilu
sevniškega
ob
krat sestal z ameriškim p r e d s e d n i
našega političnega, k u ltu r
zacije. Organiziral je deset pri izvršnem svetu kot odgo pamfleta je kaznivo tako po kom Johnsonom v mestu G la s s b o 
nega in javnega življenja. činskega komiteja KZ, ki ob
samem
zakonu
o
tisku
in
o
vor na vprašanja občanov
rou, je v ponedeljek odpotoval **
Razen Beograda je obiskal ravnava delo v preteklem ob kvalitetnih predavanj, na ka naslednje pojasnilo:
drugih oblikah informacij, Ncw Yorka. Na poti v domovino s*
je ustavil n a Kubi, kjer s e je P®
še Zagreb in Dubrovnik, dobju, je naveden podatek, terih so govorili nekateri na
Omenjeni pamflet je očitno kot tudi po kazenskem za govarjal s preinierom Castrom*
da je od vseh točk dnevnega ši najbolj vidni družbeno-pok je r je preživel vikend.
Pričakujejo, da bo na povratku "
sovražne propagandne vse koniku.
reda kar 37 odst. točk ob litični delavci.
10
Moskvo obiskal še nekaj drža1'

Morda niste vedeli, da
umre na svetal zaradi la
kote vsak dan sto tisoč ljudi,
torej 35 milijonov na leto.
Ta grozilj vi podatek so pred
dnevi objavil v Santiagu de
fih»A na aborovainju stro
kovnjakov za probleme raz
voja družine iz vsega sveta.
Zares čudno so zvenele be
sede teh strokovnjakov, da
pojć človek danes manj kot
pred 30 leti. Skoraj polovica
človeštva je — lačna. Oglej
mo si nekaj statističnih po
datkov: le 28 odstotkov sve
tovnega prebivalstva ima na
razpolago nujnih 2700 kalorij
n a dan,to pomeni, da živi ud
obno, nad mejo lakote. Okrog
{12 odstotkov prebivalstva
ima od 2200 do 2700 kalorij
dnevno, kar je nezadovoljivo,
medtem ko ima 60 odstot
kov ljudi na svetu manj kot
2200 kalorij na dan in se zato
imenujejo »armada lačnih«.
To novo razdelitev sveta
na tiste, ki imajo, in na tiste,
ki nimajo, je mogoče pre
veriti z uradnim podatkom,
da ima 15 odstotkov prebi
valstva kar
85 odstotkov
vseh
svetovnih
bogastev.
PAO trdi, da pojč v nemimi
Tfll.tnriki Ameriki 5 odstot
kov bogatašev okrog 30 od
stotkov vsega, kar v letu dni
porabi to področje, pri tem

Super vrh
v Glassboreu

Obvestilo

TEDENSKI NOTRANJEPOLITIČNI PREGLED
■ KAJ UTEGNE OGROZITI REFORMO?
Nič ni bolj nevarnega za uspeh reform e, ka
k o r to, če bi zavirali gospodarsko aktivnost.
To utegne ogroziti gospodarsko reform o —
je izja^U N ikola D juverović na sestanku sek
cije zvezne konference SZDLJ za družbeno
ekonom ske odnose v gospodarstvu. Odločno
je zavrnil nazore, po katetih je potreben v
zunanji trgovini »državni monopol«. Rekel
je tudi, da sodobna tehnika terja, kak o r ka
žejo izkušnje v razvitih ind u strijsk ih drža
vah, čedalje večjo sam ostojnost v proizvod
nem procesu. K ritiziral je tudi zbornice, za
k atere je dejal, da so še zm eraj podaljšana
ro k a adm inistracije.
O gibanjih gospodarstva je razpravljal
tu d i gospodarski zbor republiške skupščine.
Zavzeli so se za kolektivno kreditno politi*
ko, k i n aj bi podprla tista p o djetja, ki im ajo
realne m ožnosti, d a se uveljavijo. Politiko po
slovnih bank n aj določajo sposobni ljudje,
ki p a so m arsikje, žal, še vedno v senci.
■ GOSPODARSKE ZVEZE Z ITALIJO
SO IZREDNO TRDNE, je izjavil pom očnik
zveznega se k re ta rja za zunanjo trgovino Bo
ris Šnuderl p red obnovitvijo trgovinskih po
g ajanj z Italijo . Tudi prekinitev p ogajanj ni
m ogla zavreti gospodarskih tokov v zadnjih
m esecih. To sam o dokazuje, da je gospodar
sko sodelovanje m ed obem a državam a tako
m očno, da ga ne m orejo bistveno zaustaviti
podobne začasne težave, ki se pojavljajo na
p odročju gospodarskega sodelovanja m ed
Ita lijo in Jugoslavijo.
■ VEČJA PRAVNA ZAŠČITA DIREKTOR
JEV. Na petkovem zasedanju zveznega organizacijsko-političnega zbora bodo po h itrem
p ostopku razpravljali o predlogu zakona o
sprem em bah tem eljnega zakona o volitvah
v delavske svete. Predlagane sprem em be naj
bi omogočile direktorjem , ki bi sm atrali, da
so bili protizakonito razrešeni, da s tožbo
p ro ti delovni organizaciji zahtevajo od sodiIča proučitev celotne zadeve in tu d i razve

ljavitev sklepa delavskega sveta o razrešitvi
d irek torja, kolikor bi sodišče ugotovilo, da
je bil postopek delavskega sveta nezakonit.
■ PREDLOG ZA PODRAŽITEV ELEK
TRIČNEGA TOKA. V skupnosti jugoslovan
skega elektrogospodarstva že dolgo razprav
ljajo o novem tarifnem sistem u in o zviša
n ju cen električne energije. P rodajna cena

nic bo septem bra razpravljal gospodarski
zbor zvezne skupščine. Na dnevnem redu
bo, na prim er, tudi vprašanje, kje dobiti 240
m ilijard starih din, kolikor m anjka za izved
bo program a m odernizacije. Obravnavali bo
do tudi dileme o kom ercializaciji naših že
leznic, o tem , ali so železnice gospodarska
organizacija ali javna služba itd.

Intenzivirati
gospodarsko
aktivnost

■ PREDSEDNIK KAMERUNA NA OBI
SKU V JUGOSLAVIJI. N a povabilo predsed
nika T ita se je m udil na obisku v Jugoslavi
ji predsednik K am eruna Ahidjo. Oba pred
sednika sta im ela koristne pogovore. Predza to, da je treb a okrepiti tab o r m iru. Pred
sednik K am eruna se je, na prim er, zavzei
za to, da je treb a okrepiti ta b o r m iru. Pred
sednik Tito je v zdravici m ed drugim izjavil,
da se je treb a z vsem i silam i u p reti nasilju.
K ot gost predsednika T ita se je v k ra t
kem času k a r dv akrat m udil v Jugoslaviji
predsednik prezidija vrhovnega sovjeta
ZSSR Podgom i. O bakrat — pred poletom v
Kairo in p ri p ovratku — se je n a Brionih
pogovarjal s predsednikom Titom o ak tu al
nih problem ih v m ednarodnih odnosih.

električne energije za distrib ucijsk a p o d jet
ja n aj bi se zvišala za 10 odstotkov, za nepo
sredne potrošnike, ki dobe električno ener
gijo na om režju visoke napetosti, p a za 11,2
odstotka. V Široki p o tro šn ji bi im eli na iz
biro tr i tarife. V prvi b i se dogovarjali za
m aksim asno obrem enitev. To bi ko n troliral
vgrajeni ap arat, ki bi avtom atično izklopil
električno energijo p ri prekoračenju te m a
ksim alne obrem enitve in jo vnovič vklopil,
ko bi bila obrem enitev m anjša. V drugi sku
pini bi bila ta rifa odvisna od števila in veli*
kosti stanovanjskih prostorov. V tre tji sku
pini bi bili potrošniki, ki po rab ijo le m alo
energije in b i jo plačevali pavšalno v ena
kem znesku ne glede n a število prostorov.
■ PROBLEMI JUGOSLOVANSKIH 2ELEZNIC. O problem ih jugoslovanskih želez

■ USTANOVNA SKUPŠČINA IZOBRAŽEVALNE SKUPNOSTI. Na ustanovne skup
ščini republiške izobraževalne skupnosti so
sprejeli začasni sta tu t in začasni finančni
n a č rt za obdobje od 1. ju lija do 31. decem
b ra 1967. Za svojega predsednika je skup
ščina izvolila rednega univerzitetnega profe
so rja d r. inž. L uja šu k lje ta . Predsediuk iz
vršnega odbora skupščine je Ludvik Zajc,
pom očnik republiškega se k re ta rja za pro
sveto in kulturo.
■ POZIV ORGANIZACIJAM SZDL. Pred
sedstvo in izvršni odbor republiške konfe
rence SZDL Slovenije sta pozvala občinske
in krajevne organizacije, n aj se k a r najbolj
angažirajo za pom oč žrtvam im perialistične
agresije.

med njim i najbrž tudi Francijo.
l'OGO VOKI MfcO UUO«U***>f
I N R U S K O M — V torek z v e č e r St*
se v New Yorku sestala anierišK
in sovjetski zunanji m inister R°s“
in Gromiko. Podrobneje sla obrtj*
navala teme, ki sta sc jih 1 ° ',
že Johnson in Kosigin, pred vse®*
prepoved sirjenja jeursKega oro*J**
JtlZNA AjmEKi KA PODPIRA P*
i EZEV PREUL.OG — Brazilski nn;
nister za zunanje zaucve MM«lWB
n n to je povedal, da so se
amcrisKe države sporazumele,
bodo podprle papežev prcUlog, P* *
katerem naj bi Jeruzalem raz*1*
sili za m ednarodno mesto.
.
PR O IIK llA JSK li DEMONSTRA
CIJE V BURMI — V gttvnem ® '
stu Burme 'itangunu so bile n****,
protikitajske dem onstracije, ® .
katerim i je bilo več ljudi ranjen®:
Do dem onstracij .je prišlo žara**
pretepa v neki šoli, ko so burna*®,
ski dijaki protestirali, ker so .
njihovi sošolci kitajske n a r o d n o
nadeli značke z likom Mao
Tu 11g a .
KITAJCI SESTRELILI AMb»
ŠKO LETALO — K itajska r e a k U »
na lovska letala tipa »Mig -JU ,
so nad Kitajskim m orjem sestre
la ameriško vojaško l e t a l o
»Fhantom«. Ameriško letalo J« ^
telo nad kitajskim i ozcmeljs*“ "T
vodami.
ZOZEMSKEM — Posledice
posredovanju mednarodnega J1*.g
čeca križa so v torek Izraele*. .
Jordanci zamenjali ujetnike,
med nedavno vojno. Na
jel
m ostu čez reko Jordan so
edali Jordancem 425 njihovi®
kov hi oficirjev, Jordanci P* v
vrnili dva izraelska pilota,
činu kapitana, ki bo ju
DE GAULLE JE BOLJ 1 ° % * ^
REN — I ran 0 0 ski inštitut zajf. sui,mnenjc je izvedel anketo o P
p0
ljenosti predsednika de Gaun
dogodkih na Srednjem vzlltHJlt!vnO
se je de Gaullc zavzel za
.<cta
nevtralno politiko Francije.
0.
je pokazala, da je zaradi
po
litike ugled de Gaulla močn
ras tel, saj je kar 65 odsto1^
,j[jl
šauih odgovorilo, da
ali zelo zadovoljni a d^ Gau
1’ODRAZITEVV BENCINA NA ^
ZAZEMSKEM — Posledice
Srednjem vzhodu in **po
.ul|I
škega prekopa bodo «bc“ u
nizozemski vozniki. Od 2 2 . i' p
dalje Je namreč d ra iji ben
0j.
sicer zaradi višjih prevoznih si

S

kov.

KDAJ BOMO ZACELI BOLJE SKRBETI ZA NAŠ TRAVNATI SVET

Kakršna travca —taka bo krovca
Kravji gobec je najcenejša in najboljša mehanizacija. S temi že
velikokrat izrečenimi besedami je povedano vse. Paša je tisto
v živinoreji, kar nam omogoča najbolj znižati proizvodne stroške
mesa in mleka. Žal pa moramo tudi v najboljšem primeru pri nas
polovico leta krmiti živino v jaslih, zato se moramo ukvarjati s
spravilom krme, pa četudi je s tem še toliko nevšečnosti. Tokrat
ne nameravamo toliko pisati o različnih kosilnicah in načinih
pripravljanja krme za zimo, marveč želimo opozoriti na prepro
sta pravila, ki naj bi jih poznal tudi tisti živinorejec, ki še kleplje
koso in nosi oslovnik okrog pasu. Pri nas na Dolenjskem so taki
še v večini, v bodoče pa jih bo vse manj
Iju, če želimo iz travinja

po k aterih se večkrat radi

NE OZIRAJMO SE dobiti največ hranilnih sno- oziram o, so to že zdavnaj
spoznali in povečali števi
za živino.
PO SVETNIKIH!
N iti svetniki, za kateri
mi se kosci radi ozirajo,
ko se odločajo za začetek,
niti vrem e ne odrejajo,
kdaj je pravi čas košnje.
Tale opozorila pišem o le
tos prepozno, saj b i m ora
li b iti travniki že lep čas
pokošeni, p a vendar m ar
sikje še čakajo, da se tra 
va ali detelja sta ra in iz
gublja hranilne snovi. Ni
še n jen čas pravijo kmet-

ZAKAJ NE BI
TRIKRAT KOSILI?
»Ta n o v otarija nam ni
všeč, pri nas je vrem e lepo
predvsem p ro ti koncu ju 
n ija in v začetku julija,«
radi ugovarjajo tisti, ki se
le stežka ločijo od u stalje
nih navad, p a čeprav jim
dokažete utem eljenost pred
loga. K ot drugi protidokaz

T retjin o v seh zem ljišč v S lo ven iji pre
k rivajo travnik i in p ašniki. Ž ivinoreja je
n aša n a jp o m em b n ejša k m etijsk a pano
ga; n avzlic tem u pa za n jen o osn ovo —?
travnat sv et — n ajm an j p osk rb im o. Te
b esed e je sliša ti p ov so d , k jer teče p ogo
vor o slo v en sk em k m etijstv u . T oda zakaj
je tak o? K aj n as zadržuje, da na tem p o
d ročju n e m orem o h itreje naprej! K ako
g osp od arijo drugod? K ateri so n ajb oljši
načini sp ravila in k onzerviranja volu m i
nozne k rm e — trave in d etelje ter drugih
krm nih rastlin ? K aj je m ed številn im i
stro ji, k i jih p on u jajo različne tovarne,
fca m a n jše k m etije ali za velik e družbene
obrate gosp odarno, kaj je trajn eje uporab n «r- ~ »-“j m od n a m uha? K ako je s
strosk i?
V eliko je še n erazčiščen ih stvari, v eli
ko vp rašan j. O n jih so se v začetk u le to š
n jega ju n ija v G robljah pri D om žalah na
p oseb n em p o svetovan ju , ki ga je organ i
ziral lju b lja n sk i K m etijsk i in štitu t, p o g o
varjali m n ogi k m etijci iz v se Jugoslavije.

je, pa čeprav je vrem e
Ugodno in trav a že zdav
naj p ravšnja za spravilo.
N ajvečja napaka p ri vsem
tem je dokazana: neupo
števanje ra sti trave ali,
kot tem u pravim o njene
razvojne stop n je spravlja
našo živinorejo ob težke
m ilijone.
Da bo stv ar jasnejša, si
Pom agajm o z nekaj ugo
tovitvam i raziskovalcev. V
krm i sta najvažnejši h ra 
nili za živino prebavljive
beljakovine in škrob, čim
sta re jša je rastlina, tem
m anjši je odstotek teh h ra 
nil v krm i in tem večji je
Odstotek vlaknine, ki h itro
Zm anjšuje
prebavljivost
krm e. Kaj b i dokazovali s
številkam i, čeravno jih je
na kupe, sam o slam o po
glejmo! D okler je žito m la
do, gorje, da bi zašla živi
na vanj, saj bi se celo obžrla; čisto drugače p a poč
ne s slam o, ki je že lesena
in im a m alo hranilnih snok er so se že prelile v
seme. ž ita p a niso po svoji
Pripadnosti nič drugega
Kot trava; če želimo im eti
Pri n jih zrnje, želimo ime^ p ri krm i zelinje.
. Mnogi poskusi pri nas
V* v svetu so dokazali, da
travo najbolje kositi
pred cvetenjem detelje
Pa takrat ko desetina deO ljnih rastlin že cveti V
tem trenutku je donos hra■
nilnih snovi naivečii zato
ta trenutek odločilen
čas košnje Vse drugo
1e tre\)a podrediti tem u 'ci.

lo košenj, š e dlje so šli
Angleži, ki so znani gojite
lji lepih livad in travnikov
— posnem ajo celo pašo in
kosijo tu d i po desetk rat
na leto. P ri tem im ajo go
tovo svoj račun.
Naše km etije so m ajhne.
Zemlje ni na pretek, zato
jo je treb a pam etno izko
riščati. Prav n a travinju
so neslutene rezerve, p ri
delki h ranil so n ek ajk rat
m anjši, kot bi bili lahko
na sodobno vzdrževanih in
izkoriščanih travnikih.

Take traktorske kosilnice gotovo še niste videli. Namesto običajnega grebena ■
koso ima ta kosilnica, ki je izdelek firme Zveegers, štiri bobne. Vsak izmed njih
ima spodaj dva gibljiva noža. ki se pri obratovanju vrtita * veliko hitrostjo m
tako režeta travo. Njena prednost je tudi ta, da ji kamenje, ki dela običajnim
kosilnicam toliko škode, ne more do živega. V eni uri lahko z njo pokosimo pol
drag hektar, pokošena krma pa ostaja za njo v dveh rahlih redeh.

PRI SUŠENJU
NA TLEH SMO
OB POLOVICO
HRANILNIH
VREDNOSTI
Ne da bi poznali se sta r
vine krm nih rastlin, so se
naši predniki, takoj ko so
začeli u vajati detelje v
kolobar, dobro zavedali,
da je to dobro krm no ra st
lino škoda valjati po tleh
in z odlom ljenim i listi,
ki se mnogo p rej posušijo,
odm etavati naj dragocenej
še delce. Postavili so ko
zolce in z njihovo pomoč
jo pridelovali res dobro
krm o. Žal se ta način, ki
sicer zahteva veliko ročne
ga dela, ni uveljavil za
druge rastline. Žični ko
zolci in različna lesena su
šila, ki jih uspešno upo
rabljajo predvsem v alp
skih deželah, se p ri nas
niso obnesla kaj prida. De
la ni dosti m anj k ot p ri
kozolcih, izgube hranilnih
snovi pa so m nogo večje.
Zadnja leta so pogosta
deževna p o letja in dokaza
no je, da polovica hran il
nih snovi, ki jih je dal
travnik ali njiva, ni našlo
p oti v jasli, m arveč smo
jih zapravili m ed potjo.
Ni čudno, da je že lep čas
osrednji km etijski p rob
lem, kako spraviti krm o
za zimo, d a bo p ri tem
najm anj izgub. Žal pa je
vedno tako: k a r je dobro,
je drago, k a r je poceni,
je slabo. Naj navedem o

Veliko zanim anje je m ed obiskovalci zbudil tračn i obračalnik m zgrabljalm k Lav e r d a Velox. Ta priključek, ki dobro tro si redi in zgrabke, obrača krm o m jo
z g r a b i ja, bo lahko uspešno nadom estil grablje »Sonce«, s katerim i je v praksi
precej neprilik. Priključim o ga lahko na vsak tra k to r s standardnim tritočkovm m
sistem om .
sam o prim er. N eprodušni velja, lahko rečem o, da laža, dosušeno seno, obi
kovinski H arvestore silos, im a siliranje krm e v naših čajna silaža in kot naj
ki avtom atsko polni, tla>5i podnebnih razm erah veli dražje ,seno, posušeno n a
d robi in prazni silažo, je ko bodočnost in je zelo tleh v m anj ugodnih vre
čudo km etijske tehnike, priporočljiv način konzer m enskih razm erah. Torej
vendar stane p ri nas čez viranja krm e. Inž. Janez je n ajdražje v bistvu tisto,
km etovalec
in k ar je navidezno naj cene
20 m ilijonov dinarjev, in Verbič,
te r sodelavec ne j še.
ni km etovalca, ki bi si ga agronom
navajajo, da je s trem i
lahko privoščil. Poiskati ljubljanskega K m etijskega
KORITASTI SILOSI.
košnjam i pač več dela, ne
je treb a cenejše rešitve, in štitu ta, se že dolga leta
m islijo na krm ilno vred
FRIGIERI,
take, ki ne zahtevajo nar uk varja sam o s tem i stv ar
nost krm e, ki se lahko lo
mi. Njegove ugotovitve, ki
en k rat toliko denarja.
HARVESTORE.
..
či kot noč in dan.
jih je navezal n a raziskave
K ositi je treb a m lajšo
P raktični poskusi v Bi
tu
jih
avtorjev,
so
p
rak
tič
SILIRANJE KRME
ljah na Prim orskem , v
nim živinorejcem lahko v travo, s siliranjem ali d o
IN DOSUŠEVANJE veliko ko rist. M edtem ko suševanjem se postavim o
Jablah p ri L jubljani in v
robu slabem u vreme*
S taršah na šta je rsk e m so
je bilo doslej znano, da je po
NA SKEDNJU
nu; vse to je izvedljivo,
zgovorno dokazali pred
m lade trave ali detelje za
Izkušnje nas učijo, da je rad i velikega odstotka be vendar odvisno tu di od
nost trik ra tn e košnje v
v km etijstvu nemogoče re ljakovin težko silirati, je s denarja, za katero rešitev
naših razm erah, ki je dala
či: sam o to je dobro in edi prim ernim uv en j en jem teh se bom o odločali. P ri nas
večji količinski pridelek in
no zveličavno, vse drugo dveh krm il možno p rid o  sto ji v družbenih o bratih
mnogo večji pridelek hrap a zanič. Čeprav za spra bivati zelo dobro silažo, že veliko k o ritastih silo
nilnih snovi. Sosednji Av
vilo krm e to še posebej č e pustim o travo ah de sov, v zasebnih ob ratih pa
strijci, Italijan i in Nemci,
teljo, da izgubi približno tudi betonski stolpi. Zad
tre tjin o vode, in p ri sili n ji čas so k nam prišli iz
ra n ju ne naredim o bistve. Italije frigieri silosi, p ri
nih napak, nam bo tak a katerih je kisal p rek rita s
silaža gotovo uspela, po plastično ponjavo, iz Ame
sebno, če sm o krm o po rike pa najpopolnejši silo
si H arvestore, ki so nare
prej tu d i zrezali.
jeni iz nerjaveče kovine.
Da je siliranje še uspeš S tro jn e tovarne so dale
nejše, je in štitu t preizku na trg vrsto strojev za
sil poseben dodatek z ime- m anjše in večje obrate, ki
nom Arbosil, ki se je zelo omogočajo, da krm o laihdobro obnesel.
ko pridobivam o brez vil
grabelj.
Posebno za m anjše obra in ža
l pa se je že pokazalo,
te se je zadnje čase zelo da so
te stv ari za m anjše
uveljavilo dosuševanje se
na na skednjih. Z velikimi km etijske obrate, kakršne
ventilatorji piham o m rzel so naše km etije, še p re 
ali tudi topel zrak m ed ne drage. Izpopolniti bo tr e 
dovolj posušeno m aso, ki ba praktične rešitve, da
se že uskladiščena počasi bo delo m ehanizirano. Po
posuši. V slabem vrem enu p rej pa je treb a začutiti
bi na ta način m arsik ate potrebo po pravilnem go
ri pridelovalec rešil krm o. spodarjenju na travnatem
„
Ko so na ekonom skem od svetu, po najboljšem nači
D-MARKET v BRŠLINU. V soboto dopoldne so v B ršlinu p ri zelezmski postaji
delku in štitu ta preraču  nu spravila krm e. Veliko
odprli novo DOLENJKINO SAMOPOSTREŽBO, ki im a na zalogi špecerijo in
nali stroške p ri različnih zanim anje za te problem e
tekstil. V prodajalni je tudi bife. Tako je podjetje dostojno proslavilo 15-letnico
načinih spravila krm e, so in p arada km etijskih stro 
obstoja, B ršlinčani pa so dobili tako zelo potrebno sodobno trgovino, za katero
ugotovili, da daje naj ce jev na posvetovanju v
so sl vztrajno prizadevale vse krajevne organizacije s SZDL na čelu. P ri investinejšo krm no enoto paša, G robljah sta prikazala, da
clji 115 m ilijonov S din sta pom agala tudi NOVOTEKS in ljubljanski TEKSTIL
za njo sveža trava, polože smo na dobri poti.
s 27 m ilijoni posojila. Na sliki: predsednik del. sveta DOLENJKE Ivan G ričar
Inž. MARJAN LEGAN
n a v jasli, zatem uvela siizroča ključ prodajalne poslovodji Jožetu K ram arju (Foto: M. M oškon)

Dotacij iz proračuna še ni
Polovico leta jc že za nami, društva in organizacije pa še niso dobile do
tacij — Tudi v občinski proračun ne pritekajo dohodki po planu
Polovica leta je za nami,
organizacije, društva in kra
jevne skupnosti v ribniški
občini pa niso dobile doslej
niti dinarja s proračunom
predvidenih dotacij. Pred
stavniki prizadetih društev,
organizacij in krajevnih sku
pnosti pravijo, da to hromi
delo, razen tega pa se boje,
da po rebalansu občinskega
proračuna, ki ga pričakujejo
v drugi polovici leta, ne bo
do dobili še tiste malenkost
ne dotacije, ki jim je odo
brena.
Na občini smo 'zvedeli, da

proračunski dohodiki doteka
jo počasi in zato tudi izdat
kov ne morejo plačevati po
sprejetem načrtu.
Predvsem niso pobrani da
vki iz kmetijstva. Vse kaže,
da bodo zaposlili izterjevalca
davkov.
Tudi dohodiki iz gospodar
stva pritekajo boflj počasi.
Čeprav sta proizvodnja in
prodaja večja kot v istem
obdobju lani, pa so kupci
slabi plačniki in zato tudi
podjetja počasneje poravna
vajo svoje obveznosti.
Davčna uprava ima še po

sebno nalogo: da bo bodoča
davčna politika pravična. To
je tudi v skladu s priporoči
li letnih konferenc SZDL in
zborov volivcev.
Glavna skrb občinske sku
pščine in njenih organov bo,
da bodo zbrali denar oziro
ma dohodke, ki jih predvi
deva občinski proračun.
Vendar pa stanje v blagaj
nah organizacij in društev ni
tako kritično, ker jim je ob
zaključku lanskega leta osta
lo nekaj (nekaterim
celo
precej) denarja, ki ga zdaj
uporabljajo.
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V nedeljo so se vsa dolenjska kopališča sprem enila v m ravljišča kopalcev. Tudi
na K rki in Kolpi je bilo vse živo, saj se je voda ogrela že na 20° C. Na O točca
je bilo več kot 400 osebnih avtomobilov. Na sliki: v Dolenjskih Toplicah so zabe
ležili rekorden obisk, saj so prodali okoli 2000 vstopnic. (Foto: M irko Vesel)

DEBELI RTIČ IN FAZAN PRIČAKUJETA

dvesto otrok iz novomeške občine
Za letovanje bodo potrebovali 4,5 milijona Sdin
25. ju n ija je iz Novega m esta odpotovalo 25 o t
rok na počitniško letovanje na Debeli rtič. Njihovo
14-dnevno bivanje bo veljalo 786.000 Sdin. To je bila
prva skupina 200 zdravstveno ogroženih in okreva
n ja potrebnih o tro k iz novom eške občine, ki se bo
do zvrstili v poletnih mesecih na letovanju ob m orju.

PEVCE ŠTIRIH PEVSKIH DRUŠTEV iz najbližje okolice Trsta so v nedeljo
popoldne razen priznanj navdušenih poslušalcev nagradili prireditelji prvega sre
čanja dolenjskih izseljencev tudi z lončenimi majolikami, s slikovito brošuro
»SREČANJE NA DOLENJSKEM« in s številko Dolenjskega lista. Stiki so vzpo
stavljeni — pevski zbor ‘Prosek-Kontovelj, katerega člani so bili tokrat tudi na
obisku v Kostanjevici, pa so že obljubili, da bodo peli na eni izmed jesenskih
zaključnih prireditev letošnjega kulturnega festivala (Foto: Mirko Vesel)

Prisrčen sprejem in
čudovit pevski koncert
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Druga skupina, v kateri bo
60 otroik, bo letovala od 30.
junija do 17. julija v Fazanu.
Tretjo skupino bo sestavlja
lo 55 otrok in bo na morju
od 17. juilija do 3. avgusta,
v četrti pa bo spet 60 otrok,
na letovanju pa bo od 3. do
21. avgusta. Z otroki iz novo
meške občine bo odšlo na le
tovanje tudi 20 otrok iz čmomaijske občine.
Počitniško letovanje otrok
iz novomeške občine bo ve
ljalo okoli 4,5 milijona Sdin.
V ta
namen je občinska
skupščina iz proračuna odo
brila 2 milijona Sdin, s tem

letovanje drugih otrok bodo
zbrali s samoprispevkom ob
čanov. Do 5. junija se je v
ta namen že nabralo 1,806.378
Sdin, toda akcija, ki jo je

OB JUBILEJU

d e n a r je m
pa bodo
p la č a li
p r e d s e m strošflco p o č itn iš k e 
g a o k r e v a n je z a 85 o tr o k , ki

S

so jih izbrale socialno zdrav
stvene komisije pri krajev
nih skupnostih. Sredstva za

V Črnomlju in Kočevju so prisrčno sprejeli
Pittsburški slovenski oktet,
V
soboto, 24 Junija, so člaprisrčen sprejem zahvalil une slovenskega okteta Iz Pit metniški vodja ansambla John
tsburgha v Črnomlju zelo le Fabec Umetniški vodja okte
po sprejeli. Dobrodošlico so ta je Frenk Bahor, čigar
gostom izrekli predsednik starši so doma z Belčjega
občinske skupščinske konfe vrha.
Naslednji dan Je Pittsburš
rence SZD inž. Rado Dvor
šak, predsednik občinske ki slovenski oktet gostoval v
skupščine Anton Dvojmoč in Kočevju. Prt spomeniku na
drugi, dekleta ▼ narodnih no trgu je goste pozdravil pred
šah pa so rojakom lz Ameri sednik občinske konference
SZDL Nace Kamičnik, mla
ke pripela nageljne.
Pevci so si ogledali Črno dinci so jim spet pripeli šop
melj in Župančičev muzej na ke domačih rož, harmonikar
Vinici, kjer Jim je zaplesala ji glasbene šole pa so jim za
tudi tamkajšnja folklorna igrali nekaj skladb. Popoldne
skupina ob spremljavi tam je pred Hotelom Pugled na
burašev,
stopila folklorna skupina iz
Zvečer Je bil koncert v č r Predgrađa, zvečer ob 19. uri
nomaljakem prosvetnem do pa je domačinom slovenski
mu. V dvorani Je bilo okoli oktet priredil koncert v Seš400 pooluSalcev, ki Jih Je pet kovem domu.
Z izrednim umetniškim po
je nastopajočih selo navdu
šilo. Poslušalcem je bila po sluhom za slovensko pesem
sebno všeč »Katrca« s soli so nam rojaki iz Pittsburgha,
stom Johnom Umekom in ki živijo daleč od stare do
skladbe, ki Jih Je na harmo movine, na svoji turneji pri
niki zaigral Jaoob Derling. čarali doživetje, ki ga zlepa
Ob koncu programa se Je za ne borno pozabili!

C
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V znak prisrčne dobrodošlice so dragim gostom, čla
nom pittsburfikega okteta, ob prihoda v Kočevje pri
peli pionirji tn pionirke rdeče nageljne Foto« J. Primc)
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V Metliki se sestanejo
dolenjski počitničarji
Prvega julija bo v Metliki srečanje članov Počit
niške zveze iz občin Metlika, Črnomelj, Novo mesto
in Trebnje. V soboto popoldne bo ob 17. uri zboro
vanje mladih pred spomenikom na trgu, nakar si
bodo počitničarji ogledali Belokranjski muzej in tu
ristično točko Veselico, zvečer pa bo v prostorih to
varne BETRI ples s kulturnim programom. Igral
bo jazz orkester garnizona Cm omeli. Gostje bodo
lahko po želji prenočili v Metliki, kjer jim bodo
organizatorji s r e č a n j a preskrbeli šotore za taborenje.

začel občinski odbor RK, še
ni končana.
P r e m o ž n e jš i
starši bodo sami plačali
stroške za počitniško okreva
nje svojih otrok.
Tovarna zdravil KRKA, to
varna stekla INIS in neka
tere druge delovne organiza
cije so obvestile občinski
odbor RK, da bodo plačale
stroške za letovanje otrok
nekaterih svojih delavcev.

kot rezultat modernizacija pro
izvodnje in sodobna tehnologije
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Pesem tržaških Slovencev ob Krki
Prvo srečanje dolenjskih izseljencev je za nami. Pobuda občinskih
konferenc Socialistične zveze iz občin Brežice, Črnomelj, Krško, Met
lika, Novo mesto, Sevnica in Trebnje ter Dolenjskega kulturnega
festivala iz Kostanjevice na Krki za poletni praznik rojakov iz zamej
stva je v soboto in nedeljo potrdila, da. z dobro organizacijo prireditev
širša Dolenjska tako srečanje lahko uresniči in da prireditev zlahka
preraste v tradicionalno in nadvse prijetno doživetje. Prvi uspehi s
tokratnega srečanja spodbujajo, saj je bilo sobotno in nedeljsko slavje
v Kostanjevici hkrati tudi lep prispevek k razvoju turizma na našem
območju.
Kostanjevica Je prisrčno in toplo,
kakorkakor to znajo in radi naredijo
njeni prebivalci, že v soboto pozdravila
v svoji sredi mnogo gostov, med kate
rimi so bili najštevilnejši pevci iz tr
žaške okolice. Mesto je bilo v zastavah,
zvečer pa Je pred Domom kulture zno
va zagorel tudi ogenj Dolenjskega kul
turnega festivala v pozdrav rojakom in
domačinom, ki so prihiteli na prvo sre
čanje dolenjskih izseljencev.
Okoli 2500 ljudi se je do mraka zbra
lo na grajskem dvorišču, kjer so v so
boto zvečer Celjani zaigrali CELJSKE
GROFE. Drama iz življenja srednjeve
ških fevdalcev, katerim so tlačanili naši
predniki, Je z vso pestro zgodovinsko
širino dela pisatelja Bratka Krefta pri.
tegnila navdušene gledalce, da so mno

gim prizorom ploskali kar sredi scene.
Pisateljeva ideja v delu, odlična igra
članov SLG iz Celja in prizadevno so
delovanje gledalcev — vse se Je ujelo
v razumevanju dobe in časa, ki nam ga
prinašajo Kreftovi Celjski grofje v moč
ni režiji Branka Gombača ter skupine
najboljših igralcev Slovenskega ljudske
ga gledališča. Kvalitetno podane drame
so bili iskreno veseli vsi, ki so ta vačer
obiskali Kostanjevico.
Prekrasna poletna nedelja Je mestu
na Krki z množico gostov od blizu in
daleč dajala nevsakdanjo podobo. Gorjupova galerija v Soli, Forma viva na
prostem, Bergova in Jaindlova razstava
v Lamutovem razstavišču — skratka,
vsa kostanjeviška razstavišča so bila
polna obiskovalcev, Obnavljanje stare

cerkve na samostanskem dvorišču, ld
je bila tokrat odprta za obiske, Je prav
tako pritegnilo mnoge goste, da so sl
ogledali ta biser zgodnje gotike na na
ših tleh. Nič koliko pojasnjevanj lo
pomenkov je bilo povsod, vsi pa so bili
enotni v oceni, da ima Kostanjevica s
h«.irr> razgibanim kulturnim življenjem
ter naravnimi lepotami lepo turistično
bodočnost.
Popoldanske prireditve Je začela god
ba na pihala lz Trbovelj s kvalitetni®
promenadnim koncertom na g r a js k e m
dvorišču. Tu se Je do četrte ure zbralo
nekaj nad 2500 ljudi; med njimi so biu
mnogi rojaki iz zamejstva, gostje 1*
Ljubljane, Zagreba, Karlovca in iz so
sednih dolenjskih ter b e lo k r a n js k ih
občin. Najprej Jih je pozdravil v imen«
prirediteljev Peter Markovič, za njim
pa Je govoril Stane Nunčič, p r e d s e d n ik
O b S Krško. Vsem rojakom je z a ž e le j
toplo dobrodošlico in hkrati izrekel
upanje, da bodo taka srečanja v vseD
pomembnejših krajih Dolenjske in Bel®
krajine počasi prerasla v tradicionalna
praznike izseljencev.
. .
Nato smo zavzeti prisluhnili
slovenski pesmi s Tržaškega; domaj*
in umetne pesmi so peli pevski zbor
»Valentin Vodnik« iz Doline pod v°»
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ČASU SKRBI ZA RAST POSEVKOV

Vel. Gaber: požgalo je krompirievko

ju Je mogoče dolbiti v vsaki

V Velikem Gabru je pred nekaj dnevi verjetno nepravilno uporabljeno škro
pivo proti krompirjevi plesni požgalo več krompirjevih njiv — Navodila
o uporabi je treba strogo spoštovati — Kmetijski inšpektorji se pritožujejo
zaradi koloradskega hrošča
Toplo ta vlažno vreme, ka
kršno je bilo v juniju, je pra
vi raj za rastlinske bolezni
in škodljivce. Na krompirju
se ob koncu junija ali v za
četku julija pojavi najbolj
nevarna krompirjeva bolezen
— krompirjeva plesen ali fitoftora. Ta bolezen je take
narave, da je ob pojavu prvih okužb, ki jih spoznamo
po rjavih puhastih pegah, že
skrajni čas za škropljenje.
Nekateri kmetovalci iz Ve
likega Gabra so po napovedih
antifitoftome službe pred

kratkim škropili z duterjem,
novejšim in zelo uspešnim
sredstvom. Toda kmalu so
ugotovili na robovih listov
ožig, ki ga je povzročilo
škropivo. Preiskava je poka
zala, da so uporabljali pred
pisane količine škropiva na
hektar. Kmetijski inštitut je
na vprašanje takoj odgovoril,
da tolikšne količine gotovo
ne morejo požgati Ustja.
Ostal je sum, da so večje ko
ličine tekočega pantakana, ki
so ga kmetje vmešali v duter
za istočasen boj proti kolo-

Se nekaj besed o kolorad
skem hrošču. Kmetijski in
špektorji se pritožujejo, da
ljudje premalo opazujejo ra
radarju, povzročile nesrečo. zvoj hrošča. Ponekod so nji
Takoj je bil tudi zastavljen ve kar rdeče od njegovih li
poizkus, ki naj bi pokazal, če čink, lastniki krompirja pa še
je ta trditev utemeljena.
vedno ne škropijo. Zamuditi
Ko opozarjamo na skrbno je treba samo nekaj dni, in
ravnanje in upoštevanje na- škoda je že velika. Prav te
vodil, je treba tudi povedati, dni je na poljih največ ličink
da krompirjeve plesni ob de- vseh razvojnih stopenj, zato
ževnem vremenu često sploh je škropljenje najbolj učin
ni videti na krompirjevki. kovito. Po izkušnji iz lanske
Dež je trose bolemi spral do ga leta se je treba izogibati
gomoljev, ki bodo v Skladi uporabi lindana, ker so se
šču močno gnili. Krompirjeva škodljivci nanj že navadili.
plesen je karantenska bole- Ljudje zelo hvalijo novejši
zen, njeno zatiranje pa obve- preparat sevin, ki vidno in
zno. Preizkušeni škropivi, ki , takoj učinkuje. Na voljo ga
imajo v vseh prodajalnah z

PR O IZ V O D N JA »ISKRE« V NOVIH POGOJIH

Tržišče je zakon, ki zahteva svoje
Ko se izdelek ne prodaja več dobro, se je treba takoj odločiti za novega,
boljšega — Posodobljenje notranjega transporta v jugoslovanski proizvod
nji odpira ISKRI novo tržišče — Veliki materialni stroški in pocenitev
proizvodnje
V ISKRINI tovarni usmerrega je v združenju podjetja
nikov v Novem mestu je za prišlo, brez kreditov, ker so
poslenih 116 delavcev. Po imele denar samo tovarne.
planu bi jih moralo biti letos Zato so se dogovorili, da bo
120, toda kot povedo sami, do tovarne kreditirale probi bilo kar prav, če bi jih bi danji službi svoje izdelke
60 dni. To je nekaj časa za
lo namesto 116 samo 106.
Lani so s prodajo ustva doščalo, zdaj pa je rok kre
rili 1 milijardo 132 milijonov ditiranja že 90 dni. To seve
Sdin
prometa.
Približno da veže obratna sredstva in
enak plan so nanr ravali novomeška tovarna usmerni
sprejeti tudi letos, pa jim kov ima v maju za 300^mili
ga je prodajna služba ISK jonov Sdin dolžnikov in za
RE znižala. Z njo so lahko ioo milijonov Sdin upnikov.
S posredovanjem p rod aj
letos podpisali pogodbo za
(P S O -prodajn o
prodajo izdelkov le v vred ne službe
n o s ti i milijarde 35 milijo servisna organizacija) p rod a
nov Sdin. Precej usmemi- jajo samo končne izdelke. V
Skih naprav, ki jih izdeluje okviru
posebnih
pogodb,
novomeška tovarna, je nam k i jih sk le p a n o v o m e š k a to
reč na zalogi, neprodanih.
varna z drugimi ISKRINIMI
Do zdaj jim je prodajna tovarnami, pa dobavlja le•luisbn ttustavi la za
mili tem razn e sestavne dele in
jonov Sdin naročil in jim poizdollce. Racen tega Jih
obljublja, da bo svojo po ISKRINA nabavna organiza
godbeno obveznost glede cija oskrbuje z vsemi suro
prodaje v celoti- izpolnila. V vinami z domačega in tujega
novomeški tovarni usmerni tržišča.
kov upajo, da bo tako, malo
Drugi problem, še boljše,
pa so le v strahu, da ne bo naloga je: prilagoditi se tr
šlo gladko, ker poznajo s*v žišču in njegovim zahtevam.
nje na tržišču,
Povpraševanje po kino, tele
Zaradi vedno večjega po fonskih in galvanskih usmermanjkanja denarja podjet n kih se zmanjšuje, prav ta
ja ne kupujejo več raznih iz ko po usmernikih za elektrodelkov in opreme talko brez kare. V bodoče bo zato treba
premisleka kot včasih. Pro upoštevati dejstvo, da se bo
daja se prav zato ustavlja. jugoslovanska
proizvodnja
Iz tega pa se poraja v novo morala posvetiti posodoblje
meški tovarni usmernikov nju v notranjem transportu.
več problemov.
Tretja naloga, ki jih čaka,
Ko se začno neprodani iz pa je znižanje lastne ,cene
delki kopičiti, se začno teža izdelkov in pocenitev proiz
ve z obratnimi sredstvi. Cen vodnje. Materialni stroški
tralne službe ISKRE, med obsegajo kar 61 odst. vseh
njimi tudi prodajna, so osta stroškov in tu se še skrivajo
le lani po razcepu, do kate velike rezerve. Uporaba so

trgovini, sta bakreno apno in
cuprablau.

dobnih materialov in sodobnih sestavnih delov ob ne
zmanjšani kvaliteti je pot,
ki vodi k temu. Domači ISKRINI racionalizatorjd so tudi v novomeški tovarni že ve
liko prispevali za to.

zaščitnimi sredstvi škroplje
nje z njun pa m dražje kot
z drugimi pripravki.
Inž. M. L.*

Druga številka STIZIC
Ob koncu šolskega leta Je izžla
na novomeški gimnaziji druga šte
vilka Stezic, glasila novomeških
srednješolcev. Ce pogledamo pre
teklo leto, vidimo, da so Stezice
kar redno izhajale. Stezičarji so
povedali, da je letos na srednjih
šolah zelo malo dijakov, ki so pi
sali, kar pa jih je so z gimnazije.
Kljub tem u so Stezice kar pestre.
Komelj je s svojima portretom a
M arjana Kozine in letošnjega na
grajenca ljubljanskega mestnega
sveta dram atika Ivana M raka šte
vilko zelo popestril. Razen proze
-sad r«5[3u Tpni aoraajs ofafcuiasA
mi.
P. J.

Slovenščina
za Slovence
Na vratih trafike in ne
katerih trgovin sem pre
bral: »Delavni čas od . . .
d o ...« Zbodel me je ti
sti »delavni«, too bi mora
lo po vseh pravilih pisa
ti »delovni«. Ločiti je
namreč treba med pride
vnikom »delaven« in »de
loven«, kar marsikomu
dela težave. N pr.: Slo
venci so delavni (pridni,
marljivi) ljudje. Oblast
je
v rokah delovnega
ljudstva (ljudstva, ki de
la). Ponekod v delovnem
času niso delavni (v času,
določenem za delo, niso
marljivi). Dvomim, da bi
bdi čas v trgovinah mar
ljiv, priden, kakor pone
kod piše na vratih!
Mnogokrat tudi slišimo
ali beremo, da je neka
stvar rudeča ali rujava,
kar je seveda napak (pra
vilno rdeča, rjava, toda
rumena!). Predvsem žen
skam dela težave tudi
ženski in srednji spol pri
devnika bolan in tako sli
šimo: »Nisem mogla pri
ti, sem bila bolana.« Pra
vilno: bolan, bolna, bol
no.
Tudi ne moremo reči,
da se je nekomu iztekla
vajeniška doba, temveč le
vajenska doba po trudapolnem (pravilno utrud

ljivem, truda
polnem)
učenju. Napačen je tudi
pridevnik dosloven (dobe
seden), novi župan pa tu
di ni mogel biti enoglas
no izvoljen (prav soglas
no).
Prav boleče so nekate
re skovanke, npr.: »mesoizdelki«, »mlekopromet«,
v Ljubljani je še vedno
podjetje »Trgohlad«, pa
tudi neko podjetje »Bocaprom« je nekoč (ali pa
še?) strašilo po Ljublja
ni. Besede nas kar zbode
jo v uho, čudno le, da ni
so tudi tistega, ki jih je
skoval. Nič boljše niso
niti »avtocesta« (prav av
tomobilska cesta) kino
dvorana (kino dvorana),
avtoolje (olje za avto).
Samo koristili bomo jezaku, če se bomo izognili
naslednjim izrazom, ki
so žal še zelo pogosti:
prisotnost duha (priseb
nost), svrha
(namen),
usluga (storitev), višek
(presežek), kronična bo
lezen mnogih govornikov
in pišočih pa je »rakrana«. Nenehno moramo
poslušati, da je ta in ta
stvar »raJkrana« našega
gospodarstva,
šolstva,
zdravstva itd. Pravilno:
rakova rana, huda, velika
ali nevarna rana!
F. G.

Delegacijo Arcevie
bodo sprejeli
Na zadnji seji občinske
skupščine Ribnica so raz
pravljali tudi o obisku občin
ske delegacije v Arcevii. Za
radi utrjevanja medsebojnih
prijateljskih vezi so povabili
v Ribnico 4-člansko delegaci
jo Arcevie, ki bo prišla na
obisk avgusta letos. Skupšči
na je izvolila 8-člansko skupi
no, ki bo italijanske goste
spremljala med obiskom. V
tej skupini so: Franc Trdan,
Bogo Abrahamsberg, Evgen
Ivanc, inž. Pavel Trdan, Sta
ne Nosan. Janez Picek, Andirej Klemenc, Ančka Pakiž
in Milena Borovec.

Dve novi trgovini

OH ZDAJ GREMO, NAZAJ ŠE PRIDEMO. . . Čeprav zdaj, ko so šoli komaj
pokazali hrbet, še ne mislijo dosti na povratek, jih bo v jeseni precej spet pre
stopilo šolski prag. Od 941 učencev na osnovni šoli Martina Kotarja v Šentjerneju
(na sliki) jih je zdelalo 768 ali 81,61 odst. padlo je 141 učencev, 22 jih ni bilo
ocenjenih, ker niso hoteli hoditi v šolo do konca leta (čeprav so se morali
starši zagovarjati pri sodniku za prekrške in plačati kazen), 10 pa jih je prijav
ljenih za popravni izpit (Foto: P. Miklič)

stvom prof. Ignaca Ota, PD »France iz Padrič pri Trstu. Čudovito so odmePrešoren« iz Boljunca, ki ga vodi Drago vali med grajskimi arkadami zvoki naše
Žerjal, PD »Slovenec« iz Boršta pod pesmi in vžigali srca! Videli ki slišali

JE D IGRALCI IZ CELJA, ki so nas v soboto zvečer na grajskem dvo
j c u v Kostanjevici na Krki presenetili s Kreftovo dramo CELJSKI
J*ROFJE, sta z močno in dognano igro izstopala tudi pater Gregor
'•»ranko Grubar) in Prav dač (Andrej Nahtigal) — Foto: Viktor Berk

vsem rojakom v tujini: z njo in ob njej
so živeli in vztrajali v najtežjih okoli
ščinah — z njo in zaradi nje so ostali
to, kar so še danes: zvesti in zavedni
Slovenci! Ko so združeni pevski zbori
zapeli pesem XIV. devizije in novo ver
zijo U. Vrabčeve ZDRAVICE, Je množi
ca navdušenih poslušalcev kar med izvaajmjem pritegnila pevcem s ploska
njem fai vzkliki! Tudi tu so prednjačili
Tržačani in rojaki k okolice Trsta, ki
niso tajili svojega navdušenja nad lepo
to pesmi naše borbe in idej velikega
Prešama!
Z izmenjavo daril, spominskih slik
in toplih besedi Je bilo nedeljsko sre
čanje zaključeno. Izzvenelo je v toplo
željo, da naj do takih obiskov še pri
haja, nam pa se ob njem utrinja tole
spoznanje: prihodnje leto bo za še bolj
ši obisk in še temeljitejše seznanjanje
rojakov potrebno vsaj nekaj mesecev
več pripravljalnega dela. Se širše — In
zlasti zgodnejša — propaganda za bodo
če srečanje dolenjskih rojakov naj pri
vabi med nas mnoge, ki tokrat niso
pravočasno zvedeli za prireditve. Morda
bo tudi prav, da se praznik dolenjskih
izseljencev pomakne na konec julija ali
v prve dni avgusta, ko bo v domačih
krajih veliko več izseljenem, kot jih Je
bilo tokrat. Dragocene izkušnje organi
zatorjev prvega takega srečanja pa so
porok, da bodo naslednje prireditve
lahko samo še boljše!
Tg.

Svet za družbeni plan in fi
nance občinske skupščine Ko
čevje je predlagal skupščini,
naj za 10 milijonov Sdin pro
da Trgoprometu del stavbe v
Kočevju na Ljubljanski cesti
17. Trgopromet namerava v
teh prostorih urediti dve
prodajalni: večjo za pohištvo
in manjšo za sadje in zele
njavo. Novi trgovini bosta
predvidoma odprti šele pri
hodnje leto.

nuVan

Za
učinkovito
uničevanje W
mrčesa
^^
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„Ko se je zdanilo, so vžgali po nas”
Borka Kozjanskega odreda Anka Cerjak-Brinovec iz Brezine s e spominja
boja pri Jelšah, v katerem je padlo 23 partizanov
Ko danes podoživljam tra so nas obkolili in mimo ča
giko boja v Jelšah pod Bo kali jutra. Zasedli so ugodne
horjem, posvečam spomine položaje in pod njimi sta se
padlim soborcem in sestri kot na dlani razkrivali obe
Reziki. V pomladnem jutru kmetiji z vsemi pomožnimi
24. marca 1944 je omahnilo v poslopji.
smrt 23 borcev, med njimi
Ko se je zdanilo, je počil
tudi Rezika.
prvi strel. Bilo je okrog še
S
sestro sva maja 1942 postih in naš stražar je oble
begnili iz Slezije, kamor so žal mrtev. Spoznali smo, da
Nemci preselili našo družino. smo obkoljeni. Morali smo
V domačem kraju sva takoj misliti na umik. Zašli smo v
navezali stike z zaupniki veliko zagato in najteže je bi
Osvobodilne fronte. Živeli sva lo to, da smo bili zraven no
vinci brez izkušenj o par
tizanskem bojevanju. Tudi
orožja nismo poznali.
Nemci so silovito napadli,

nastala je zmeda. Pod vod
stvom komisarja Cirila in ko
mandanta Jerina smo tekli
na položaje. Pri umikanju
borci niso dovolj upoštevali
povelj in navodil, ampak so
se skušali reševati po poti
mimo vaškega studenca, od
tam pa v hrib. Ta pot pa je
bila za sovražni ogenj naj
boljša tarča. Največ borcev
je padlo prav na begu proti
Studencu. Rešili so se le ti
sti, ki so se umikali levo po
jarku navzdol. Umik je neko
liko kril Miha Kostrevc, ki se
je prebdi v hrib in od tam
pogumno streljal po Nemcih.

Na Kozjansko sem prišel
1942. leta s Francem Goršetom, Jernejem Stefančičem
in Vinkam Arhom. Naša sku
pina se je povezala s politič
nimi delavci na tem območ
ju in še posebej z Modrasovo
četo. Vzpostaviti smo morali
dvoje kurirskih zvez z Zagre
bom. Prva je potekala preko
Klanjca, druga preko Dobove.
Kurir za zvezo Klanjec je bil
najprej Franc Gorše, nato Ja
nez Rožman, Tonček LahZmago in še Alojz Večko. Pr
va kurirja za zvezo preko Do
bove sta bila Jože Zorko in
Andrej Cernoš, od jeseni 1942
pa Ivan Zorko-Stane.
Pretekli so komaj štirje
dnevi, ko se je naša skupina
povezala z aktivistom Slavom
Rožancem in Ivanom Rožma
nom, čez mesec dni s Sveto
zarjem Capordo in Tončko
Čečevo, z njunim posredova
njem pa s članoma pokrajin
skega komiteja za štajersko,
Sergejem Kraigherjem
in
Martinom šnajderjem.

Na Kozjanskem sva od ak
tivistov iz Zagreba ostala le
midva z Rožancem. Gorše se
1943 ni več vrnil iz Zagreba,
Štefančič je padel v roke ge
stapu, Rožman pa je zbolel
in s pomočjo znancev smo
ga poslali na zdravljenje v

Ogenj z nasprotnega hriba
pa je bil prehud in pokosil
je 23 naših borcev. Nekaj je
bilo ranjenih, nekaj ujetih.
V tem boju je bila hudo ra
njena tudi moja sestra Rezi
ka. Nekaj časa je še bežala.
Z Miro Pungerčičevo, Marja
nom Jerinom in Mihom Kostrevcem smo jo odpeljali
globlje v gozd. V Glažuti
nam je umrla in niti vode ji
nismo mogli ponuditi v zad
njih trenutkih.
Kolikor nas je ostalo živih,
smo krenili mimo zased pro
ti Bohorju. Skoraj tri dni
smo bili brez hrane, prezeb
li in mogli. Neka kmetica je
zvedela za nas in nam prine
sla jedi. Prišli so tudi pripa
dniki VDV in nas povezali s
prvo četo.

*
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Biti sam je teže
kot karkoli
Martina Petrič iz Nove
ga mesta: — To se je zgo
dilo v začetku 1944. Ta
krat sem bila okrožna
sekretarka SFZ. Skupaj
s Poldetam Mačkom, ta
kratnim sekretarjem Ok
rožnega komiteja KP, sva
morala organizirati sesta
nek v mokronoškem rajo
nu. Ta Je bil takrat na
Debencu.

aktivista

v Pišecah in pogosto nama je
sledil gestapo. Februarja 1944
sva se priključili partizanom
na Kozjanskem. *
Naša četa se je 22. marca
ustavila v zaselku Jelše pod
vrhom Oslice, kjer smo
prenočevali pri bratrancih
Šoštaričih. To sta dve kmeti
ji s številnimi gospodarski
mi poslopji, stisnjenimi v
kotlino med hribi. Tu smo
ostali še naslednjo noč, in to
je bilo za nas usodno. Mi
mo zaselka je speljana pot
od Zagorja proti Senovemu.
Nekdo, ki je šel tam mimo,
nas je verjetno prijavil poli
ciji na Senovem. Sovražniki

„Noči pri Lukovdolu
ne bom pozabil!"
»še zdaj se večkrat spom
nim na leto 1945. Bil smo že
na pragu svobode, ko sem
bil določen za vodjo patrole,
ki je imela nalogo vso noč

varovati brigado, oddaljeno le
kakih 200 metrov od ustašev
pri Lukovdolu. Borci so utru
jeni pospali, mi pa smo mo
rali neslišno hoditi okoli po
ložaja ter napeto opazovati,

da se sovražnik ne bi prikra
del do nas.
2ivce smo imeli do skraj
nosti napete, ko smo ure in
ure zrli v temo ter vsak hip
pričakovali, da bo na nas kaj
skočilo. Kljub temu da tisto
noč ni padel noben strel, se
mi je zdela najbolj napeta v
vsej moji partizanski dobi.«
Tudi Anton Šobar iz Klo
štra pri Gradcu, ki Je opisal
ta dogodek, je eden tistih,
ki so že leta 1941 začeli so
delovati v osvobodilnem giba
nju- Najprej je bil aktivist
in rajonski odbornik, leta
1943 pa je postal aktiven bo
rec 15. brigade. Kasneje je
kot kolar delati v delavnicah
VII. korpusa, vendar so mo
rali tudi obrtniki-borci sode
lovati na pohodih. Večkrat je
pokalo, nevarnosti ni nikdar
manjkalo, toda noči pri Lu
kovdolu Anton Sobar ne bo
pozabil.

Sestanek se je zavlekel
poano v noč. Drugi dan
zjutraj smo se pogovorili
še nekatere stvari. Zunaj
je bdla gosta megla. Mene
je obhajala slutnja, da se
nekaj pripravlja. Silila
sem Poldeta Mačka naj
pohiti, da bi čdmprej od
rinila nazaj na okrožje.
Ko sva končno le odšla
iz hiše, v kateri je bil ra
jon, in se v megli odda

Namesto hrane krogle v pozdrav
Gradec. Ker pa je po poti ta
ko zavzeto propagiral NOB,

„Hiša je bila obdana z žico”
V
Podzem lju živi Alojz prositi. Bil sem terenski
Skala, eden prvih aktivi obveščevalec in sem m oral
stov iz leta 1941. Priklicali p riti m ed ljudi te r hoditi
sm o ga od dela pod kozol na sestanke, k je r smo do
cem, nato pa je obujal bivali literatu ro . Ni m i
spom ine na začetek aktivi preostalo drugega, kot da
stičnega dela, ki je bil zanj sem se ponoči spuščal čez
leseni balkon in bodečo
še posebno nevaren:
—
K akih 20 m od hišežico te r previdno sm uknil
so im eli Italijan i v šoli v vas. Zm eraj sem bil v
m oćno postojanko, zato je hudi neva-rnosti, da me ne
bila tudi naša dom ačija bi videli Italijani, ki so
krog in krog obdana z bo vso noč stražili tik našega
dečo žioo. Prek n je ni dvorišča, č e bi sam o malo
sm o sm eli ,in če sm o ho zaropotala kaka deska na
teli po vodo, smo m orali lesenem balkonu, bi me

ga je nekdo izdal, nakar so
ga aretirali in ustrelili. Tova
riš Arh se je vrnil v Zagreb
in se nato priključil partiza
nom v Bosni.
Svetozar Caporda in jaz sva
dobila v obdelavo obširen te
ren. Segal je od Dobove, Šem
petra, Podsrede in Rajhenburga do Krškega. Pavle Ba
loh in Tončka čečeva sta de
lala na območju med Senovim in Zidanim mostom. Po
napotkih tukajšnjih političnih
delavcev in OF iz Zagreba
smo prizadevno iskali stike
s člani Partije in vsemi na
prednimi ljudmi, zavedajoč
se, da nobena partizanska
enota ne bo mogla obstati
brez podpore prebivalstva.

ljila komaj kakšnih 200
metrov, je že zaropotalo.
Belogardisti iz Tržišča so
napadli rajon. V spopadu
je, kot sva zivedela pozne
je, padel sekretar rajona
Nace Brzin. Sovražni ra
fal ga je pokosil na vra
tih hiše.
S
Poldetam sva se naj
prej pritajila, nato pa sva
se začela skozi meglo in
tišino, ki so jo prekinjali
streli in rafali, vračati
proti Sadinji vasi. Vso pot
nazaj do čolna, s kate
rim sva se pri Straža pre
peljala čez Krko, nisva
srečala žive duše. Megla
je zagrinjala pokrajino še
naprej in v zraku je bilo
nekaj morečega. Te poti,
polne pričakovanja stre
lov iz zasede, pričakova
nja sovražnih postav, ki
se bodo kar naenkrat iz
luščile iz megle, ne bom
nikoli pozabila. Tako gro
zotne občutke mi je naj
brž vzbujalo dejstvo, da
vso pot nisva srečala no
benega partizana, nobene
ga obveščevalca, skratka
žive duše ne! V partiza
nih pa je bilo tako da si
tudi v najhujši ofenzivi in
hajki vedno kje našel ko
ga od svojih, se z njim
pogovoril, zvedel kaj o
sovražnikovih
premikih
in odšel naprej. Na tej
i poti pa mi je manjkalo
prav tega!

imeli. N evarnost je bila
toliko večja, ker so nam e
še posebej pazili. Bil sem
sum ljiv, ker nisem hotel
pozdravljati po njihovo,
razen tega m e je nekdo
zatožil.
Dolgo sem delal v takih
razm erah. K asneje je p ri
šlo do tega, da bi m oral
v hosti sekati les za Ita li
jane. Tega nisem hotel, za
to sem šel v Črnom elj k
dr. Šobarju, da m i je izdal
zdravniško spričevalo, s
katerim sem se izkazal ne
sposobnega za težko delo.
Toda ko sem se vračal iz

Slavko Felicijan, upokoje stu mrtev. Tudi naša uboga
nec iz Ribnice, rad slika kot mula je ni odnesla nič bolje;
amater. Ukvarja se z akvare pod točo krogel se je sesed
li, z oljem in tempera barva la. Jaz sem planil v hitrih
mi. Najbolj so mu pri srcu skokih na eno stran, tovariš.
pokrajinski motivi, pa tudi ki je še ostal živ, pa na dru
od portretov ne beži. Zdaj, go stran. Za tega fanta še da
ko je upokojen, se veliko la nes ne vem, če je ostal živ
že posveča slikanju. Slavko ali ne. Vso noč sem naio ta
je opisal iz svojih partizan val po gozdovih, ob svitu
skih spominov naslednji do drugega dne pa sem srečal
godek, ki ga je doživel nad znanega partizanskega ko
mandanta Dakija. Bil je sani
Kočevsko Gotenico.
—
Bilo je sredi nemškes konjem. Tudi on je bil ze
ofenzive,
novembra
1943. lo lačen. Po sreči sva našla
Med partizani in Nemci so dva surova krompirja in ju
se bili hudi boji. Jaz sem bil pojedla kot najboljšo slašči
borec v IX. brigadi. Ker ni co, saj oba že nekaj dni ni
smo imeli hrane, sem bil s sva imela nič v ustih.
Ko sva takole tavala po go
še dvema tovarišema določen,
da jo priskrbimo. S seboj zdu in iskala naše, sva opa
smo vzeli mulo. Prišli smo zovala nemške svetlobne si
do hrane in jo nakladali na gnale, s katerimi so se njiho
mulo. Takrat je iznenada za ve vojaške enote sporazume
sikala v noč nemška raketa vale. Kot telegrafist sem ne
in nas osvetlila pri delu. katere njihove pogovore raz
Strojnični rafal je enega iz bral in z Dakijem sva se zelo
med nas — bil je to Rus — smejala, ko sem mu povedal,
prerešetal, da je bil na m e da neka nemška vojaška eno

ta pravkar s svetlobnimi si
gnali obvešča druge enote, da
se ji je porečilo ubiti parti
zanskega komandanta DakijaPrav ta Daki je stal ob meni
živ in zdrav in oba sva se,
prav lačna, iz srca smejala . • •
— r

„85 Italijanov je prišlo pome”

m esta, so me čakali, aretL
rali in odpeljali v ječo v
črnom aljskem gradu. Osem
dni m e niso zaslišali, m ed
tem pa je žena hodila za
me prosit. Vsakič je pri
nesla nekaj slivovke, jajc
in klobas. K er niso p ri
m eni našli nič sum ljivega
m ateriala, so se o tajali.
Tudi tisti, ki m e je zatožil,
je um aknil svojo izjavo,
ko so m u naši zagrozili.
Tako so m e izpustili, je 
seni 1943 pa je zelencem
tako odklenkalo.«

Tistega dne je Matija Ber- zob, zaito sem spal v hiši, si
šič, doma iz štrekljevca, ko cer me ne bi dobili. Ko sem
sil že drugo parcelo pri
Stranski vasi. S ceste smo
klicali, naj pride bliže, a je
kosilnica preveč ropotala, da
bi nas slišal. Hribček in dol
sta bila vmes, pa sva se le na
šla. Obrisal si je zagorelo in
znojno čelo, nato pa sva se
kar na travniku pogovorila.
»Z Jožetom Mihelčičem
sem se sestajal že od leta
1939 dalje, za OF pa sem za
čel delati med prvimi 1941.
Na področju Vrtače sem pre
vzel najprej terensko delo,
potem sem bil zaščitnik. Do
jeseni 1942 so se pri meni
vsak dan oglašali partizani.
Nekateri so vedeli za moje
delo, zato me je soseda izda
la in 27. septembra 1942 je 85
Italijanov obkolilo mojo hi
šo. Tistega dne me je bolel

odprl, so kar pOanili vame &
spraševali, če sem zaščitnik
Rekel sem, da nisem, a so
me vseeno zvezali. Zvezanega
so me gnali v Semič, me vso
noč zasliševali in tepli, da bi
povedal, kdo je zahajal k nie*
ni. Vzdržal sem, tako da 0(1
mene niso nič zvedeli. Iz Se”
miča so me vlekli v Dol. To
plice, me dva dni Pus^ .
brez hrane, nato so me
peljali t ljubljansko belgvsko kasarno, od tam pa v
ter nacij o na Rab.
Po kapitulaciji Italije sen*
se javil v Rabsko brigado,
pa je bila razformirana, se
šel domov — k can k arjevcem ,
kjer sem ostal vse do ju 1
1946. V vojski sem delal ve
činoma kot sekretar KP v _
ti, nato v bataljonu in
koncu v štabu b rig a d e .«
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Samov poslednji miting
Živega niso dobili — »Mrtvi so pozabljeni, pa tudi o živih nič
ne slišim«
— V nočeh, ko ne morem
spati, se mi začne kar sam od
sebe pred očmi predvajati
film izpred 25 let, ki sem
dal naslov »Poslednji mi
ting«.
Tisti miting smo imeli le
ta 1942 tik pred roško ofen
zivo v Grintovcu pri Starem
togu, se je spominjal France
Ožbolt iz Kočevja.
— Samo Nahtigal iz Ljub
ljane, takratni organizacijski
sekretar
pri
kočevskem
okrožju, majhen, slaboten in
bolehen, je na mitingu govo
ril tako ognjevito, da sem se
čudil, od kod jemlje moč.
Ivan Rob je recitiral dve
svoji zbadljivi pesmi: »Teta
Spela rjuho prala« in »Na
deželi pri Ljubljani« ter več
borbenih Borovih.
Na mitingu so nastopili
še: učitelj Trobiž, Vojteh Ne

mec, Savinjčan, Janez Kar
delj, črnolasa mladinka Dra
gica, osemnajstletna blondin
ka Zdenka, Seka iz Hrvatske
in jaz.

Za mnoge nastopajoče je
bil to zadnji miting. Pogosto
se ga spominjam verjetno za
to, ker me boli, da so mrtvi
junaki pozabljeni, pa tudi o

Za mir smo, in ne za vojno!
O gorčeni smo, ko poslušam o vsak dan po
radiu ali berem o v časopisih vesti o vojni. Za
kaj je po treb n a vojna, m ar ne bi bilo lepše ži
veti v m iru? Ne želimo doživeti tega, k ar so
m orali naši starši, ko so bili m ladi, k o t srno
danes mi! Sočustvujem o s prizadetim i družina
mi, z m ateram i, zlasti pa z otroki, ki so izgubili
dom, ki so lačni in trp ijo grozote vojne.
Želimo, da bi bila ta vojna končana, toda
konča naj se pravično! To je želja nas, m ladih
ljudi, ki im am o pred seboj še veliko nalog m
jih želimo uresničiti pod vodstvom našega ljub
__
ljenega tovariša Tita!
J

M L A D I N S K I A K T IV
tr šk a gora

preživelih doslej še nisem ni
česar slišal.
Med prvimi je izgubil živ
ljenje Samo. Prav med ofen
zivo ga je prišla obiskat žena
iz Ljubljane. O njej in hčer
ki mi je pogosto pripovedo
val. Zelo rad ju je imel, ka
kor je imel rad svobodo, pra
vico, enkost, bratstvo, parti
jo . . .
Z ženo in Seko se je pred
Italijani umikal iz Starega
loga pri Novem Bregu. V ne
ki dolinici so Italijani vse tri
obkolili. Samo je bil prepri
čan, da se ne bodo rešili,
živ pa ni hotel priti sovraž
nikom v roke. Predlagal je
ženi in Seki, da bi vse tri
ustrelil. Pristali sta. Seko je
le težko ranil ženo, in sebe pa
je smrtno zadel. Težko ra
njeno Seko so kasneje našli
partizani in je ozdravela.
Italijani so v tej ofenzivi
ujeli in ustrelili Ivana Roba
in Kardeljevega Janeza. Sep
tembra pa so v goreči hiši v
Pokštajnu pri Mozlju ujeli
tudi Savinjčana, ki je po Sa
movi smrti prevzel njegovo
funkcijo organizacijskega se
kretarja okrožja, ga mučili
in nato ustrelili.
O vseh ostalih udeležencih
»Poslednjega mitinga«, ki so
morda še živi, ne vem niče
sar. Rad bi kaj zvedel o njih
in se tudi srečal z njimi. Sli
šal sem le, da živi Savinjča
nova mama — njegovega pra
vega priimka in imena ni
sem nikoli zvedel — pozab
ljena v neki podstrešni kam
ri v Laškem.

*

Italijanom odpeljali živino
Živina, krompir in žito za partizane z itali
janskega posestva »Emona«
Leopold Grebenc iz M o
zija, ki je bil že 1941 in
1942 član krajevnega in
rajonskega odbora, je po
vedal:
— Naloga nas odborni
kov je bila, da smo prido
bivali ljudi, kri bi pomaga
li partizanom. Razen tega
smo partizane tudi oskr
bovali z živežem. Na nji
vah italijanskega posestva
»Emona« smo ponoči želd
žito in kopali kirompir ter
vse skupaj pošiljali parti
zanom.
Maja ali junija 1942 pa
smo odpeljali živino, kri
jo je imela »Emona« v
Mozlju, črnem potoku in
Starem Brezju.
Italijani so hoteli dobis kam/ionom, polnim voja-

ti živino nazaj in so se
kov, odpeljali ponjo v
Mozelj.
Ko so prišli do mostu,
ki je okoli kilometer in
pol pred Moczljem, jih je
opazil župnik Mate in
udaril plat zvona.
Takrat se je začelo. V
nekaj minutah smo vašča
ni znosili na vozove živila,
obleko, pohištvo, posodo
in otroke ter bežali proti
Verdrenku. To je bil di
rendaj! Raztresali smo
riž, makarone; porcelan
se je drobil živina je mu
kala otroci jokali, ženske
cvilile... To bi bil lep
film, če bi ga posnel! Se
veda smo odpeljali s se
boj tudi našo m italijan
sko živino. Ušla nam je
le ena krava s teletom.

Granate na gledališče
Milan Kacjan iz Ribnice je
*nan kot dober pevec, ribič
še kaj. Dela na občini, kjer
se ubada z obrtništvom, go
stinstvom in stanovanjskimi
Zadevami. Na partizanske ča86 ne bo nikoli pozabil. MnoKi dogodki so mu ostali živo
* spominu, zlasti rad pa se
spominja Frontnega gledali
šča VII. korpusa, v katerem
Je sodeloval eno leto. Dajmo
»nu besedo, da nam opiše doJvljaj partizanskega gladališ«Uka iz časov vojne vihre.
—■ Bilo je v jeseni 1944, ko
Smo pod kozolcem v neki va41 pod Gorjanci, imena se žal
Qe spominjam več, igrali. Na
spojedu smo menda imeli
skrivače, ki so jih predvajali
?a borce Cankarjeve brigade.
**valežnih poslušalcev in gle
dalcev je bilo dovolj. Igri
se predali z vsem srcem,
je razplet na odru že do
segel višek, Je od Novega me
ta iznenada prifrčala granaV pozdrav so nam jo sputili Nemci, ker so najbrž iz
d a li, da je tu nekje parti
j s k a brigada. Granata je
R ešila cilj, mi pa smo igrali
a'je. ko da se ni nič zgodi

lo. Tudi občinstvo ni bilo
kaj posebno vznemirjeno. Ko
pa so začele granate padati
vedno pogosteje in vedno bli
že našemu »odru«, smo mora
li pobrati šila in kopita in
igro prekiniti. Rekvizite smo
zbasali v cule, jih naložili na
hrbet mule in odjadrali pro
ti Gorjancem. Cankarjevci,
naši poprejšnji gledalci, pa
so odšli na položaje.
Za partizanske gledališčni
ke niso bile takšne prekinit
ve nastopov nič novega, saj
se nam je to nemalokrat pri
merilo. Kljub temu pa je bi
lo v Frontnem gledališču ze
lo lepo.

Italijani so nas zasledo
vali le do prosvetnega do
ma (ki je kilometer ali

dva iz vasi), naprej pa so
se na našo srečo baH.

„Bil sem v tretji skupini"
Ciril Majcen, eden izmed sinov Majcnove družine, ki je prispevala za osvo
boditev š e s t sinov, mater in očeta, pripoveduje o pripravah na pobeg iz
Gonarsa

»Ko sem delal za OF na kuhinji ukradem malo olja,
območju Šentruperta, so me kar sem tudi naredil in jih
kot aktivista Italijani odpe ves čas oskrboval z njim.
ljali v znano taborišče Go
nars v Furlaniji. Imel sem
kar srečo: dali so me na de
lo v kuhinjo, kjer je 40 ku
harjev pripravljalo hrano za
okoli 5 tisoč taboriščnikov.
Čeprav so naši nadzorniki
strogo pazili na nas, smo ven
darle večkrat »spesnili« kakš
vembra 1944. Vseh šest nas no vrečo kruha ali kaj druge
je bilo v hiši, ko priteče ne ga za pod zob. V času velike
ko dekle z novico, da priha ga pomanjkanja, v katerem
im
j a jo N e m c i. U m a k n ili s m o s m o t a k r a t ž iv e li, so b ile te
se po hosti n a v z d o l, a že nas stvari najvažnejše.
je čakala zaseda. Naš tovariš
Pokojni Boris Kraigher je
Rudi Koritnik z Vidma je s tovariši skoval načrt za po
bil ranjen. Vlekli smo ga s beg iz taborišča. Kopati so
seboj na varno. Tekel sem v začeli pod staro barako, ki je
Zabukovje obveščat bataljon imela dovolj kletnega prosto
Ko je bil v siju lojevke
in Kozjanci so potem razgna ra, kamor so odlagali nakopa rov, ki je vodil pod taborišč
li Nemce. Ranjenca smo sreč no zemljo. Ko so kopali dlje, no žico do koruzne njive, iz
no spravili v bolnišnico na so potrebovali tudi razsvet kopan, je bilo treba izvesti
Planino. FRANC PLANINC ljavo. Zaprosili so me, naj v pobeg. Za to je bilo predvi

„Boj je trajal vso noč in ves dan”
Kozje je sovražnik spre- stojanko, da bi laže prišel
menil v močno utrjeno po- do živega borcem na Kozjan
skem. Napad na to sovražno
gnezdo mi bo ostal še dolgo
v spominu.
Bil sem o b v e š č e v a le c . V
noči na 11. september 1944 je
Bračičeva brigada napadla
Kozje, borci Kozjanskega od
reda pa so branili sovražni
ku dostop po cesti proti Se
novemu in Šempetru. Boj je
trajal vso noč in ves dan. So
vražniki so se vdali šele na
slednji večer, ko so naši za
žgali utrjeno župnišče.
Pred očmi imam še vedno
tudi dogodek, ko smo obve
ščevalci za las ušli smrti. Ta
krat so Nemci požigali Stra
nje. Mislim, da je bilo no-

OB DNEVU BORCA

denih 32 ljudi, ki so bili raz
deljeni v štiri skupine po
osem. Bil sem v tretji. Vsi
smo nestrpno čakali, kdaj sa
bomo rešili težkega taborišč
nega življenja.
2al nam načrt ni uspel v
celoti. Prva skupina, v kate
ri so bili sami ilegalca je ušla
potem pa so Italijani odkrili
namero in trem skupinam
preprečili pobeg.
Po tem dogodku so nas pre
selili v taborišče v srednji
Italiji. Tam smo dočakali ka
pitulacijo Italije. O d tam sem
šel v Bosno, kjer sem so
vključil v deveto dalmatin
sko divizijo, in ob zmagi vko
rakal v osvobojeni Trst,« je
Ciril živo pripovedoval spo
mine na dogodke, ki jih od
sedanjosti loči že četrt sto
letja.
M. L.

„Pomagajmo napadenim narodom!"
LJUBLJANA, 17. jun. — Pred
sednik republiškega koordina
cijskega odbora za pomoč viet
nam skem u ljudstvu Franc Leskošek-Luka je ob skupnem po
zivu družbeno, političnih orga
nizacij Jugoslavije za pom oč
žrtvam agresije na Srednjem
vzhodu dal naslednjo izjavo:
Priče sm o novim akcijam po
vampirjenega imperializma, spri
čo katerega ne m ore ostati ne
prizadet nihče, kom ur sta pri
srcu m ir in svoboda. Danes je
vsakem u našemu človeku jasno,
da je napad, izraelskih oborože
nih sil na arabske narode, ob
polnem varstvu in pomoči anglo
američkih imperialistov, napad
na politiko m iroljubne koeksi
stence m ed narodi nasploh. Na
m en je bil zrušiti v Sredozem lju
in na Srednjem vzhodu steber
te politike in s tem porušiti ob
stoječe stanje. Načrti imperiali
stov so dolgoročni in agresivni.
Pred tako nasilno politiko ne bi
bH varen nihče. Zato je potreb
no 2 vsem i silami zaustaviti agresorja in prodiranje njegove
nevarne politike, ki se poslužuje
vseh sredstev: od podkupovanja
do vojaških pučev, od hujskanja
do neposredne vojaške interven
cije s ciljem , da poruši ravno
težje sil in da doseže strateške

pozicije, ogrozi mir, ustvari ne
m ir in vojno vzdušje.
Sklep našega državnega vodstm , da pomaga napadenim na
rodom, ki so postali žrtve agre
sorja, izraža voljo in željo nas
vseh. Zveza združenj borcev, ki
vključuje tisti del prebivalstva,
ki je v najtežjih časih okupacije
in preganjanja vodil najtežjo
bitko za osvoboditev svojega na
roda in izbojeval zmago nad
prav tako brezobzirnim napadal
cem in okupatorjem ter oholim
zavojevalcem, je najbolj pokli
cana, da obsodi napadalce in
okupatorja in da se vključi v
akcijo za zbiranje pomoči arab
skim narodom, ki so kot žrtve
agresije te pomoči potrebni.
Naša solidarnost z neangaži
ranim svetom ni samo deklara
cija. Ona se in se mora izražati
zlasti takrat, ko je prijateljskim
narodom potrebna konkretna
pomoč. To naj bo poduk vsem
imperialističnim silam, ki si pri
zadevajo zatreti idejo in sile
m iroljubne in aktivne koeksi
stence m ed narodi s tem , da z
orožjem mogočneža nasilno za
tro svobodno in neodvisnost m a
lih narodov.
V tem času je potrebna enotna
akcija zbiranja pomoči, ki naj
zajam e vsakega našega človeka,

ki hoče živeti v miru in ki se
zavzema za svobodo in neodvis
nost narodov. To bo tudi obsod
ba agresorja in njegovih zavoje
valnih teženj, dokaz naše soli
darnosti, in doslednosti, izraz
naše neomajne zvestobe politiki
m iru in miroljubnega urejeva
nja odnosov m ed narodi, id je
hkrati zagotovilo eksistence, ne
odvisnosti in svobode vsakega
naroda.
Oblike pomoči so različne: od
denarnih prispevkov do zbira
nja krvi, od dodatnih delovnih
dni do blagovnih nakazil podje
tij. Naša solidarnost in pomoč
žrtvam imperialistične agresije.
ki se je v tolikšni meri izkazala
v zbiranju pomoči in krvnega
prispevka za svobodoljubno viet
nam sko ljudstvo, naj bo naš
plebiscit.
Koordinacijski odbori za po
m oč vietnam skem u ljudstvu naj
razširijo svojo dejavnost na zbi
ranje pomoči vsem žrtvam im
perialistične agresije in naj bo
do iniciatorji nabiralnih akcij
in drugih vrst pom oči tudi za
prizadeto arabsko ljudstvo.
Tudi ta akcija naj bo dokaz
naše zvestobe in doslednosti na
še politike, ki je jugoslovansko
skupnost krasila m ed vojno in
vsa povojna leta.

STANKO

ŠKALER:

KOZJANSKI
ODRED
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Ponovna okrepitev bata te z veseljem sprejeli in za II. bataljona Tomšičeve bri
gade; odredni komisar je bil
nje poskrbeli.
ljona v marcu 1944
Djordje Popovič, iz nemške

Pri Treh kraljih blizu TuPo pohodu XIV. divizije heljskih Toplicah so četo — ga ujetništva pobegli Črnogo
čez Kozjansko je sovražnik štela je 25 borcev — prve rec, prej komisar v bataljo
dan za dnem pošiljal oboro dni aprila zaradi nebudnosti nu Cankarjeve brigade. Na
žene enote proti Bohorju. Le stražarja obkolili ustaši. Usta mestnik odrednega komisarja
z neprestanimi pohodi in me ši so se neopazno približali je bil Ljubo Jovan — Saša,
njanjem položajev so se lah stražarju in ga ubili, nato pred tem komisar v II. bata
ko kozjanski borgi izmotava pa prav tako neopazno obko ljonu Tomšičeve brigade. Za
li
zasledujočim Nemcem. lili hišo, v kateri so bili bor načelnika odrednega štaba je
Kljub nenehnemu sovražni ci zbrani pri zajtrku, četi se bil postavljen Janez Rožman,
kovemu zasledovanju se je je uspelo po krajšem boju do takrat komandant Kozjan
število borcev na Kozjanskem prebiti in brez izgub umak skega bataljona. Komandant
večalo. 16. marca so pri lov niti. Na zbornem mestu so I. bataljona je bil Tone žlinski koči na Bohorju okrog 90 ugotovili, da se ni rešil ku dra-Janoš, komisar Tone Ra
borcev bataljona razdelili v har Rudi Žmavc, doma iz Bi čič, komandant II. bataljona Na mitingu v Pišecah. Komandant pionirskega pohoda po poti Kozjanskega odreda
tri čete. Komandant bataljo zeljskega. Pozneje so od pre pa Andrej šepetavc-Andi iz Lojze Vučanjk predaja raport predsednici občinske pionirske komisije v Brežicah
na je bil Janez Rožman, ko bivalcev zvedeli, da je na Župelevc, komisar Ivan Ver- tovarišici Anici Rožičevi.
Foto: J. Teppey
misar Ivan Kostevc-Ciril, nje umiku zaostal in se skril v delj-Jovo.
gov namestnik pa Marjan Je nekem hlevu, pa so ga ustaši
Prav na dan ustanovitve kala proti položajem I. in
rin. To je pomenilo ponovno izsledili.
odreda se je vrnila iz Glav II. batajona. Policistom je
okrepitev Kozjanskega bata
Zveze združenj borcev NOV občin Brežice,
Nekako sredi aprila je četa nega štaba Slovenije skupina uspelo zavzeti vrh hriba, kar
ljona, ki je ob velikem nem
Sevnica, K rško, Laško, Š entjur, Šm arje pri
škem napadu na Preski 20. sodelovala z Radičevo briga borcev, ki je prinesla s seboj je pomenilo določeno pred
Jelšah, K lanjec, K rapina, Zabok in Zaprešič
in 21. decembra 1943 utrpel do in z borci Zagorskega ba eno težko strojnico ter šest nost v spopadu. Od tam so
p rirejajo 1. in 2. ju lija
taljona v napadu na Klanjec. lahkih in 12 brzostrelk.
začeli srdito napadati položa
manjše izgube moštva.
je odreda. Borci so iskali krit
Po ponovnem formiranju Ustaši so v borbi uporabljali
Skromno
ustanovitveno
sve
bataljona se je ena četa s celo tanke, ki pa so tako sla čanost so borci zaključili tar je za stoletnimi bukvami,
komandantom Janezom Rož bo merili, da z obstreljeva ko, da so iz novih mitralje toda nihče se ni umaknil ni
manom z Bohorja odpravila njem partizanskim enotam ni zov oddali nekaj kratkih ra ti za meter. Razdalja med par
v okolico Bizeljskega, osta so povzročili nobene škode. falov, zvečer pa je ob tabor tizanskimi in sovražnimi po
li dve pa sta ostali na Bohor Ko je po končanem obstre nem ognju zazvenela parti ložaji je bila samo petdeset
do sto metrov. Začela se je
ju. Zvečer 22. marca sta se ljevanju prešla v napad usta zanska pesem.
na katerem bodo slovenske občine podelile
borba za vrh. Izmenoma so
ustavili v zaselku Jelše pod ška pehota, se je usula po
listino o dom ovinski pravici K ozjanskem u par.
njej
gosta
toča
svinčenk.
Iz
naskakovali
zdaj
policisti,
Iz
Drenovca
je
odred
odšel
vrhom Oslica, kjer so preno
tižanskem u odredu.
čevali pri posestnikih brat nenađeni ustaši so s tanki v mogočne gozdove Bohorja. zdaj borci odreda. Partizani
vred
zapustili
Klanjec,
in
tu
so
razločno
slišali
povelja
po
rancih Šoštaričih. V tem za di naslednje dni so jih hrva Na poti prtoti Bohorju so se
SPORED PROSLAVE
spotoma oglasili na Velikem licijskega komandanta, ki je
selku so prenočevali tudi nar ški
in slovenski partiza
Pišece, l . 1julija ob 19. uri; Srečanje borcev
slednjo noč, kar pa je bilo ni pod Klanjcem zaman pri Kamnu, kjer so uničili manj svoje policiste naganjal v na
ši obrat, v katerem so Nem pad, pa tudi na sovražni stra
ob tabornem ognju
žanje usodno. Mimo zaselka čakovali.
ci izdelovali orodja za čišče ni so jasno slišali partizanska
vodi pot iz Zagorja proti Se
povelja.
nje topovskih cevi.
Brežice, 2. julija:
novemu. Kdo je šel v tisti
Bataljon preraste
Ob 8. uri: Zbor borcev Kozjanskega odreda na
Smrtno zadet je omahnil
noči po poti skozi Jelše pro
dvorišču brežiškega gradu
v Kozjanski odred
najboljši mitraljezec v odre
ti Senovemu, bo najbrž ostalo
Ognjeni krst odreda
Ob 8.30 uri: Sprevod skozi m esto
d u A n to n K o s tre v c . U m rl j e v
za vedno neznano, gotovo
V drugi polovici aprila 1944
n a Ja v o rn ik u
O d 9. d o 11. u r e : M i t i n g n a s t a d i o n u , p o d e l i t e v
n a r o č ju s v o je g a b r a t a M ih e.
pa je tisti neznani popotnik je komandant Kozjanskega bar
d o m ic ila in k u ltu r n i p r o g r a m
3. m a ja z j u t r a j se je o d r e d M ed ju r iš e m j e h o te l o d p e ti
izdal policiji v Senovem, kje taljona Janez Rožman vodil
Od
12. do 14. ‘ure: Partizansko kosilo
pištolo
padlemu
nemške
vzpenjal
proti
vrhu
Bohorja.
se nahajajo kozjanski parti svojo četo iz Hrvaškega Za
Od
16. do 18. ure: Srečanje borcev
mu
oficirju,
pri
tem
pa
se
je
zani. Le tako si lahko tolmači gorja nazaj na Kozjansko. Predhodnica odreda je nena
Ob 19. uri: šp o rtn i spored na stadionu
mo dejstvo, da so okreplje Borci so se s hvaležnostjo doma opazila pred sabo več preveč in predolgo izpostav
ne policijske sile 24.marca poslavljali od prebivalcev za jo skupino nemške policije, ljal, in to je bilo usodno.
Na predvečer osrednje proslave bodo po
2e nad dve uri so po vrho
zjutraj skoraj v celoti ob gorskih vasi, pri katerih so sestavljeno iz pripadnikov po
vrhovih Kozjanskega zagoreli kresovi.
kolile zaselek in samo čakale, bili vedno prijazno sprejeti licijskih postaj v Planini, Za- vih Bohorja odmevali streli
V
sprevodu skozi m esto bodo v nedeljo
da se zdani.
in preskrbljeni. Zopet so v bukovju, na Senovem, v Raj- srdite borbe, toda odločitve
sodelovali
borci in aktivisti, pripadniki predni
mogla
izsiliti
niti
ena
ni
henburgu
in
Krškem.
Odred
Okrog šeste ure je bil za zavetju noči bredli Sotlo, ki
vojaške vzgoje in arm ade, pionirji, m ladina in
det stražar. To je bil borcem pa v teh pomladnih dneh ni jim je postavil zasedo na ti druga stran. Na srečo so
športniki.
najvišjem
vr vražnik ni mogel uporabljati
znak, da so obkoljeni in da več bila tako mrzla kakor Javorniku,
Na stadionu bodo nastopili pevski zbori
minometov, ker je bila raz
se je treba pripraviti na pred dobrim mesecem, ko hu Bohorja.
iz Spodnjega Posavja, m folklorne skupine so
dalja
med
njegovimi
in
par
umik. Položaj je bil toliko so prihajali na Hrvaško. Kre
Ravno ko so odredu delili
delujočih občin. V športnem sporedu pa bodo
položaji
pre
težavnejši, ker je bilo med nili so proti Drenovcu, kjer kosilo, je počil strel. Predhod tizanskimi
udeleženci lahko videli zletne vaje, štafetne
njimi več novincev, ki še ni naj bi se srečali s preživeli nica policistov je smrtno za majhna.
igre, akrobatiko, judo in nastop jugoslovenske
so imeli orožja niti izkušenj mi borci ostalih dveh čet. Ti dela
Kapetan Mišelj, ki je bil
izpostavljenega
bor
telovadne vrste.
partizanskega bojevanja. Sled dve četi sta imeli v svojih ca partizanske zasede. Vrh navzoč pri spopadu, je sveto
Brežice bodo, odete v zastave, prisrčno spre,
nje je namreč bilo usodno. vrstah precej novincev, zato Bohorja je oživel kot mrav val komandantu odreda Jeri
jele goste iz Slovenije in H rvaške. Velika m ed
Pri umikanju niso upoštevali je število
njihovih borcev ljišče. Borci odreda so zgra nu, naj se borci umaknejo,
republiška m anifestacija v počastitev dneva
povelja in navodil, ampak so kljub krvavi tragediji na Jel bili za orožje in pohiteli na ker je sovražnik številčno
bo rca naj bi u trd ila p rijateljsk e vezi m ed
se vsi skušali reševati po isti šah precej poraslo. Vse tri če pomoč zasedi, ki ni mogla močnejši in boljše oborožen.
občinam i z obeh stran i Sotle.
poti mimo vaškega studenca te so imele nad sto borcev, zadržati močnega sovražni- Toda komandant Jerin je tve
in na to v hrib Oslica. Ta pot kar je dovoljevalo, da bata kovkega pritiska in se je umi- gal še zadnji poizkus.
pa je bila najboljša tarča ljon preraste v odred.
sovražnikovega orožja. Največ
To je predvidel štab IV.
borcev je padlo prav na poti
proti studencu. Izgube so bi operativne cone, ki je poslal
le izredno boleče; padlo je na Kozjansko španskega bor
23 borcev, nekaj ranjenih bor ca kapetana Mišelja z uka
zom o ustanovitvi Kozjan
cev je bilo ujetih.
Naslednje dni je sovražnik skega odreda. Da bi izpopol
spet pogosto križaril po Bo nili poveljniško osebje no
Krajevna organizacija ZB Podgrad vabi na proslavo in razvitje prapora, ki bo v nedeljo, 2. julija,
horju, da bi odkril ostale vega odreda, je Glavni štab
ob 25-letnici partizanskega napada na fašistično postojanko pri Zajcu pod Gorjanci
NOV
Slovenije
poslal
na
Koz
borce. Zato se je četa pod
vodstvom Janeza Rožmana jansko konec aprila nekaj sta
Po umiku črnosrajčnikov je OF
padi. Fašistom pri Zajcu je odzva
V začetku 1942 so se pri Zajcu
dva dni zadrževala v neposre rih, v bojih preizkušenih par
osnovala na tem področju vaško
njala 12. ura. Pripravljal se Je par
pod Gorjanci vgnezdili fašisti. S to
dni bližini Brežic v gozdu Do tizanskih poveljnikov ter ne
težkega orožja z muni
zaščito. Začele so se sabotažne ak
tizanski napad.
postojanko so želeli nadzorovati
brava nato pa je 1. aprila kaj
cijo.
cije; prekopavanje cest, rušenje mo
partizanske prehode iz Novega me
Borci Belokranjske čete in Gor
torenila prek Sotle n i Hrva
stov in podobno. V teh akcijah je
Mnogi borci se spominja
sta v Belo krajino in prebivalce
janskega bataljona so 29. junija
ško. Sotla je bila tisti čas
sodelovalo vse prebivalstvo. Zbirali
okoliških vasi, med katerimi je bila
pred svitom napadli fašiste pri Zaj
zalo narasla, toda borci so jo jo, da je bil zbor novega
so tudi posojilo za OF, orožje, raz
takrat OF že močno usidrana.
cu. Partizani so nameravali sovraž
morali bresti, saj bi s preho odreda na tretjo obletnico
ličen. sanitetni in vojaški material,
nika presenetiti, zato so se približe
Fašisti so Badovinčevo hdšo spre
dom čez most takoj opozori ustanovitve OF, 27. aprila 1944.
hrano in podobno. Velikega poleta
Borci
so
se
v
toplem
pomla
vali
tiho
in
oprezno.
Zal
so
jih
iz
menili
v
pravi
bunker.
Posadka
je
li sovražnika nase. Na Hrva
in razmaha narodnoosvobodilnega
danskem dopoldnevu zbra
dali psi, ki so jih imeli fašisti v po
štela okoli 70 mož. Nadzirali so vse
škem so prebivalci borce če- li v gozdu nad vasjo Silovec
gibanja ni zavrla niti roška ofenzi
stojanki.
Spopad
je
bil
hud:
padla
prehode po cesti in patruljirali po
va, ki se je začela kmalu nato.
pri Sromljah. Hrib, poraščen
sta 2 borca Belokranjske čete, pa
vaseh ter nadlegovali prebivalce. V
■ Krajevna organizacija ZB Pod*
z bukovim gozdom, se imenu
tudi fašisti so imeli velike izgube,
takšnih pogojih je bilo politično de
je Drenovec, kraj, kjer so bi
ker
so
jih
naši
bombaši
zasuli
z
| grad bo v spomin na partizan*
lo
aktivistov
OF
zelo
oteženo.
De
OBVESTILO
li borci postrojeni, imenuje
bombami. Partizani fašistične po
lati so morali veliko previdneje, saj
■ ski napad na fašiste pri Zajcu,
Bralce sestavka »Kozjan
jo domačini »Zajčje«.
stojanke sicer niso vojaško uničili,
je okupator njihovo prisotnost čutil
B ki se je odigral pred 25 leti, raz*
ski odred« obveščamo, da
toda fašisti so Jo, preplašeni, takoj
in je prav zato osnoval fašistično
Pred postrojeniml borci je
zaradi skrčenega obsega
H vila svoj prapor. Proslava bo 2.
po napadu zapustili. Okoliški prebi
postojanko pri Zajcu.
v popoldanskih urah kapetan
prihodnje številke v njej
valci so si oddahnili.
■ julija ob 15. uri pri Zajcu. N»
Mišelj
prebral
ukaz
o
usta
Na
spomlad
1942
se
je
začelo
sta
ne bo nadaljevanja »Ko
novitvi Kozjanskega odreda in
Bili so rešeni fašistične tiranije
| tovariško srečanje vabimo vse
nje izpreminjati v prid OF: na Gor
zjanskega odreda«, pač pa
o imenovanju poveljnikov po
in svojo hvaležnost so na mnogo
jancih Je že obstajal Gorjanski ba
| borce NOV, aktiviste in okoliško
bo 4. 'nadaljevanje objav
sameznim enotam. Odred sta
načinov izpričevali partizanskim
taljon, v Beli krajini Je pri Brezovi
ljeno gele 13. julija! Pro
| prebivalstvo!
sestavljala prvi in drugi ba
borcem.
Pogreba
obeh
padlih
iz
Be
rebri taborila Belokranjska četa,
simo, da to z razumeva
KRAJEVNA ORGANIZACIJA
taljon. Za komandanta odreda
lokranjske čete se je udeležila mno
partizanske
bojne
enote
pa
so
po
njem upoštevate!
ZB NOV PODGRAD
je bil Imenovan Marjan Je
žica prebivalcev.
esej Sloveniji začele z vojaškimi na
UREDNIŠTVO
rin, njegov namestnik je bil
Janež Janežič, prej komandant

MEDREPUBLIŠKO

SREČANJE BORCEV

Fašisti so po napadu pobegnili

»Pogumni Tonček«
v Loki

ŽIVAHNO POLETJE 67
V našem časopisu smo v
prejšnji številki poročali o
kulturnih prireditvah, ki bo
do letos poleti na Otočcu in
Šmarjeških Toplicah. Zavod
za kulturno dejavnost ter
turistični društvi z Otočca in
iz Šmarjeških Toplic so v do
govoru z gostinskimi podjet
ji že naredili koledarček
kulturnih prireditev. Prire
ditve so namenjene domar
činom ter številnim tujim go
stom, ki se te dnd zadržujejo
na Dolenjskem ali pa so na
povedali svoj obisk. Koledar
ček kulturnih prireditev v
mednarodnem
turističnem
letu bo, kot smo izvedeli, iz

šel v več jezikih, hkrati pa
bodo poskrbeli za propagan
do tudi s plakati, ki bodo ti
skani ob vsaki posamezni
prireditvi. Kot kaže, bo v
kulturnem pogledu letošnje
poletje kaj živahno. Pa po
glejmo, kako se bodo vrstile
poletne prireditve ter katere
bodo in kdaj.
1. Prvega julija bo v Šmar
jeških Toplicah nastopil pev
ski zbor »Tone Tomšič« iz
Ljubljane.
2. Osmega julija bo ob
20.30 v gradu Otočec nasto
pil boVgarski folklorni an
sambel »Plovdiv« iz Plovdi
va.

Začetek prireditev
Dolenjsko poletje 67
1. julija bo v Šmarjeških
Toplicah v okviru prireditve
»Dolenjsko poletje 67« zapel
Akademski pevski zbor Tone
Tomšič iz Ljubljane. Prizna
na umetniška skupina priha
ja k nam po bogati žetvi: v
pretekli sezoni je gostovala
v Ljubljani, v Trstu, Celov
cu, Kolnu in na Dunaju, na
polnila je leto svojega zbo
rovskega življenja s pisano
kopico doživetij, uspehov in
izkušenj. Med drugimi pri
znanji je dobila tudi red
bratstva in enotnosti z zla
tim vencem, priznanje, na
katero so vsi pevci ponosni
V svojevrstnem zaporedju
so nanizane pesmi letošnjega
sporeda Prinašajo nam raz
nolike vsebinske in oblikov
ne skladbe skladateljev treh
stodetij. Med avtorji pesmi,
kd nam jih bo APZ Tone
Tomšič predstavil v Šmarje
ških Toplicah,
so
Bach,
Haydn, Brahms, Schumann.

Dev, F. Marolt in Tomc.
Druga polovica sporeda pri
naša na narodno glasbeno
in poetično motiviko 'prte
skladbe.
Koncert APZ sodi med
kvalitetne prireditve Dolenj
skega poletja 67. Prav gobo
vo bo večer, na katerem bo
mo poslušali mojstrsko pet
je uglašenega zbora, ki ga
vodi Marko Munih, nadvse
prijeten. Z večerom v šm ar
jeških Toplicah bo narejen
prvi korak k izpolnjevanju
načrtov za Dolenjsko poletje
67 Na Zavodu za kulturno
dejavnost v Novem mestu,
ki je organizator prireditev
Dolenjsko poletje 67, smo iz
vedeli, da bodo tudi v pri
hodnje skušah prav v času,
ko ponavadi kulturno življe
nje povsem zamre, vzbuditi
zanimanje za kulturne prire
ditve s kvalitetnimi gostova
nji priznanih umetniških an
samblov.

Duet iz Adamovega baleta »Gizelle«. Na sliki: T atjana
R em škarjeva in Janez M ejač (Foto: M arjan Pal)

Slike iz dolenjskih
gradov v Kostanjevici
V soboto, 1. julija, bo ob
20. uri zvečer v Lamutovem
likovnem salonu v Kostanje
vici poslednja prireditev spo
mladanskega dela Dolenjske
ga kulturnega festivala. Iz
zbirk Dolenjskega muzeja v
Novem mestu je pripravljen
izbor slik iz dolenjskih gra
dov. To so oljna platna, ki so
nekoč visela po dolenjskih
gradovih in so se kljub vi
harju zadnje vojne ohranila.
Na razstavi bodo obiskovalci
videli vrsto portretov nekda
njih veljakov, ki so bili gos
podarji dolenjskih gradov.
Nekaj bo tudi pokrajin in ti
hožitij. Slike so nastale v
x Vl„ XVII., XVIII. in XIX.
stoletju. Po večini so na norestavrirane v ateljejih
Zavoda za spomeniško var
avo SRS. Izbor slik je opra
l i akademik prof. dr. FranStele, uvodno besedo pa je
Popravil najboljši poznavalec
a<Jlenjskih gradov in umet

nostni zgodovinar dr. Drago
Komelj. Slednji bo imel tudi
uvodno besedo pri slovesni
otvoritvi.
V drugem delu tega večera
bo nastopila primabalerina
ljubljanske Opere Tatjana
Remškarjeva s partnerjema
Janezom Mejačem in Stane
tom Polikom. Izvajali bodo
najlepše duete iz Fausta, La
bodjega jezera, Bahčisarajske
fontane, Gizelle in Nine. Sled
njič bodo zaplesali še Dvoržakovo komično polko.
Posebna zanimivost razsta
ve bo tudi v tem, da bodo
prireditelji poleg podobe ce
sarice Marije Terezije razsta
vili tudi pismo, ki ga je Ma
rija Terezija osebno podpisa
la za Kostanjevčane pred več
kot dvesto leti.
Dolenjski kulturni festival
vljudno vabi k številni ude
ležbi. Pokrovitelj prireditve
je LJUBLJANSKI DNEVNIK.

3. 15. julija bo Oder mla
dih na grajskem dvorišču na
Otočcu uprizoril dramo, Dom
Bernarde Albe.
4. 30. julija bo v otoškem
gradu nastopila skupina slo
venskih izseljencev iz Pitsbourgha (ZDA). Folklorna
skupina iz tega mesta je prav
znana, saj je pred časom go
stovala v Sloveniji.
5. Petega avgusta bo v
v šmarjeških Toplicah zapel
znani oktet »Gallus« iz Ljub
ljane.
6. 12. avgusta bo na Otoč
cu večer opernih arij. Nasto
pila bosta Vilma Bukovec ter
Ladko Korošec.
7. 19. avgusta bodo na O
točou uprizorili igro Otok
in Struga. Delo bo predstavil
novomeški Oder mladih
8. 26. avgusta bodo v novi
restavraciji na Otočcu nasto
pih člani baletne skupine
France Prešeren iz Ljubljane.
Osem kulturnih prireditev
torej, za katere lahko reče
mo, da bodo zelo zanimive.
V tako imenovani »mrtvi se
zoni« kaže, da bo na kultur
nem področju prav živahno.
S kvalitetnim in pestrim pro
gramom za letošnje poletje
nas je Zavod za kulturno de
javnost prav presenetil. Foveaava s turističnimi društvi
ter gostinskima podjetji je
zelo posrečena, saj bi sicer
zavod zamišljeni program le
težko uresničil. Posebna za
nimivost za nas bo prav go
tovo uprizoritev dela Otok
in struga, ki ga pripravlja
novomeški Oder mladih.
P. B.

Ančka Salmič:
»Iz črnih dni
pregnanstva«
V samozaložbi avtorice Je
v Krškem izšla zbirika pes
mi iz izgnanstva v Nemčiji.
Ljudska pesnica Ana Salmičeva opeva v njih težke čase
v taboriščih, kamor so oku
patorji izseljevali naše ljudi.
Verzi razodevajo silno hre
penenje po vrnitvi na domača
polja, žalost izgnancev, pre
puščenih na milost in nemi
lost sovražnikom, ter upor
proti nasilju tujcev. Iz pe
smi diha tudi pričakovanje
svobode, upanje, ki lajša ta
boriščnikom trpljenje in ki
jim ga nihče ne more vzeti.
Zbirki je napisala predgo
vor Gitica Jakopin, naslovno
stran knjižice pa je opremil
kipar Vladimir štoviček.
J. TEPEY
Naročniki matičnih zbirk
V Novem mestu je, kot
smo izvedeli, trideset naroč
nikov zbirk Slovenske matice.
Ugledna založniška ustanova
je v zadnjem času izdala dve
zelo zanimivi knjigi: Sloven
sko književnost 4—6 in Koc
bekovo Listino. Tov. Serajnik,
ki je že vrsto let novomeški
poverjenik Slovenske matice,
je povedal, da je razen teh
stalnih naročnikov tudi zelo
veliko občasnih, ki se zanima
jo za posamezne knjige. Na
ročniki zbirk Slovenske mati
ce imajo pri nakupu pred
nost in tudi druge ugodno
sti.

Sklepni koncert
v Kostanjevici
Ob 175-letnici obstoja šole
ter 60. šolskem letu v isti
stavbi so v torek dopoldne
v Kostanjevici na Krki slo
vesno zaključili letošnje šol
sko leto. Po prireditvi, katere
so se udeležili vsi vzgojitelji
ter učenci šole, je bil izredno
lep koncert: Ernest Jazbec in
drugi učitelji iz novomeške
glasbene šole so pripeljali na
obisk 23 instrumentalistov in
solistov iz Novega mesta. S
koncertom ter učinkovitim
nastopom so prijetno prese
netili kostanjeviško mladino,
ki je včeraj začela letošnje
počitnice

PD Primož Trubar je v Lo
ki uprizorilo 17. in 18. junija
mladinsko pravljično igro »Po
gumni Tonček«. V igro so vlo
žili mnogo truda tako igralci,
kakor tudi režiserka tov. Jo
žica Klunova. žalostno pa je,
da sta bili obe predstavi sla
bo obiskani.
S. Sk.

Zbori bodo tekmovali

D irigent APZ M arko Munih

Ribniški m oški pevski
zbor se je prijavil za tek
m ovanje am aterskih zbo
rov, k i ga je razpisala RTV
Ljubljana. Razpis zahteva,
da m ora vsak zbor zapeti
po eno pesem iz renesanč
ne literatu re, eno dom ačo
ali tu jo pesem iz 19. ali
20. sto letja in eno p rire je 
no narodno pesem . Tek
m ovanje se bo začelo jese
ni in bo tra ja lo do konca
leta 1968. Ribniški zbor
šestnajstih pevcev bo vo
dil Feri Pirc.

GLASBA JE POMEMBEN SESTAVNI DEL KULTURE

Reforma ni v podiranju!
Govor ravnatelja Glasbene šole Krško, prof. Jožeta Klepca na prvem javnem
koncertu učencev te šole - Zakaj vnovič prepustiti glasbeno šolstvo zasebni
pobudi? - Odnos družbe do glasbenega šolstva je sestavni del njenega
odnosa do kulture - Podirati je najlaže, toda namen reforme ni to!
Glasba je brez dvoma celo
sten del našega družbenega
življenja, pa je kljub temu
zadnje čase resen problem.
Glasba ni samo del naše so
cialistične družbe, ampak, od
kar obstaja človeštvo, po
membna sestavina kulture.
Kdo se bo morda vprašal,
čemu govorimo o splošno
znanih stvareh. In še kako je
breba govoriti o tem, četudi
je vse dobro znano! Res je
namreč, da obstajajo »nespo
razumi« med glasbo in našo
družbo, nesporazumi, katerih
je kriva naša družba. Krivda
pa je toliko težja, kolikor bolj
so nesporazumi v nasprotju
z načeli naše družbe. Te ne
s p o r a z u m e j e o p a z iti v vsej
g la s b e n i

k u ltu r i;

p ra v

ta k o

tudi v njeni osnovni dejavno
sti — v glasbenem šolstvu.
Odkar je bil pred približno
150 leti postavljen temelj
glasbenoizobraževalni dejav
nosti, spremlja glasbeno šol
stvo pri nas negodovanje, od
nos družbe do njega pa je
mačehovski.
Zavoljo tega je glasbeno

šolstvo obsojeno na životarje
nje, nar.-esto da bti bila nje
gova rast usklađena s sploš
nim družbenim razvojem, če
tudi je debila glasbena vzgoja
že pred 100 ’3ti javen pečat,
je bila vse do konca prve sve
tovne vojne in še deloma po
njej prepuščena zasebni po
budi.
Po narodnoosvobodilni voj
ni se je glasbeno šolstvo raz
mahnilo v skladu z načelom:
»Kulturo širokim ljudskim
množicam!« zato se je število
glasbenih ustanov povečalo.
Kazalo je, da so na obzorju
zlati dnevi za to vrsto izobra
ževanja.
2al pa se je prekmalu zače
lo pojemati to v začetku tako
veliko družbeno zanimanje za
glasbeno šolstvo. Najnovejši
predlog pa je, da bi postalo
zopet stvar zasebne pobude,
že brez tega je glasbeno šol
stvo v zelo nezavidljivem po
ložaju.
Veliko je vplivov, ki pov
zročajo ta nezavidljivi polo
žaj glasbenega šolstva, vpli
vov, ki včasih prisilijo glas

beno šolstvo, da se mora bo
riti celo za svoj obstoj, in
v polni meri opravilo svoje
naloge.
Vprašanje obstoja glasbe
nega šolstva pa je zelo po
membno, saj zadeva globino
odnosa družbe in glasbenega
šolstva.
Marsikdo ni opazil, da pro
blem te vrste spdoh obstoja,
mu tako preprečujejo, da bi
ker imamo pravzaprav veliko
glasbenih šol. Vendar pa se
kažejo znaki, da se naša
skupnost tu in tam čuti, ker
imamo nekaj takega, kot je
glasbeno šolstvo. Pri obrav
navanju tega problema bi mo
rali pomisliti na to, da je naj
laže podirati. Reforma, kn
sega v vsak kotiček družbe
nega življenja in njegove de
javnosti, ne terja podiranja
dobrih in pošteno vodenih
glasbenih šol, pač pa napove
duje še večji razvoj in blagi
njo naših otrok, naše komu
ne, v kateri delamo, ter ce
lotne socialistične skupnosti.
Prof. JOŽE KLEPAČ

Slikarstvo v kočevskih domovih
Pod naslovom Slikarstvo v
kočevskih domovih je bila
15. junija zvečer odprta v
Likovnem salonu zadnja raz
stava v tej sezoni.
Do te zanimive, svojevrstne
razstave verjetno ni prišlo
slučajno; o tem so nekateri
umetniški entuziasti v Kočev
ju že dalj časa razmišljali
in se za konec sezone tudi
odločili. Tovarišem Humeku,
Brudarju in Jarmu Je bil v
veliko pomoč Andrej Airfco,
ki je v glavnem tudi zbral
razstavljene slike po kočev
skih domovih. Tako je uspelo
zbrati najpomembnejša sli
karska in kiparska dela, ki
krase stanovanja v sicer mla
dem mestu.
V vabilu, ki so ga poslali
za otvoritev številnim ljubite
ljem umetnosti, so organiza
torji zapisali: Razstava nam
kaže, da je stanovanjska
kultura v Kočevju dokaj vi
soka. Likovni salon želi z
razstavo pokazali velik ponen resnice umetnosti tudi
za vsakdanje življenje. Umet
nost, ta najplemenitejši od
raz človekovega duha, naj
nas spremlja tudi v naša sta
novanja, na cesto, v podjetje
in urad.«
Ogled razstave je za vsako
gar posebno doživetje, saj se

naenkrat lahko sreča s šte
vilnimi znanimi imeni, kot
so: Bersa, Centa, Didek, Go
dec, Gaspari, Golja, Jakac,
Jarm, Klemenčič, Mihelič,
Pavlovec, Sedej, Smerdu,
Slapernik, Vavpotič itd.
Ob otvoritvi razstave, ki bo
trajala do 1. julija, je nasto
pal tudi mednarodno prizna
ni trio bratov Lorenzov iz
Ljubljane z izbranim spore
dom.
V likovnem salonu je bila
dosflej povprečno vsak mesec

ena razstava, s čimer je se*
Ion opravil veOiko kulturno
poslanstvo. Predvsem je pri
bližal otočanom likovno umet
nost, s katero sicer niso
imeli stika, seznanjal je ob
činstvo z deli in dosežki so
dobne domače likovne umet
nosti, omogočil pa je tudi,
da se s temi deli lahko opre
mijo stanovanja, oe tega ne,
pa vsaj pokazal, kako lahko
z umetniškimi podobami
lepo izpopolnijo prijetno
stanovanje.
P. Grivec

PRIZNANJE ZA TRUD. Kako so bili veseli starši, ko
so jim prinesli njihovi prvošolčki odlična spričevala
in knjižne nagrade, nekateri pa celo pism ene pohvale
za pridno učenje in vzoren odnos do sošolcev in uči
teljev. Na sliki: nagrajeni učenci I. a in I. b razreda
osnovne šole M artina K o tarja v Š entjerneju (Foto:
P. M iklič)

JUNIJSKA DOGODKA V VOLČJIH NJIVAH IN IGLENIKU
0 VOLČJE NJIVE V JUNIJU. »Ko sem
privil prvo varovalko, so me poklicali,
naj grem v hlev, češ da so se splašili
konji. Ko sem pritekel, so bili konji že
na tleh. Mlajši je imel nogo v napajalni
ku; ko pa sem mu jo hotel potegniti iz
njega, me je močno streslo. Tekel sem
odviti varovalko, toda bilo je že prepoz
no — trije lepi konji so bili na mestu
mrtvi. Lahko pa bi ubilo tudi mene ali
koga drugega,« je še drugi dan po nesre
či, 11. junija, jokaje pripovedoval Jože
Kastelic iz Volčjih njiv pri Žužemberku.
£ IGLENIK PRI VEL. LOKI V JUNI
JU. »Ko smo kozolec do kraja pokrili in
sem gledala proti strehi, se mi je zazdelo,
da se je začela nagibati. Vila sem roke in
zavpila: ,Bežite, bežite!’ Otroci in delavci
so odskočili vstran. Zahreščalo je; štiri
delni kozolec je padel po tleh, zdrobljena
opeka je bila pomešana med latami in
nosilci. Jokal je mojster, jokali smo vsi.
Na srečo ni nikogar ubilo,« nam je pred
nekaj dnevi Ana Rakar opisovala nesre
čo v Igleniku pri Veliki Loki.

Je šele nesreča pravi opomin?
Kaj vse se lahko zgodi, če strokovno delo
opravljajo razni šušmarji in vseznalci, ki
jih ljudje najemajo, češ da so cenejši —
Novo grenko opozorilo, da predpisi niso
tako odveč kot smatrajo nekateri
Dve podobni nesreči s po
dobnimi posledicami — na
srečo brez človeških žrtev.
Podobni pa so tudi vzroki, ki
so pripeljali do dogodkov, ki
bodo vaščanom še dolgo osta
li v spominu.

■

OB KONJE,
LAHKO PA TU Dl
OB ŽIVLJENJE

Jožeta Kastelca poznajo va
ščani kot mladega, pridnega
kmečkega gospodarja, očeta
treh majhnih otrok. Kot na
preden kmetovalec je dal v
hlevu narediti avtoma/tske na
pajalnike, kjer lahko živina
Po mili volji pije tekočo vo-

Valvasor o gradovih v dolini Krke

do. V hlevu ima tudi bojler,
ker pa je bilo treba popra
viti električne naprave, je za
prosil sorodnika, naj mu pre
skrbi električarja iz Ljublja
ne. Le-ta je dobil elektromonterja, ki nima obrtnega do
voljenja, in še enega pomoč
nika. Oba sta se to tragično
soboto, 10. junija, lotila dela.
Kaj se je zgodilo, smo že
opisali, kaj bi se še lahko,
pa lahko samo domnevamo.
Družina Jožeta Kastelca, ki
so ga mogoče samo gumijasti
škornji rešili smrti, je bila
ob tri lepe konje, ki so bili
vredni 1.3 milijona starih di
narjev. Ljubljanska klavnica
jim je za meso plačala le 330
tisoč starih din. Kje je mili
jon dinarjev, ki za kmečko
domačijo toliko pomenijo?

■

KDO BO POVR
NIL ŠKODO?

Stvari so že v rokah advo
katov. Ce bi imel izvajalec
del obrtno dovoljenje, bi bila
njegova krivda nesporna, in
škodo bi moral povrniti. Ker
pa je Jože Kastelic najel šušmarja, je stvar mnogo bolj
zapletena. Kot smo pred

T h u r n am h ar

kratkim zvedeli, je izvajalec
del, ki si je nesrečo zelo gnal
k srcu, sam pripravljen mi
mo sodišča poravnati del
škode. Odgovarjati pa bo mo
ral tudi pred javnim tožil
cem, kamor ga je prijavila
inšpekcija.
Ih kaj pravijo o nesreči
strokovnjaki inž. Franc Kra
ševec, izvedenec medobčin
ske inšpekcijske službe, Franc
Primožič, nadzornik Elektra
Novo mesto, in Anton Počrvina, inšpektor za delo iz No
vega mesta. Njihova ugotovi
tev se glasi takole: Do nesre
če je prišlo zaradi tega, ker
je dobila vodovodna napelja
va, ki je bila narejena iz po
cinkanih oevi, fazno napetost
do zemlje. Ker je bilo avto
matsko stikalo v času prei
skave ,odmontirano, domne
vamo, da je bil med delom
zamenjan fazni in ničelni vo
dnik, kar je lahko vzrok za
fazno napetost.

■

CE KOZOLEC
GRADI
ŽELEZNIČAR

se je delno spoznal na te
sbvari, in začeli so delati.
V temelje starih lesenih
stebrov, ki so bili na zunaj
še Ujporabni, ni nihče pogle
dal. Kozolec so popravljali,
in ko je bila opeka že na
njem in delo končano, je pr
vi piš naredil svoje: kozolec
se je zamajal in zrušil. Na
srečo ni nikogar pokopal pod
seboj.
»Boste tožili železničarja
za škodo?« »Kaj bi ga tožila,
saj tega ni naredil nalašč.
Morali bi videti, kako mu je
bilo hudo. Veseli smo, da ni
človeških žrtev. Opeka se že
kupi, pa novi stebri tudi.«
Na svetu Ane Rakar bo
kmalu stal nov kocsalec. Imel
bo betonske stebre, zakaj ju
nijski dogodek je bil dober S« # !
poduk.
» ^ i!
Obe nesreči naj izučita tu
di druge.
M. LEGAN ta

Rodine: kriV Rodinah pri Trebnjem je v

,

a

Domačija Ane Rakar iz Ig- v trenutku, ko ni bilo nikogar ^
lenika pri Veliki Loki je po m eter dolgo toporišče, tako ^
trebovala nov kozolec. Dete
vasi je to že tretji letošnjJJ/
lja je šla v cvet in priganja
la h košnji, stari koasolec je
»Bili smo na travniku, fanbilo treba popraviti in pre ta smo poslali domov po vo- bre2 ^
kriti. To ni posebno zahtevno la in voz,« je ves prepaden dotoDj
delo, kaj bi čakali na komi kmalu po tem pripovedoval vavi
stavil
sijo in dovoljenje, je menila
zbežs*
Ana, najela železničarja, ki

PRIHODNJA
številka DL
izide zaradi
praznika
v petek, 7. julija

čejo
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TURNŠKA GRAŠČINA
Kje leži Turnška graščina. Od kod njeno kranjsko in nemško ime.
Lega tega gradu. Njive in plemenita vina. Vrt. Kakšen je grad.
Uporni kmetje osvojijo grad. Kdaj je tu razsajala kuga. Grad je biti
nekdaj last gospoda J. K. Valvasorja. Ta ga izroči sinovom ženine
sestre. Grad preide na družino Turjačanov. Sedanji lastnik gospo
stva in gradu.
G ospostvo ki grad T urn am H a rt
(po kran jsk o šra jb e rsk i tu rn ), spada
k D olenjski, leži p a 11 m ilj od Lju
b ljan e in pod ure od m esta K rško.
Od kod je izpeljano nem ško ime, ni
težko uganiti, če le pom islim o, da sto 
ji »Tum« n a trd n ih tleh. Ne bom o p a
takoj ugotovili, od kod p rih a ja k ra n j
sko im e, če ne bom o p ustili veljati
tega, d a naj bi ta k raj bil nekdaj last
nekega p isarja.
G rad je pozidan n a vzpetini, prav
sredi gozda, ki ga krog in krog oklepa
s svojim i listnatim i rokam i; ni pa
gozd n a stran i, ki gleda p ro ti K rške
mu, tak o širok kak or drugod.
Pod gradom je lepo ravno polje, ki
pa se razen tega tudi daleč razteza, in
nedadeč od gradu je mnogo vinogra
dov, ki dajejo n ajslajše vino. P ri g ra 
du je lep in velik v rt.
Sam grad pa ni sam o p ro stra n , tem 
več tu d i lep in s štirim i okroglim i in
precej m očnim i stolpi dobro zavaro
van; znotraj pa im a veliko dvorišče
ali velik p ro sto r.
Leta 1515 so p u ntarsk i km etje poleg
več drugih gradov zavzeli s silo in iz
ropali tudi tega.
Leta 1646 pa je v tej okolici izstre
lila kuga svoje strupene puščice.
Kdo je grad pozidal in kdo je bdi

njegov prvotni lastnik, tega p a ne
vemo. Pred sto leti je gospostvo bilo
last Janeza K rstnika V alvasorja, in
k er ta ni imel lastnih dedičev, je p o 
leg več drugih gospostev in posestev,
tako na šta je rsk e m kakor na K ran j
skem in Bergm asca, z oporoko izročil
gospostvo tu m sk o graščino svojim
trem stričnikom , nam reč gospodu Pe
tru , gospodu M ihaelu in gospodu
M arksu Antonu Moscon, b ratom , ki
jih je njegova rodna se stra rodila go
spodu F rancu M osconu. O poroka je
bila napravljena na tu m sk i graščini
2. avgusta 1581, podpisale pa so ga
priče: K rištof, baro n T urjaški, V iljem
Lam berg, F ranc Scheuer, N ikolaj Bonhom o in G ašper M aurič.
Poslej so to gospostvo im eli skozi
m nogo let v lasti gospodje Mosconi,
pozneje p a so si ga pridobili gospodje
T urjaški, in m ed njim i ga je imel tudi
gospod H erbart, grof T urjaški, gene
ra l karlovški. Od njega p a ga je k o t
san podedoval, potem ko je izplačal
b rata, sedanji lastnik, gospod D itrih
Turjaški.
T urnška graščina, im enovana tu 
di T um na V rhu ali šra jb a rsk i
tu m i, sto ji blizu Leskovca, pol
u re od K rškega.

Učenci osnovne šole »Katja Rupena« so se na zadnji
dan pouka zbrali na športnem dnevu na »Stadionu
brastva in enotnosti« v Novem mestu, ki se je tega dne
spremenil v pravo mravljišče, šolarčki so preizkusili
svoje športne sposobnosti. Pri tem so jim uspešno po
magali tudi nižješolci iz podružničnih šol. Tehnično
vodstvo je bilo kot vedno v skrbnih rokah pedagogov.
Na sliki: učenka med skokom
Foto: Slavko Dokl

Ponoči od 11. na 12. junij
je bilo vlomljeno v trgovino
podjetja Dolenjka v Karteljevem. Storilec je s sekiro
razbil vrata, skoz odprtino
zlezel v prodajalno in iz pre
dala vzel več vrečk denarja,
v katerih je bilo okoli 150.000
Sdin. Sekiro je nato odvrgel
v bližnji sadovnjak.
Vloma je osumljen Jože
Pleterski iz okolice Slovenj
Gradca sedaj brez stalnega
bivališča ln zaposlitve, ki je
bil zaradi tatvin že kaznovan.
Nekaj dni pred vlomom se je
začasno zaposlil na Kartel j evem pri Žagarjevih, kjer si
je tudi izposodil sekiro. Po
vlomu ga ni bilo več v vas,
pač pa je popival v Straži.
Pleterskega so priprli in
vlom prijavili javnemu tožil
cu.

Cicibani iz male šole v Črnomlju so končali s pripravljalnim poukom, jeseni Pa
bodo zasedli šolske klopi v pravi šoli. Brezskrbna predšolska doba je zanje
končana (Foto: Albin Božič)
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ToneKnea: j V Q y r
Brežice: letos
najmanj prometa
Najslabše obiskan sejem v
letošnjem letu je bil v Bre
žicah minulo soboto, 24. juni
ja. Naprodaj je bilo 575 puj
skov, prodanih pa samo 162 .
Za manjše so zahtevali 780
do 900 S din, za večje pa
650 do 680 S din za kg.

Izredno slab promet
s prašički ^

^ SOLONE na mostu čez Krko pri Dobravi med Škocjanom in
kotali v * samo navidez tako mimo, kot ga kaže naša fotografija: pod
»°stn
vodi fantje iz bližnjih vasi, se vozili v čolnih in na blazinah,
nj- v Krko in se sploh prijetno zabavali Vroče je bilo tako, da se je
Sa J. rr kopalki na kamnu nad reko pa je najbolj ugajala prav
^ c in a ... (Foto: Miha Gošnik)

Na novomeškem sejmi
šču je bil v ponedeljek ta
ko slab promet s prašiči,
kot že dolgo ne. Naprodaj
je bilo le 417 pujskov, pro
danih pa samo 279. Po*
mladna odkupna sezona je
minila, zato kmetovalci
tudi čez poletje ne priča
kujejo večjega zanimanja
za prašičke. Tokrat so pro
dajali manjše po 10.000 do
18.000 S din, večje pa po
19.000 do 30.000 S din.

ARHEOLOŠKE
NAJDBE NA Ll
DOLENJSKEM
Rimski grobovi v Regerči vasi in na Pristavi pri Treb
njem — Kamnito kladivo iz Jame pri Dvoru — Keltske
najdbe v Kandiji
živahna gradbena dejavnost v zadnjih letih tak o v m e
stih ko t tudi n a podeželju te r vsakoletno oranje, kopanje
in rigolanje prinesejo vsako pom lad nekaj novih arheo
loških podatkov. Razm erom a zelo gosta naselitev D olenj
ske že v prazgodovini, posebej še v prvem tisočletju pred
našim štetjem in kasneje v rim skem času, je zapustila
v zem lji neštete sledove, ki se nam danes p ri zem eljskih
delih pojavljajo kot priče davno m inulih dni. Veliko je
teh slučajnih najdb, za katere m uzeji izvedo, še veliko
več
jih je, za k atere m uzeji nikoli ne izvedo. Največ
k ra t se take arheološke najdbe pojavijo p ri kopanju teme-

DELOVNI KOLEKTIV
v hlevu Ludvika Cesarja
zarinil volu v danko poldrug
Vft,a še isti dan zaklati — V tej
pa je zaenkrat še neznan
se je
Pozval
kr_
Pri* 2 * HJ™
je bii L temne
. 11 eden od
a način ho^hovino in
j Poginulih
12 zemlje in

Ljudje resda dolžijo Cigane,
vendar so bili prav tisti dan
Cigani, ki se zadržujejo v
okolici Rodin in bližnjih va
si, v Trebnjem. Verjetno gre
za seksualnega neuravnoveše

RUDNIKA
KANIŽARICA
POŠILJA ZA DVOJNI PRAZNIK: 3. JULIJ, DAN
RUDARJEV, IN 4. JULIJ, DAN BORCA, ISKRENE
POZDRAVE IN ČESTITKE.

c a a li p a za z lo b n o g a Č loveka.

ki hoče na ta način delati
škodo kmečkim ljudem.

Mladoletnika vlomila
poklica
v trgovino
Cesar.

le ugotokol porinjen
ima vol
je temso
i, čežival
'' Sn '®Qi tretJi
Sasu.
pri
krakfepel^irala,
r Trebneznan.

V noči na 17. junij je bilo
vlomljeno v Mercatorjevo
trgovino v Zagorici pri Treb
njem, kjer je zmanjkalo oko
li 110 Ndin gotovine ter za
150 Ndin cigaret ni sladkarij.
Poizvedbe kažejo, da sta vlo
mila mladoletnika, ki sta po
begnila iz vzgojnih zavodov.
Eden je ušel iz Slivnice, dru
gi iz Jarš- Pred vlomom sta
v Ljubljani ukradla osebni
avtomobil in se pripeljala na
Dolenjsko. Dva dni zatem so
ju v Ljubljani izsledili in pri
prli. Nekaj cigaret in slaščic
iz Mercatorjeve trgovine so
še našli pri njima.

Pobegnila z milijonom
Mladoletnik zmaknil staršem milijon S-din in
nameraval s prijateljem pobegniti v inozemstvo
Ze 12. junija sta pobegnila
od doma 17-letna fanta S. B.
iz Kočevja in S. B. iz Cvišlerjev. Najprej sta se ustavila
v Dubrovniku, kjer sta se
nameravala vkrcati na kako
ladjo in pobegniti v inozem
stvo.
Pred odhodom z doma je
mladinec iz Kočevja izmak
nil staršem milijon S-din. Do
16. junija sta bila v Dubrov
niku, potem pa se je mladi

nec iz Cvišlerjev vrnil domov,
s seboj pa je vzel prijatelje
vih 2100 N-din.
Mladinec iz Kočevja se je
vozil potem sam iz kraja v
kraj. Bil je v Poreču, na
Reki, v Ljubljani in Zagrebu,
potem pa so ga 21. junija ob
2. uri prijeli miličniki v Zi
danem mostu.
Na 8-dnevnetm potepu sta
mladoletnika zapravila skoraj
pol milijona S-din.

.

STOLETIJ
% u^tba, ^ dram atik, po čigar delu
d n 0lherti •Je naž L inbart napisal prvo
*li * ^ 0 ni°’ ^e. k o t rnladenič obiskoval
^ i h ^ o č f v e n d a r samo pozno
^$tev • ladi m o^ Pa se ni sram o' W fci rv,
Je nekoč obiskal ne^ p o l d n e , ko je im ela p ri sebi
Su* a ih š k ra to v . Plem kinja p isatelja
. H b , ga ohol° vpraša:

Desno:
Tloris zidanega rimskega groba ovalne oblike iz začetka
4. stoletja našega štetja, ki je bil izkopan v Regerči vasi.
V njem so bile tri lončene posode.
(Risba Šibila Janez)
ljev za tuše, p ri kopanju jarkov, p ri gradnji cest itd.,
vendar jih neuki in nepoučeni lju d je zavržejo in uničijo,
nam esto da bi ob taki priliki obvestili najbližji muzej.
Preprostem u človeku, ki n i seznanjen z n ajstarejšo zgo
dovino naših krajev, največkrat tak a najdba, n a prim er
razbit glinast lonec, ničesar ne pove, m uzejski strokov
n jak pa bi tako najdbo, na videz še tako nepom em bno
in za današnjo rabo nekoristno, lahko pravilno ocenil in
ra z so d i, ali je vredno, da se sh ran i ali ne. Tako je tudi
letošnja pom lad obogatila arheološko zbirko Dolenjskega
m uzeja z novimi, precej zanim ivim i arheološkim i izkopa
ninam i, ki izvirajo iz nekaterih že znanih najdišč, neka
tere najdbe pa so povsem nove in iz določenih krajev
še niso bile znane.
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iSčete tuka0?«
posm ehljivo odgovori

fo& ^ljavpo • *
v
J® hotel B eaum archaisa v
I:
™
je vpričo zbranih odagj ^
°J° dragoceno uto in ga
^

Levo:
Kamnito kladivo, ki ga je našel Franc Glavan v Jami pri
Dvoru. Takšno orodje so uporabljali ljudje v mlajši kame
ni dobi, pa tudi še v bronasti dobi.

Superdetergent

no, kaj m anjka tej uri.
^P ak o «** ^ ^ u ra rja in boste
je
vzel uro, toda kot po ne'■'d.na tla, rda se je razbila.
St“e w
P n P°nm ii:
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^ Je že od nekdaj
Urarja vse preveč neroden.«
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sPf edaj.
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mu
tudi ne
(v,
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še zadaj?«
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MEDNARODNI JAZZ: V petek in soboto se je v Ljub
ljani odvijala ena največjih svetovnih prireditev jazz
glasbe INTENATIONAL JAZZ FESTIVAL LJUBLJANA
1967. Festival, ki je bil prejšnja leta na Bledu, so to
krat zaradi stroškov prenesli v Ljubljano, igrali pa so
muziki z vsega sveta. Na sliki: prva jazz violina sveta
Jean Luc Ponty, ki je ob spremljavi najboljšega fran
coskega jaza pianista v petek zvečer navdušil poslu
šalce v hali Tivoli (Foto: M. Moškon)

k e r v se b u je

OXYLAN
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Različne cene pora
jajo nezadovoljstvo

,' v

Prekupčevanje z lesom
se na Veliki dolini vedno
znova p o jav lja kot odprto
vprašanje. Tudi na zad
njem zboru volivcev so
občani veliko razpravljali
o tem . M oti jih p recejšnja
razlika v cenah za les v
Sloveniji in na H rvaškem .
H rv atje plačujejo zanj ve
liko več kot p ri nas, in
km etje nikakor ne m orejo
razum eti, zakaj les ne sm e
čez m ejo, če sm o v eni d r
žavi. Na ta v prašan ja je
odgovarjal poslanec re
publiškega zbora M irko
Kam bič.

GOVORI PREDSEDNIK ObS KRŠKO STANE NUNČIC

Vloga skupščine v novi luči
Interesi gospodarstva in občine naj bi se harmonično prepletali — Z zdru
ževanjem denarja naj bi gospodarske organizacije pomagale na noge zaosta*
jajočim panogam — Skupščina se bo morala otresti drobnih nalog in ji*1
zaupati krajevnim skupnostim

iinMiioi.ro!

Učenci nabrali
1000 kg storžev
D enar za izlete ob kon Zamisel o ureditvi spom inskega p ro sto ra borcev NOV
cu šolskega leta so si šo poleg brežiškega gradu se letos, žal, ne bo uresničila.
la rji na Veliki Dolini p ri tvuO ve, koliko časa bo dohod v m esto še kazila garaža
služili z nabiranjem boro ob rata SLOVENIJA — VINO? Podjetje zahteva zanjo
vih storžev. P o d jetju SE šest m ilijonov starih dinarjev odškodnine, prav toliko
ME — SADIKA iz Mengša pa je bilo sprva predvideno za celotno ureditev spo
so jih prodali 1.000 kilo m inskega parka, za k ar je napravil idejno rešitev ing.
gram ov po 100 S din. Nalo »rh. Franc Filipič. O dškodnina za garažo bi vsoto po
žili so jih n a to vo rn jak s dvojila, tolikšnega zneska pa v občini trenutno ne mo
prikolico. K om aj so jih rejo zbrati. In tako bodo Brežice ostale še nekaj časa
Spravili nanj. Storže zele brez spom enika padlim . Garažo pa bi m orali kljub
nega b o ra po d jetje SEME- vsemu p rej ali slej odstraniti, saj nikakor ne sodi na
ta k raj. (Foto: J. Teppey)
SADIKA IZVAŽA

»Tovariš predsednik, pred
vrati je 4. julij, praznik va
še občine. Ali bi ob tej pri
ložnosti lahko povedali, ka
ko si zamišljate pot njenega
razvoja v prihodnjih letih?«
»Ko za občinski praznik
obujamo spomine na preho
jeno pot in ugotavljamo do
sežke dosedanjega razvoja

Ohraniti lepote
Krke in obrežja!

Reka Krka je turistični za
klad Dolenjske, zato so jo ne
katere občine že zaščitile. Od
lok o varstvu Krke So 15.
junija sprejeli tudi v občini
Krško. Namen sprejetega
predpisa je ohraniti pokrajin
ske lepote reke in njenega
obrežja. Prepovedani so vsi
posegi, ki bi onesnažili vodni
tok in okolico, prebivalci vasi
in zaselkov ob Krpi pa so
dolžni skrbeti za red in či
stočo.
Turistična društva morajo
mala podjetja nimajo per označiti prostore za taborje
spektive. Vsem primanjkuje nje, prostore za parkiranje
strokovnega kadra in obrat avtomobilov in prostore za
nih sredstev. Seveda pa ho kopanje. Na Krki je prepove
čejo pred takim korakom dana vožnja z motornimi čol
imeti drug o drugem čisto sli ni. Table naj bi odslej opo
ko in poravnane račune.
zarjale kopalce, da Krka ni
Jt. servis za umivanje avtomobi
lov. Odlok nalaga turističnim
društvom in krajevnim skup
nostim odgovorne naloge. Jt

„Kovina” na Bizeljskem v težavah
V KOVNI na Bizeljskem
je zaposlenih 72 ljudi. Zao
streni .pogoji gospodarjenja,
ki jih je prinesla reforma, so
izzvali niz težav, iz katerih se
to malo obrtno podjetje ne
more izkopati.
Zadnje mesece je stanje kri
tično. Tekoči račun v banki
je blokiran in delavci že dva
meseca niso prejeli osebnih
dohodkov Ker so brez sred
stev, tudi naročil ne morejo
dokončati.
Komisija službe družbene
ga knjigovodstva je minuli te
den pregledovala finančno
stanje in bo o njem poroča
la svetu za gospodarstvo. Ta
bo nakazal izhod iz sedanje
ga položaja. Ce ima podjetje
izgubo, bo skupščina razprav
ljala o prisilni upravi, sicer
pa bo treba iskati rešitev v
integraciji. Samostojno bi

Posvetovanje
z urednikom DE
Občinski sindikalni svet
Brežice je 20. junija organi
ziral posebno posvetovanje s
poverjeniki glasila Delavska
enotnost. Posvetovanja se je
udeležil tudi urednik DE Mi
lan Pogačnik, ki je govoril o
vsebini in nalogi tednika.

podjetje lahko ostalo le v pri
meru, da dobi na vodilna me
sta sposobne strokovnjake.
O integraciji in poslovnem
sodelovanju so se predstavni
ki vseh kovinarskih podjetij
v občini že pogovarjali, saj
so večinoma vsi uvideli, da

Po partizanskih stopinjah
Pohod po poteh Kozjanske
ga partizanskega odreda je
bil za mlade udeležence pre
lepo doživetje. Okoli 200 pio
nirjev in pionirk iz sevniške,
brežiške in krške občine se
je 24. junija zjutraj zbralo v
Sromljah. Najprej so se usta
vili ob spomeniku na Silovcu, od tam pa so po poboč
ju nadaljevali pot na kraj

N O V O v BREŽICAH

ustanovitve Kozjanskega parti
zanskega odreda. Borci, ki so
jih vodili, so jim med potjo
pripovedovali zanimivosti iz
življenja in bojev odreda.
Pohod so končali pionirji
pri Lovskem domu nad Pišecami, kjer so jim priredili lik o b o rc e v d o m a č in o v in
kosilo. Ob 15. uri so se ude d r u g ih , z a to ta k r a j z a s lu ž i
ležili slovesnega mitinga v Pi- dostojen spomenik. S skup
šecah.
no akcijo Koprivčanov in ZB
Senovo upajo, da bodo posta
vili spomenik do dneva m rt
vih letos.
R. K.
imajo kopalci (večinoma so
to Zagrebčani) gluha ušesa.
Z avtobusom na
Na zadnji seji skupščine ob
pot v neznano
čine Brežice smo celo zvede
li za primer, ko je na zaseb
T uristična poslovalnica
nem travniku ob Krki parki SAP v K rškem vabi potni
ralo 20 avtomobilov in lastni ke na 700 kilom etrov dolg
ki so jih vsi po vrsti umiva izlet. Nihče od prijavljenli. Ko jih je kmet posvaril, cev ne ve, v k atero smer.
da je to prepovedano, so ga Izlet bo tra ja l dva dni. Ri
skoraj pretepli.
biči so bodo lahko privo
Nujno bi bilo, da bi vsaj ščili lov na postrvi. V av
od časa do časa nadzoroval tobusu p rirejajo organiza
Krko kar miličnik in kazno to rji zabaven srečolov. Po
val tiste, ki ne spoštujejo tovanje v neznano se zač
predpisov- Toda kazen 500 ne 8. julija. Cena izleta je
Sdin je prenizka in umivanje 8.500 Sdin.
avtomobila je v tem primeru
še vedno cenejše kot v ser Pravna posvetovalni
visu.
J. TEPPEY
ca pri ObSS Krško

postajam a v Zaboku na Hrvatskem
V ČETRTEK, 29. JUNIJA, bo
predsedniki občinskih skupščin in Šm arju pri Jelšah.
■ V PONEDELJEK, 2«. JUNIJA,
ežioe, Krško, Sevnica, Laško,
Šm arje in Š entjur podpisali origi je občinski svet ZKPO Brežice raz
členil
delo pretekle sezone in na
nalne listine za podelitev domicila
čelno oblikoval program dela za
Kozjanskemu odredu.
obdobje 1967/68.
■ Z LETALI BODO TE DNI tro
Sili lepake po vseh občinah, ki bo
do sodelovale na letošnjem medrefliškem srečanju 2. ju lija v
;icah.
■ BORCI KOZJANSKEGA OD
REDA, Miloševa četa in VOS, ki
SS bodo v nedeljo zbrali v Breži
cah, bodo prejeli lično brošuro
niCozjanski odred« izpod peresa
ravnatelju Posavskega muzeja v
Brežicah Staneta Skalerja.
■ PRVO SREČANJE BORCEV
pb letošnjem prazniku bo že v so
boto zvečer ob tabornem ognju v
Pišcc&h.
■ NA VELIKI SLAVNOSTI v
Brežicah bodo pomagali tudi člani
m estnega m ladinskega aktiva.
■ PRI NOVI TRŽNICI ob Ulici
21. m aja bodo do nedelje uredili
velik parkirni prostor, ki bo ko
ristno služil svojemu namenu tudi
kasneje.
■ TUDI PRI BREŽIŠKI ŽELEZ
NIŠKI POSTAJI bo do nedelje u re
jen spom inski park.
| NA NEDELJSKEM MITINGU
V Brežicah bosta govorila predsed
nik skupščine SRS tovariš Sergej
K raigher in podpredsednik SZDL
H rvatske tovariš Ivica Gretld. R a
dio Brežice bo direktno prenašal Slovesnosti ob zaključku šolskega leta se je v osnovni
celoten m iting, trakove s posnetki šoli BRATA RIBAR v Brežicah 25. ju n ija udeležil dr.
p a nato posredoval še lokalnima
■

g

B R E ŽIŠ K E
VESTI

Ivan R ibar in izročil pozlačene m edalje šestim učen
cem osm ega razreda za odličen uspeh v vseh letih šo
lanja. 235 odličnjakov od prvega do sedmega razreda
je prejelo pozlačene značke, ki jih prav tako poklanja
učencem šol z im enom R iharjevih sinov organizacijski
odbor sklada BRATA RIBAR v Zagrebu.
Foto: J. Teppey

Kmetijstvo in turizem

zaostajata

»Kako ocenjujete razvojne
možnosti posameznih gospo
darskih panog?«
»Najmočnejša pri nas je in
dustrija, vendar se kljub te
mu spoprijema z mnogimi te
žavami, od nabave surovin
do prodaje izdelkov. Prepri
čan sem, da se bodo morale
V Koprivnici spome gospodarske organizacije hinik padlim borcem rteje vključevati v mednarod
no delitev dela in iskati mož
Krajevna organizacija ZB nosti
za razširitev .CELULOZA
Senovo je sklenila postaviti na primer bi s čvrstejšim
v Koprivnici spomenik p a d 
p r o g ra m o m
in n a je m a n je m
lim b o r c e m . T u je p a d lo v e

Brezobzirni obiskovalci Krke
Lani je občinska skupščina
v Brežicah sprejela odlok o
zaščiti reke Krke. Vzdolž
njenih bregov je postavljenih
nekaj tabel, ki opozarjajo, da
je umivanje avtomobilov v
reki prepovedano. Izletniki
pa se zato kaj malo zanima
jo. Odlok nima prave velja
ve, ker ni nikogar, ki bi ukre
pal. Za opomine domačinov

občine, moramo imeti pred
očmi nadaljnjo usmeritev go
spodarskega in družbenega
napredka. Vloga skupščine
se zdaj kaže v drugi luči. Po
stati mora usmerjevalka in
koordinatorica vsega gospo
darstva, kar bo zmogla le, če
bo imela oporo v okrepljeni
analitski službi. Vse panoge
naj bi se enakomerno razvi
jale, tudi kmetijstvo in turi
zem, ki zdaj zaostajata. Tem
vejam bi lahko pomagale na
noge gospodarske organizaci
je z združevanjem sredstevObčinska skupščina bo kos
tako zastavljenemu delu šele
potem, ko se bo otresla drob
nega dela in ga prenesla na
krajevne skupnosti. Po potre
bi bo občinska skupščina v
naslednjih letih analizirala
posamezne dejavnosti in na
pravila enoten razvojni načrt.
To politiko naj bi navzdol
razreševali sveti in ti naj bi
obenem sprejemali spodbude
navzgor. Tako bi se izognili
večtimosti in samovolji.

Občinski sindikalni svet
Krško obvešča vse delovne
organizacije, delavce in upo
kojence z območja občine
Krško, da bo 7. julija pričela
poslovati v prostorih ObSS
Krško pravna posvetovalnica.
Posvetovalnica bo odprta
vsak petek od 14. do 16' ure
in bo brezplačna. Vse priza
dete vabimo, naj se posveto
valnice poslužujejo!

DROBNE
S SENOVEGA
■ PROIZVODNJA PREMOGA Je
v juniju zopet nad planom. V ru
dniku se trudijo, da bi nakopano
povprečno dnevno količino prem o
ga obdržali do konca meseca. Pri
odkupovanju im ajo Se vedno te
žave z Jamskim ognjem.
■ PREUREJENO
GOSTILNO
»SENICA« so odprli 17. junija. Na
otvoritvi Je igral Bergerjev kvar
tet. V gostilni bo odslej vsako ne
deljo ples, tako da se bodo SenovCani lahko razvedrili.
■ KOPALIŠČE NA SENOVEM
so že očistili. Ce bo vreme lepo,
bo prihodnji teden že odprt, na
kar m ladina že komaj Čaka.
■ GOBARJI so si v teh dežev
nih dneh že napravili zaloge gob,
vendar menijo, da letoSnje leto
ne bo gobarsko, ker ni pravega
vremena.

dalo osnovo za razmah trgovi'
ne in drugih dejavnosti. Tu
di trgovino čakajo velike n®‘
loge. Morala se bo p o tru d i
za izbiro in z združevanj®111
usmerjati del dohodka za P®;
speševanje kmetijstva, O*51"
ipd., saj bo s tem krepil*
sebe.
Kmetijstvo je v naši občini
najbolj zaostalo in najmanj
obdelano. Rezerve so °or0’
mne, toda s"popuščanjem ne
bomo prišli daleč niti Prl
davčni politiki niti pri agro
tehničnih in drugih ukrepu1'
Na zadnji seji skupščine sm°
to področje obširno obravna
vali in se zavzeli za enoten
načrt.
V turizmu smo prav tafco
na začetku in tudi za njeg°
razvoj je potrebna najp™
sprememba miselnosti. Zab
rniva je predvsem Kostanj®"
vica. S preureditvijo £ra*V
bi tam lahko ustvarili ^ ° c'
no turistično žarišče. Kraj J®
svetovno znan, sedanji obisK
tujcev pa dokazuje, da bi S8
morali hitreje rezvijati. I®*‘
mo še grad B r esta n ico &
druge turistično
zanim iye
kraje. Seveda pa m oram 0
brezpogojno m od ern izira ti c®;
ste in čimprej
dokončaj1
most čez Savo. N ajnujnejše
je asfaltiranje ceste od Seno
vega do Kostanjevice, pozne
je pa naj bi prišla na vrsto
tudi ureditev ceste K rško-Brežice na levem bregu Save
J. T.
in drugi odseki.«

ELEKTROTEHNA
v Krškem

t u j i h k r e d ito v la h k o p o v e č a 
la s v o jo p r o iz v o d n jo z a n e k a j

Gostilničarji! V proda
jalni ELEKTROTEHNE V

desetin milijard S din.
Tudi KOVINARSKI se od
pirajo nove možnosti, če se
bo manj vezala za investicij
ska naročila in si s finalnimi
izdelki zagotovila čvrstejši
obstoj.
Poseben problem
predstavlja RUDNIK SENO
VO, kjer izčrpavajo zadnje
zaloge premoga. Zanj bo tre
ba nujno poiskati nadome
stilo.
Korak naprej bo morala
napraviti pri nas tekstilna
konfekcija. Precej ženske de
lovne sile je brez zaposlitve.
Pritegniti bi morali tuji kapi
tal, proizvodnjo pa organizi
rati tako, da bo konkurenčna.
To je bilo nekaj misli o in
dustriji, katere razvitje bo

K rškem lahko kupite: glas
beno skrinjo (džubo**7
WURLITZER,
h la d iln i
IGNIS 190 1, hladilnik
MOSKVA 240 1, pomivalna
k o rita z odcejalnikom &
nerjaveče pločevine, hid^'
forje in vodne črpalke.5
Prodajalna im a ved*10
na zalogi ves elek tro ^
stalacijski m aterial, veli^
izbiro tro- in enofazni*1
elektrom otorjev,
gosp0"
dinjskih strojev in apara'
tov te r akustike. Velij^
izbira gram ofonskih p l°^n
G ospodinje
opozarjanj
na Učne pomivalne, mi2*
za gospodinjstvo (iz ultra'
pasa in nerjaveče pločevi

ne)!

Praznovanje dneva
borca na Jevši

Šola v naravi
v Podbočiu

Na Jevši, tipični planinski
vasici pod Bohorjem, bodo
tudi letos praznovali dan bor
ca. Partizani so tu našli za
točišče že 1941, 1944 pa je tu
zaradi izdaje padlo v borbi
z Nemci 23 borcev 2. bataljo
na Kozjanskega odreda. Se
dem partizanov pa so Nemci
ujeli.
Ta dogodek je ostal ljudem
trdno v spominu, zato sko
raj vsako drugo ali tretje le
to počaste spomin na padle
s skromno komemoracijo.
Letos so povabili na prazno
vanje tudi sosednje orga
nizacije ZB.
R. K.

Stanovanjske hiše
hitro rastejo
Lani je bilo v Krškem do
grajenih 43 stanovanj, od te
ga 26 v družbenem m 17 v
zasebnem sektorju. Vrednost
stanovanjske izgradnje v mi
nulem letu znaša 5,809.000 no
vih dinarjev.
V občini Je bilo lani v grad
nji 137 stanovanjskih hiš in
26 stanovanj Močno je po
raslo zanimanje za zidavo pri
zasebnikih. Največ jih gradi
v mestnem območju.

Mrogi otroci bodo pr^-v —
počitnice ob morju, v
nah, pri sorodnikih ali
drugje. Mnogo pa je t-J*
takšnih, ki bodo ostali do*®?
čeprav jim ne manjka
in so potrebni razvedrilanovna šola Krško prireja .
takšne otroke iz svojega š
skega okoliša od 10. do
julija 10-dnevno »Solo v Ji0
ravi« v Podbočju.
40 otrok bodo vodili 3 $ ^
učiteljskega zbora. Za ,0
dnevno bivanje
otroka ^
treba plačati 5000 Sdin
ko tudi v živilih!), vse 06
stroške pa bo plačala
DPM Krško. Starši, ki
omogočiti svojim o tr o k j
prijeten in koristen 10-dne ^
počitek v Podbočju,
sporočijo upravi šole v ulij*
kem najpozneje do 3. J
1967!

VESTI
IZ KKŠKE
OBČINE
Š t. 26 (901) *

V nedeljo: proslava
gasilcev Vel. Loke

Brez zemlje ni poceni živinoreje

V nedeljo, 2. julija, bo ga
silsko društvo iz Velike Lo
ke slavilo 60-letnico delovajna. Poseben odbor je pripra
vil proslavo, ki bo pritegnila
tudi ljudi iz širše okolice. Ob
14. uri bodo najprej sektor
ske vaje, ob 14.30 pa prosla
va, na kateri bodo podelili
posebno odlikovanje dvema
še živečima ustanoviteljema
— Alojzu Bukovcu iz Velike
Loke in Lovrencu Grmovšku
iz Kukemberka. Zaslužnim
članom bodo podelili republi
ška odlikovanja ter odličja in
značke občinske gasilske zve
ze. V zabavnem delu progra
ma bo najpreo bogat srečo
lov, na zabavni prireditvi pa
bo igral kvintet Slavček iz
Ljubljane s pevcem Jožeco
Zupančič in Tonetom Žagar
jem.

Na dobrih 20 hektarih zemlje ni mogoče rediti 100 krav in pitati 200 glav
goveje živine
V soboto, 17. ju n ija, sta se v Sevnici sestala svet za
^ e tijs tv o in gozdarstvo te r svet za gospodarstvo.
Razpravljala sta o nam eri km etijskega kom binata Za
savje, ki je sklenil ukiniti živinorejski o b rat v Bostanju. Ko sta podrobneje spoznala tehtn e vzroke, ki so
Pripeljali do tega sklepa, sta se strin jala s preneha
njem delovanja tega obrata.
že proti koncu lanskega le- na, ki znaša skupaj s premi
ci smo pisali o težavnem po- jo 138 S din. Podobno je biložaju boštanjskega živinorej- lo tudi s pitanjem. Podatki
skega obrata, ki nima v bliži- kažejo, da je bila cena prire^ hlevov dovolj zemljišč in je kilograma žive teže 856 S
rnu preveliki stroški prevoza din, prodajna cena pa največ
^vinske krme stalno ogroža- 800 S din.
J0 rentabilnost. Čeprav je
Zgrajene stavbe, od katerih
kombinat poskušal vse mož- bo še precej časa treba P|a'
nosti, ki naj bi pocenile pri- čevati anuitete, bodo tako
rejo mesa in pridobivanje ostale prazne. Ker pa je na
-------------------------- ^eka, in je v letošnjih m e ^ ih tudi precej zmanjšal izDanes nastop
8*o, vodstvo kombinata za
°brat ni našlo trajnejše reši
glasbene šole
tve.
Danes zvečer se bodo
Boštanjska hleva, ki sta bi!a narejena 1962 in 1964 ima- Sevničanom ob pol osm ih
ta na voljo vsega 21 hektarov zvečer v dom u P artizana
^mije, kar bi zadostovalo za predstavili gojenci sevni^jveč' 40 glav velike živine, ške glasbene šole. Nasto'pakrat, ko so hleve gradili, pali bodo učenci iz vseh
ie bila v načrtu tudi aronda- oddelkov, m ladinski pevski
bližnjih zemljišč — 218 zbor in skupina, ki izvaja
hektarov njiv in 35 ha travni- zabavno glasbo.
Vendar slednje ni bilo
Sevniška glasbena šola
p ija n o . Obrat je bil vezan se v k ra ju vse bolj uveljavle na močna krmila in na pre- jja. Letos je im ela že čez
v°2e živinske krme z oddalje- sto gojencev, ki so se učili
nih zemljišč.
igranja na kitaro, violino,
To se je neusmiljeno poka- klavir in klarinet. Nastotudi na stroških: leta pajo na vseh javnih prire*866 je bila polna lastna ce- ditvah, ki jih družbeno-po^ mleka 222 S din, letos pa litične organizacije ali dru84 s din, kar je še vedno štva organizirajo ob razPfecej več kot prodajna ce- ličnih priložnostih.

obratu še precej lanske kr
me, pa tudi letos je bilo za
sejanih okrog 10 ha silažne
koruze, bodo nekaj krav še
obdržali; kako bi stavbe vna
prej koristno uporabili, pa te
dni iščejo različne rešitve.
In kaj pravijo k temu
delavci ukinjenega obrata?
»Ostali smo brez dela in za
poslitve, čeprav smo v danih
okoliščinah naredili vse, kar
je bilo v naši moči. Ne razu
memo, zakaj je bil obrat uki
njen tako naglo in zakaj ne
bi prenehal delati ob izteku
gospodarskega leta.« Inž. Plantarič, ki je zadnji čas vodil
obrat in tudi izboljšal proiz
vodne rezultate, pa je še pri
stavil: »Kot mlad agronom
sem z veliko voljo do dela
skušal nekaj pokazati in na
rediti. Zdaj sem brez zaposli
tve. Rad bi vedel samo ne
kaj: kakšne posledice čutijo
tisti, ki so takrat, ko so hle
ve gradili, mimo strokovne
ga mnenja zahtevali, naj sto
jijo hlevi prav tam in prav
tako veliki. Takrat so imele
vse to v rokah banke in veli
ki načrtovalci. Na to vpraša
nje mi ne ve nihče odgovo
riti.«
M. LEGAN

Stanovalci
nasprotujejo
igriščem
O pomanjkanju igrišč
za sevniške otroke, pred
vsem na območju novih
s to lp n ic v u lic i
heroja
M Jarka, j e

b ilo že v e lik o

besed. Društvo prijateljev
mladine je že lani začelo
zasajati živo mejo okrog
bodočega igrišča, vendar
so prebivalci tega ob
močja, kot povedo pred
stavniki društva, naspro
tovali gradnji igrišča v
bližini blokov. Tako je ostalo p r i starem. Ponaša
nje staršev je pravzaprav
razumljivo: na vseh sho
dih zahtevajo igrišča, nas
protujejo pa, da bi stala
v bližini blokov, češ da
bi povzročala preveč hru
pa, nihče pa ne ve, kje
naj bi drugače igrišča do
bila prostor.

^ dni z gradbišča nove trgovske hiše v Sevnici.
Foto: M. Legan

Uradna dneva
torek in petek
vj^vniška občinska skup
k a je na zadnji seji
Prejela odlok o uradnih
r^evdh na občinski upra/7
občane bodo uradd n evi ob torkih in petfr*11 ob torkih od 8. do
j • ure m ob petkih od 8.
13. ure. Nekatere služ. • ki imajo stalno oprav^ s strankami: sprejem
ih . .Pisarna, matični urad,
i ^ ^ o o d javna giužba in
jo
uradi sprejema
nj Judi vsaik dan
med
0' m 13. uro, ob torkih
med 8. m 16. uro.
julijem bodo za
Ve bence občinske upratg. u'ledene proste sobodru
bo le vsaka
Ito . sobota v mesecu,
Je v Sevnici semenj,
semanji dan bodo detHu Vse službe, ob drumatiA??0111111
P11 le
Ha .m Urad in sprejemtin ?ISarna na sedežu obSKe uprave v Sevnici.

8e

v n iš k i
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Pojasnilo o vinotoču
Šmarje

Na pomanjkljivo objavlje
no vest o prenehanju delova
nja vinotoča »Šmarje«, smo
dolžni dati majhno pojasnilo.
Ukinjen namreč ne bo seda
nji vinotoč, ki je v sestavu
sevniškega gostinskega pod
jetja, marveč tisti vinotoč, ki
se je pred nekaj leti hotel lo
čiti od takratnega samostoj
nega gostinskega podjetja Go
stinstvo Šmarje, vendar je
prenehal delovati že 1964. le
ta, redni likvidacijski posto
pek pa bo opravljen šele se
daj.

Ugodna železniška zveza
Z novim železniškim voz.
n im redom, ki velja od 28. ma
ja, se je povezava Novega
menta s Celjem zelo izboljša
la. Za potnike, kil izstopajo v
Trebnjem, Sevnici in Zida
nem mostu, je to vsekakor
ugodno.

Pohvale vredno
18. maja so v Loki prire
dili literarni večer, katerega
se je udeležil tudi književnik
Pran Roš iz Celja. PD P. Tru
bar je mlademu književniku
namenilo honorar, katerega
je ta odklonil in prosil, naj
ga namenijo za kakšno drugo
stvar. PD P. Trubar se Franu
Rošu iskreno 'zahvaljuje.

IZ SEVNIŠKE
OBČINE
■ ZAVETIŠČE NA LOVRENCU
— Planinsko zavetišče na Lovren
cu nad Loko je dobro obiskano,
zavetišče okoli 1600 izletnikov. Se
daj so preuredili še večjo sobo,
gostom pa je na razpolago tudi
radio in gramofon.
■ USPELO GOSTOVANJE BRE
ST ANIĆANOV — DPD Svoboda iz
Brestanice je gostovalo 17. in 18.
junija v Sevnici z ljudsko igTO
»Mlinarjev Janez«. Prireditev je bi
la na sevniškem gradu. Gledalci
so pozorno sledili igralcem, ki so
igrali zelo dobro. Za sevniško pu
bliko je bil to res umetniški uži
tek.
■ ZAPRT 2ELEZN1SK1 PRE
HOD ZA PEŠCE — Oddelek za
notranje zadeve v Sevnici objav
lja, da bo od 1. julija do 31. av
gusta zaradi pleskanja zaprt že
lezniški prehod za pešce čez Savo.
■ ZADNJE SLOVO VINKA DE
BELJAKA — V nedeljo, 18. ju ni
ja, so na sevniškem pokopališču
pokopali Vinka Debeljaka, ki je
tragično um rl v železniški nesreči
blizu Loke. Na zadnji poti ga je
spremilo mnogo Sevničanov. Pred
stavniki gasilcev in železničarjev
pa so se z govori zadnjikrat po
slovili od svojega stanovskega to
variša.
■ KAKO DOLGO SE TAKA CE
STA? — V kakšnem stanju je ob
činska cesta skozi Loko in Breg,
smo že enkrat pisali. V enem me
secu so se tu zaradi slabe ceste
zgodile kar tri prom etne nesreče
Občani se upravičeno sprašujejo,
kako dolgo bodo m orali še čakati
na popravilo ceste.
■ POTREBNO JE BOLJŠE SO
DELOVANJE — Prejšnji teden je
bila v Sevnici prva seja občinske
ga odbora Rdečega križa. V dvo
letnem delovnem programu so po
udarili, da se je treba bolj pove
zati z osnovno organizacijo Rdeče
ga križa in s SZDL. Imenovali so
tudi komisije za zdravstvenopro
svetno delo, krvodajalstvo, social
no skrbstvo in komisijo za razde
ljevanje živil. Sklenili so še, da
bodo odslej uradne ure ob petkih
in ne več ob sobotah.
S. Sk

»Sredina je vedno najboljša,« sta v soboto, 24: junija,
povedala šo larja Bogdan Zupančič in Simon Piškur, ko
sta gledala svoja spričevala, v katerih piše, da sta raz
red izdelala z lepim uspehom . Ta dan so trebanjski
šo larji dobili spričevala, im eli šolsko proslavo in odprli
razstavo likovnih in tehničnih del, ki so jih naredili v
minulem šolskem letu.
Foto: M. Legan

Za kočo na Ojstrem
vrhu
V nedeljo, 2. julija, bo v
Dobrniču velika lovska vese
lica Dobiček, ki ga bo dala
prireditev, bodo lovci name
nili za gradnjo lovske koče na
Ojstrem vrhu.

Priprave za proslavo po načrtu
dan borca pa bo velik patrol menil, da je treba poživiti
ni orientacijski pohod s ci propagando za to pomembno
partizansko obletnico.
ljem v Košučju.
Za modernizacijo ceste
Trebnje—Mokronog je trenut
Boljši časi za
no zagotovljenih že 230 mili
jonov Sdin; odbor si bo sku sejmišča in tržnice
paj s predstavniki občinske
»Ta odlok smo že precej ča
skupščine prizadeval, da bi sa pogrešali,« so odgovorili
pridobil še kaj denarja. Pri odborniki na zadnji seji tre
Odobreno toliko pravljalni odbor, katerega no banjske občinske skupščine,
vi predsednik je Roman ko je le-ta sprejemala predpi
lesa kot lani
Ogrin, sekretar občinskega se, ki jih morajo izpolnjevati
Na predlog Gozdnega go komiteja ZK, je na seji tudi delovne organizacije, društva
spodarstva Novo mesto je
ali krajevne skupnosti, če ho
trebanjska občinska skupšči
čejo organizirati sejem ali
na na zadnji seji odobrila za Samo sedem se jih odpreti tržnico. Kmetovalci
so na zborih volivcev na Ve
gospodarsko leto 1967/68 po
je prijavilo
liki Loki že večkrat zahtevali
sek 2.000 kubičnih metrov
Delavska univerza v Treb sejem za zgornjo Temeniško
iglavcev in 10.500 m3 listavcev.
Tolikšna količina je, oziraje njem je bila takoj po volit dolino; podobno Pa je tudi
se na letni prirast, gospodar vah novih članov delavskih šentruperska krajevna skup
sko opravičljiva. Skupno ma svetov in upravnih odborov nost želela prirejati sejme na
so lesa, določenega za posek, pripravljena organizirati kraj Veseli gori. 2e ta dva prime
bo trebanjski obrat razdelil še tečaje, kjer bi se ljudje ra kažeta, da je bil občinski
med gozdne posestnike na spoznali z osnovnim znanjem, odlok potreben, saj bo te
podlagi posebnega pravilni ki ga potrebujejo, če hočejo stvari podrobneje urejeval.
ka. Tako kot doslej bodo la sodelovati v delu samouprav
stniki v primeru gradnje ali nih organov. Toda od okoli
popravil stanovanjskih in go 30 obratov trebanjske občine
1. julij — praz
spodarskih stavb lahko do je prijave poslalo le 7 podje
bili tudi več lesa, če bo to tij: Dana in Tovarna šival
nik Mokronoga
dopuščala zmogljivost njiho nih strojev z Mirne, KZ Treb
V soboto, prvega julija,
Mercator, Modna oblači
vega gozda. Z odkazovanjem nje,
bo Mokronog slavil kra
la,
Komunalno
podjetje
in
bo trebanjski obrat začel že Kemooprema. Ker pa se nag
jevni praznik. Ta dan bo
te dni.
popoldne najprej svečana
lo bliža čas dopustov, je vpra
seja sveta krajevne skup
šanje, če se organizacija teča
nosti, zatem pa bo pro
ja v tem času sploh še izpla
slava, ki jo je pripravila
Predvidenega
ča. Pri DU se sprašujejo, kje
mokronoška osnovna šola.
so tisti vodilni delavci obra
prirastka ne bo tov, ki na sestankih venomer Zvečer bo pred Domom
Svobode ljudsko rajanje.
ponavljajo, da je treba samo
V zadnjih treh letih se
upravljavce najprej izobraziti.
je število prebivalcev tre
banjske občine povečalo
za vsega 106 ljudi, čeprav
se je v teh letih rodilo v
enem letu povprečno 21
■ DRUGI BLOK BO ŠE LETOS danji osnovni šoli in si s tem
živorojenih otrok na tisoč
DOGRAJEN. Te dni so bili do izboljšalo pogoje za uspešno delo.
prebivalcev, kar je precej
končno sklenjeni dogovori med
■ ODLOK IMAMO, SAMO IZVA
nad republiškim povpreč
kupci stanovanj in izvajalcem del JATI GA JE TREBA. M aja je ob
jem. Tudi umrljivost je
Pionirjem iz Novega m esta, ki bo činska skupščina sprejela odlok o
Se letos dokončal tudi drugi sta zunanjosti naselij. Čeravno se ve
bila nadpovprečna, saj
novanjski blok. Blok stoji že pol čina ljudi zaveda, kaj pomeni za
znaša letno 10 ljudi na
drugo leto dograjen le do tretje kraj čistoča in rože na oknih, Je
1000 prebivalcev, vendar
faze.
na nekaj krajih v samem središču
■ NA »KOPALIŠČU« JE VSE več primerov m alom arnosti, n a
ni glavni varok, da prebi
ZARAŠČENO. Ker bo gotovo pre katere kažejo ljudje s prstom In se
valstvo občine skoraj ne
teklo Se precej Temenice, preden sprašujejo, kje je pristojna inšpek
narašča. Očitno je po
bo Trebnje dobilo um etno kopali cija in zakaj ne ukrepa po določi
šče, ki je predvideno v bližini lih sprejetega odloka.
membnejše pomanjkanje
gradu, bi kazalo vsaj nekaj nare
■ ODPRTA PRODAJALNA TO
delovnih mest, zaradi če
diti za tiste prebivalce, ki iščejo BAKA. P rejšnji teden je podjetje
sar zapušča občino preče)
hladu v Temenici. Na m estu, kjer Tobak odprlo v novem poslovnoso nekoč zanje potok poglobili in stanovanjskem bloku v Trebnjem
ljudi. Po podatkih zadnjih
razširili, se je zarasel biček in za novo prodajalno. Obiskovalci so
let lahko sklepamo, da do
redile žabe, v deževnem vremenu presenečeni nad izredno bogato iz
leta 1970 ne bo doseženo
pa vanj priteka tudi gnojnica. Kaj biro vseh mogočih galanterijskih
slaba reklam a za turizem, saj je v izdelkov, igrač in drugih praktičnih
število 19.000 prebivalcev,
tem pogledu precej slabše, kot je predmetov in nad veliko izbiro raz
saj do te številke manjka
bilo pred desetletji, ko je Trebnje ličnih cigaret.
■ BOROVNICE PO 350 IN 300
še čez 1500 občanov.
veljalo za letoviški kraj, kam or so

Kot je prednji teden ugoto
vil odbor za proslavo 25-letnice ustanovitve Gubčeve briga
de, gredo priprave po začrta
nem programu. Tekmovanje
šol v poznavanju narodno os
vobodilne borbe Gubčeve bri
gade je bilo že izvedeno, za

TREBANJSKE IVERI

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

hodile na počitnice celo gospice z
Dunaja.
■ BARAKA JE PRODANA. S ta
novanjsko podjetje je za vsega 4,5
m ilijona Sdin kupilo zidano barako
od novomeškega Pionirja, ki jo je
potreboval za trebanjsko delovišče.
V delu barake bodo zdaj uredili
več garaž, ki jih v kraju zelo p ri
m anjkuje; več prostora pa bo dobi
la tudi delavska univerza, ki je bi
la doslej vedno na tesnem s pro
storom za predavanja in tečaje.
■ V VEČJEM PROSTORU. Kro
jaško podjetje, ki m u gre m ed vse
mi obrtnim i podjetji trebanjske
občine najbolje, je delno preuredi
lo glavni proizvodni prostor v nek

SDIN. V zadrugi kupujejo borov
nice po 350 in 300 Sdin za prvo
oziroma drugo kvaliteto. Nabiralci
povedo, da je letos precej borovnic
v okolici Rihpovca, m edtem ko so
na področju Sel—šum berka zelo
redke.

TREBANJSKE
n o v ic i;

Polovica kolektiva v letoviščih
V »Melaminu« so omogočili članom kolektiva prijeten dopust — Lastnemu
počitniškemu domu so s e odpovedali in raje namenili več za regrese in za
gradnjo kopališča v Kočevju
Med delovnimi organizaci
jami, ki so omogočile, da bo
do člani njihovega kolektiva
preživeli letni dopust kar
najboljše, je v kočevski ob
čini kemična tovarna »Mela
min«.
Marjan Baštar, sekretar
»Melamina«, nam je povedal,
da so samoupravni organi
podjetja sprejeli pravilnik o
regresih in nadomestilih, ki
določa, da dobi vsak član ko
lektiva 200 N-din regresa za
dopust in 150 N-din nadome
stila za voznino (K-15). Ne
zaposleni zakonec in otroci
dobe le nadomestilo za voz
nino, in sicer zakonec in otroci nad 10 leti po 75 N-din,
otroci od 4. — 10. leta pa
50 N-din.
Vendar to še ni vse. Vsak
član kolektiva dobi zase in
za nezaposlene člane družine
povrnjen tudi del stroškov za
prenočevanje na dopusti, če
predloži račun za nočnine,
in sicer po 10 N-din za vsa

kega, vendar le do 10 dni.
Prav to določilo člane kolek
tiva najbolj stimulira, da pre
žive letni dopust v letovišču.
Letos bo preživelo letni do
pust v letoviščih nad polovi
co članov kolektiva in njiho
vih družin. Precej jih bo le
tovalo v letoviščih SAP in
Alpe Adria, kjer so razmero
ma ugodni pogoji.
Pri »Melaminu« so najprej
nameravali kupiti ob jadran
ski obali počitniški dom. Prav
zaradi ugodnih pogojev za le
tovanje, ki jih nudijo počit
niške agencije, so se lastne
mu domu odpovedali in do
ločili ugodnejše regrese za
dopuste, hkrati pa so skleni
li, da bodo denar, ki so ga
nameravali porabiti za na
kup počitniškega doma, na
menili raje za gradnjo kopa
lišča v Kočevju. S tem skle
pom so članom kolektiva omogočili, da prežive vsako le
to dopust v drugem kraju,
hkrati pa so dali pomemben

prispevek za gradnjo rekrea
cijskega kopališča, ki ga Ko
čevje potrebuje.
Odločitve kolektiva podjet
ja »Melamin« so vsefcakor za
nimive, zato bi bilo prav, če
bi o njih razmislili tudi v
ostalih delovnih kolektivih.

Cene v Kočevju
Pretekli ponedeljek so ve
ljale v trgovini s sadjem in
zelenjavo naslednje malopro
dajne cene: krompir 1,39 N
din kg, sveže zelje 1,40 N din
kg, kislo zelje 1,54 N din kg,
fižol v zrnju 3,87 do 5,12
N din kg, fižol v stročju 4,07
N din kg, grah 2,87 N din kg,
čebula 4,06 N din kg, česen
4,24 N din kg, zelena solata
2,28 N din kg, paradižnik
4,48 N din kg, ribe 7,35 N
din kg, jajca 0,45 do 0,49
N din kos, pomaranče 4,60
N din kg, limone 4,90 N din
kg, banane 5,70 N din kg.
češnje 2,40 N din kg, bre
skve 3,48 N din kg.

Kopališče bo pri KEMIČNI
Med šestim i predlogi za lokacijo kopališča je zmagal predlog, naj bo
kopališče pri kemični^ kjer bo tudi gradnja najcenejša
Kopališče bo med stolpni manj pa lokaciji pri Rožnem
cami in Kemično tovarno. Za studencu in v Gaju. Na seji
to lokacijo je glasovalo 30 sveta sta bili predlagani še
prisotnih, proti sta bila dva, dve možnosti: med Elektro
šest pa se jih je glasovanja in mlinom ter na avtodromu
vzdržalo. O lokaciji kopališča za šeškovim domom.
Po temij iti razpravi je pri
so razpravljali na seji sveta
za urbanizem občinske skup glasovanju dobila največ gla
ščine Kočevje 15. junija, na- sov lokacija pri kemični to
katero so bili vabljeni tudi varni, katere glavna prednost
predstavniki
delovnih
in je, da je za najmanj 56,5 mi
družbenih organizacij ter ne lijonov Sdin cenejša od dru
ge najoenejše (ob cesti na
katerih društev.
V
gradivu, ki so ga dobilistadion). Gradnja kopališča
vsi povabljeni že nekaj dni bi veljala po cenah iz leta
pred sejo, so bile omenjene 1966 okoli 150 milijonov Sdin,
štiri možne lokacije kopališ po današnjih cenah pa pri
ča. Največ zagovornikov sta bližno 200 milijonov Sdin.
Lokacija je torej določena,
imeli lokacija pri kemični to
varni in ob cesti na stadion, še vedno pa je ostalo odprto

Prvi koraki sam opostrežbe

vprašanje, kdaj bo zgrajeno.
Financiranje gradnje namreč
še ni rešeno. 2elja nekaterih
prisotnih pa je bila, naj bi
z gradnjo začeli čimprej.

Zakaj spet
po starem?

Pred nekaj tedni je obiisnka skupščina Kočevje
sklenila, da mora vodna
skupnost Kočevje, preden
zapre vode vedno obvesti
ti potrošnike. Kakor kaže,
je to vodni skupnosti kaj
malo mar, saj je to storii
samo enkrat. Voda pa te
če tako kot prej oziroma
še slabše; ker jo sedaj v
Slovenski vasii črpajo sa
mo od 5. do 13. ure, ima» stanovalci v višjih legah
vodo samo tri do štiri
ure na dan. Ali ima vod
na skupnost res pravico
zapirati vodo, kadar se j*i
zljubi?

Gradnja šole začasno ustavljena
Zmanjkalo je denarja, zato je gradnja sporazumno ustavljena — Tudi poso
jilo je še treba odplačevati — Šola bo predvidoma dograjena šele do konca
leta 1968
Gradnja ribniške osemletke
je začasno prekinjena. Denar,
posebno prispevki podjetij,
ne doteka redno, zato so se
izvajalec del (gradbeno pod
jetje iz Grosupljega), nadzor-

Igra za praznik
Člani dramske sekcije KUD
»Ivan Vrtačnik« iz Loškega
potoka bodo za krajevni
praznik 31. julij naštudirali
igro. V njej bodo nastopili
tudi mladi fantje in dekleta,
ki obiskujejo srednjo šolo,
a bodo v teh dneh prišli do
mov na počitnice. Doslej se
v KUD še niso odločili, kate
ro igro bodo naštudirali.

Zakaj popusti samo
na železnici?
Šolska mladina je bila z le
tošnjimi izleti zaradi prevo
zov zelo prizadeta. Ker je že
leznica prejšnja leta ukinila
več prog, so otroci iz teh kra
jev odvisni samo od avtobu
sov. Na teh pa za šolske izle
te ni popusta. Razen tega so
tudi železniški predpisi zelo
togi. Tako zahtevajo za priz
nanje popusta vožnjo v obe
smeri. Toda nekateri bi žele
li videti tudi kraje, kjer niso
odvisni samo od železnice.
Pri sestavi odloka o regresi
ranju počitniških prevozov bi
morali misliti tudi na toV. P.

ni organ in investitor (občin
ska skupščina) sporazumeli,
da gradnjo začasno ustavijo.
Vsa doslej opravljena dela,
ki so veljala okoli 2,700.000 N
din, so plačana. Predračun
ska vrednost investicije pa
znaša po prvotnih izračunih,
ki pa so bili kasneje poprav
ljeni, 3,265.000 N din.
Prvi rok za dograditev šole
je bil 30. junij 1966. Kasneje
je bil ta rok podaljšan za pol
leta. Kakor kaže sedaj, pa bo
šola dograjena šele do konca
1968.
Delovne organizacije v le
tošnjem prvem polletju niso
vplačale svojih pri
('vza
gradnjo šole. Krajevni sa
moprispevek za gradnjo šole

Ruševine počasi
izginjajo
Dve hiši pri ribniški restav
raciji, ki sta bili nad leto dni
»obsojeni na smrt«, so pred
približno dvema mesecema
porušili Vse pa kaže, da bo
Ribnica spet čakala leto dni,
da bodo ruševine končno od
stranjene. 2e občinska skup
ščina je sklenila, da morajo
biti ruševine odstranjene do
1. junija, zdaj pa bo kmalu
že 1. julij. Dela ni več dosti
in bi se ga dalo z malo dob
re volje hitro odpraviti Na
prostoru, kjer sta stali hiši,
bodo parkirni prostori in re
stavracijski vrt.

doteka redno, vendar so med
tem že zapadle prve anuitete
za odplačevanje posojila, na
jetega za gradnjo, zato z do
hodki od samoprispevka ob
činska skupščina vrača poso
jilo.

Odprli dom in krstili
brizgalno
V nedeljo, 19. marca, so v
Retjah v Loškem potoku od
prli nov gasilski dom in krsti
li novo motorno brizgalno.
Retje je največje naselje v
Loškem potoku, vendar doslej
še ni imelo primernega gasil
skega doma. Vaščani so s sa
moprispevki in ob oskrbi tar
prizadevanju občinskega od
bornika Antona Košmrlja po
leg prostorov za gaslisko
opremo uredili še večjo sobo
za sestanke, v katero name
ravajo postaviti tudi televizor.

Cene v Ribnici
Pretekli ponedeljek so ve
ljale v trgovini s sadjem
zelenjavo naslednjo m a lo p r o 
dajne cene krompir 1.93 ^
din kg. sveže zelje 1,38 N d i'
kg, fižol v stročju 4 N di«
kg, grah 2,1# N din kg, če
bula 3,75 N din kg, solata
2,50 N din kg, paradižnik J
N din kg, jajca 0,53 N d n
kos, limone 4,90 N din k$.
češnje 2,50 N din kg, bre
skve 5,68 N din kg.

Otroci niso varni na cesti
Učenci ribniške osemletke
so imeli 20. junija ocenjeval
no vožnjo s kolesi, ki sta jo
organizirala občinska komisi
ja za varnost prometa in
AMD Ribnica. Za vožnjo se
je prijavilo 80 učencev, v glav
nem tistih, ki se vozijo s ko
lesi v šolo.
Komisija je že pred vož
njo izločila 35 učencev, ki
niso imeli v redu opremlje
nih koles. Vožnjo je popolno
ma
uspešno
opravilo 5
učencev, 7 pa jih je dobilo
le po eno kazensko točko.
2e pred tekmovanjem so
poslušali predavanja in gle
dali filme o vožnji s kole
som, pravilni hoji in pro
metnih predpisih.
Enako tekmovanje so imeli
dan prej učenci osemletke

V
prvih 14 dneh je imela Doslej so v samopostrežni
prva kočevska samopostrež ci prodali največ živil, sadja,
na trgovina kar zadovoljiv pijač in drobnih gospodinj
promet, čeprav se čuti, da skih potrebščin. Novost za
kupci še niso navajeni na kupce pa je prodaja mleka,
jogurta dn smetane v tetrapa
novi način prodaje.
ku.
V
samopostrežnici imajo
stalno
na
zalogi tudi piščan
Največ bolnikov
ce. Kupci so kmalu opazili,
na Kočevskem
da so se občutno pocenili, in
Šusmarska
Ne hodijo v kino
Svet za zdravstvo in soci sicer kar za 200 S-din pri
Dokler so kulturni dom v
produktivnost
alno varstvo v Kočevju bo kilogramu.
Loškem potoku popravljali,
Zidarji, tesarji dn ostali so občani godrnjali, zakaj ni
Potrošniki so posebno za
obravnaval na prihodnji seji
dovoljni
še
s
tem,
da
je
delavci
SGP
»Zidarja«
iz
Ko
občinske skupščine proble
kino predstav. Po devetih
me zdravstvene službe v ko kolektiv samopostrežne trgo čevja, ki delajo na gradbi mesecih je končno dom to
čevski občini. Kočevska obči vine oskrbel za večje nakupe šču na Reki, naredijo za 47 liko prenovljen, da lahko v
odstotkov več kot oni, ki njem spet predvajajo filme,
na ima v ljubljanskem okoli tudi dostava na dom.
delajo na gradbišču v Ko vendar zdaj obiska predstav
šu največji (izostanek z dela
čevju. Kočevski gradbinci ni. V Loškem potoku imajo
zaradi bolezni. Zdravstvena
delajo namreč ob prostihh kino predstave le ob nede
Izboljšali bodo
domova v Ribnici in Kočevju
dnevih na raznih zasebnih ljah in državnih praznikih.
ter zdravstveno poslopje v
vodovod
gradbišči, medtem ko Je na
Velikih Laščah naj bi se
združili v skupen zdrastveni
Pri mozeljskem vodovodu Reki tako delo občutno ome
dom s sedežem v Kočevju.
se rade zamaše litoželezne jeno, če ne že popolnoma
cevi, po katerih teče voda od prepovedano.
zbiralcev do rezervoarja. Za
radi majhnega vodnega priti Pomoč žrtvam agresije
Več skrbi pa je treba
ska notranjost namreč cevi
Pozivi
za
pomoč
žrtvam
zarjavi, rja pa nato cevi za
na Srednjem vzho
maši. Cevi so nazadnje oči agresije
Gospodarska zbornica je v
du, ki so ga objavile konfe-,
stili pred 15 leti. Vendar ob renca SZDL Jugoslavije in sodelovanju z občinskim sve
čani menijo, da se jim čišče
družbeno-politične or tom za gostinstvo sklicala v
nje (odkopavanje, mazanje druge
ganizacije,
se je v kočevski Ribnici 7. junija posvet go
in ponovno zakopavanje) ne odzvalo večje
stincev in predstavnikov tu
splača. Zato nameravajo lito nih kolektivov. število delov rističnih društev. Ker je v
železne cevi zamenjati s pla
ribniški občini ta čas že 31
SPREJEMA
stičnimi, ki ne zarjave in
zasebnih gostišč in družbeni
IN ODDAJA
Nova slaščičarna
jih ne bo treba čistiti. Mate
gostinski obrat Daj-dam iz
rial in dela bi veljala nad
VAŠE ŽELJF
24.
junija je v Kočevju pri Ljubljane, so ugotovili, da za
milijon S-din, čeprav bodo avtobusni postaji odprl zaseb enkrat zadostuje število za
občani zemeljska dela opravi no slaščičarno Slavko Batis. sebnih gostišč. Ti obrati še
li prostovoljno. Za izboljšavo Tako so v Kočevju že 3 slaš niso dovolj opremljeni, saj
vodovoda ima krajevna skup čičarne in še mladinski bar ponekod točijo samo pijače,
nost že nekaj denarja, nekaj »Metka«. Nova slaščičarna je pa tudi strokovnemu izobra
pa nameravajo najeti poso na zelo primernem in pro ževanju gostincev Je treba v
bodoče posvetiti več pozor
metnem delu mesta.
jila.

iz Sodražice. Udeležilo se ga
je 40 učencev. Nekaj jih je
bilo pred tekmovanjem izlo
čenih, 7 pa je končalo vož
njo brez kazenskih točk. Vsi,
ki niso dobili kazenskih točk,
so prejeli pismene pohvale
komisije za varnost prometa.
Komisija za varnost prome

ta na šoli v Ribnici je skle
nila, da bo tekmovanje oziro
ma »kolesarsko akcijo« jese
ni ponovila, ker z u sp eh i
ocenske vožnje ni zadovoljna.
Učenci imajo namreč p o g o sto
kolesa, ki niso sposobna za
varno vožnjo, in ne upošte
vajo prometnih znakov.

Kratke iz ribniške občine
■ SPET PRODALI VEC SPO
MINKOV — Ribniška prodajalna
spominkov je do turistične sezo
ne oskrbela s spominki 26 tu ri
stičnih poslovalnic in prodajaln na
jadranski obali, vse obm ejne pre
hode v Sloveniji, pa tudi več pla
ninskih in turističnih postojank
ter gostinskih in trgovskih pod
jetij. Precej spominkov so letos
prodali v sosednjo H rvatsko in v
črnogorsko prim orje.
J. P.
■ KORISTEN PREDLOG — Ob
činski odbor ZB Ribnica je pred
lagal, naj bi pri občinski skup
ščini ustanovili poseben sklad za
gradnjo in obnovo stanovanj bor
cev. Denar bi prispevala podjetja
in ustanove, do posojila pa bi bi
li upravičeni vsi tisti člani ZB,
ki sam i nim ajo denarja ali pa ne
m orejo dobiti kredita drugod.
Predlog Je vreden obravnave in
uresničitve.
■ KADICE ZA TURIZEM —
Kadice pod Boncarjem so s sla
pom in svojevrstnim rastlinstvom
zanimiva turistična točka. Zato bi
bilo prav, da bi Turistično dru
štvo uredilo pred vhodom avto-

cam p. če bi bil ob p razn ik ih od
p rt še bife, bi bil obisk K adic

gotovo še večji.
■ URADNE URE DU RIBNICA
— Člane Društva upokojencev v
Ribnici obveščamo, da bo od }•
julija dalje uradni dan ob torkin
od 9. do 11 ure, in ne več ob so
botah. V tem času lahko dobit*
tam pravne nasvete in pojasnila,
razen tega se lahko prijavite i
jesenski izlet po Dolenjski in Šta
jerski.
■ ZAKAJ DVE FOTOGRAFIJI-"
Ljubljanski občani potrebujejo
potovanje v tujino na skupen Py
ni list samo eno fo to g rafijo ,
letniki s podeželja pa m orajo pr«
dložiti dve fotografiji. Zakaj
razlika?
■ RIBNIŠKI SEJEM — R f f ''f'
va suhe robe in lončarstva, k* J
bila v m uzejskem tednu v
irsj
je bila zelo dobro obiskana.
.
so pohvalili novo prireditev, *
lahko postala stalna. Zakaj n®
imeli v Ribnici svojega
kjer bi lahko kupili vse vrste
niške suhe robe in lončarijo.

Gostiln je za zdaj v občini dovolj

M ena

KOČEVSKE
NOVICE

posvetiti strokovni usposobljenosti gostincev
nosti. V Ribnioi premorejo
vsega 15 prenočišč, zato je v
načrtu tudi preureditev hote
la Ortnek in vile Ugar.
Na posvetovanju so udele
ženci ostro kritizirali stano
vanjsko komunalno podjetje,
ki zavlačuje odstranitev dveh
podrtih hiš pri vhodu na rib
niški trg. Zaradi teh ruševin
ni mogoče urediti parkirnega
prostora in vrta .pred resta
vracijo, zato je bilo sklenje
no, naj inšpekcija takoj po
sreduje. Negodovali so tudi
nad ribniškim trgovskim pod

jetjem, češ da prodaja živi
la dražje, kot jih p r o d a j
v Ljubljani. Tudi za občins*
ceste bi moralo komunain
podjetje bolje skrbeti, stw
vanjsko podjetje pa
^
čimprej umaknilo P™
material iz okolice svoje
be, saj Je do sedaj efL rj.
blago na ogled v s e " V , d ftt i
stom, ki si želijo
f
grad.

REŠETO

KANIŽARICA:

Praznovanje v meja!) možnosti
Še vselej so kanižarski rudarji praznovali svoj praznik 3. julij, zato ga bodo
tudi letos, čeprav skromno — Desetorici zaposlenih, ki delajo v rudniku
že 20 let, bodo na proslavi kolektiva podarili v spomin ure
300-članski kolektiv rudni
ka Kanižarica se pripravlja
na proslavo, ki bo 2. julija
popoldne. Letos bo spričo zna
nih razmer vsega jugoslovan
skega premogokopništva tu
di slavje v Kanižarici skrom
no. Za denar je zmeraj teže,
ker morajo zaradi nasičeno
sti trga zniževati cene prem°gu, ob tem pa finančno
poslovanje ni tako, kot so
Planirali. Kolektiv mora z
ustvarjenimi sredstvi gospoda
riti silno previdno, kljub dej

stvu da bodo letošnje prvo
polletje zaključili z enako
proizvodnjo, kot je bila pred
šestimi leti, vse leto, in to
ob enakem številu zaposle
nih.
Sedanje neugodne razmere
na trgu skušajo ublažiti z
raznimi sanacijskimi ukrepi.
Tako imajo tri sobote v me
secu proste, a neplačane, uki
nili pa so tudi nadure in
plačano nedeljsko delo.
Glede na dejstvo, da kani
žarski rudarji še nikoli niso

2 0 let preleškega gasilstva
18. junija so imeli v gasilci in gasilke, tambruraški zbor Poljanske doli
Prelesju pri Starem trgu
!epo slavje, ko je domače ne in prosvetni delavoi. V
gasilsko društvo slavilo omenu občinske gasilske
zveze je njen tajnik po
20-letnioo obstoja. Pred
slavnostno okrašeno tri hvalil preleške gasilce za
buno se je zbralo poleg čla v požrtvovalno delo, najnov PGD veliko število
marjivejši pa so bili ob •
tej priložnosti odlikovani
ljudi s te in one strani
z značkami. Zabavni del
Kolpe, nakar je tajnik
društva začel slovesnost, programa je žal pokvaril
fo pogovoru predsednika
močan naliv, ki je navzo
je sledil kulturni program, če razkropil in povzročil
precejšnjo škodo.
L. G.
v katerem so sodelovali

delali v taki negotovosti kot
letos, niso črnogledi. Prepri
čani so, da brez premoga tu
di sodobni svet še ne more
izhajati, zato na sedanji po
ložaj rudarstva gledajo kot
na prehodne težave.
Rudarski praznik bo vseeno
vesel, posebno za tiste, ki že
20 let delajo v rudniku. Ko
lektiv namerava na prosla
vi podeliti zapestne ure de
setorici zaposlenih kot skrom
no priznanje za dolgoletno in
požrtvovalno delo. Nagrade in
priznanja bodo dobili: Jože
Puhek, Rudolf Butala, Mirko
Dragoš, Nedeljko Vrlinič, Jo
že Grahek, Franc Prusnik,
Jože Fink, Alojz Panjan,
Franc Milkovič in Franc Kle
višar.

Napaka veliko stane
Stanovanjski
blok
Pod
smreko 2 v Črnomlju, vseljiv
konec leta 1962, ni bil solid
no zgrajen, že prvo zimo je
začelo v stanovanjih četrte
ga nadstropja zamakati, v na
slednjih letih pa je vlaga pro
drla vse do pritličja. Stano
vanjsko podjetje se je pred
kratkim odločilo napako po
praviti, govorijo pa o mili
jonskih stroških.

25. jun ija so v p ro sto rih m etliške osem letke odprli razstavo likovnih del in izdel
kov tehničnega pouka učencev osnovne šole te r izdelkov cicibanov iz varstvene
ustanove. Razstavo si je v nekaj dneh ogledalo precej občanov. S tarši k a r niso
mogli verjeti, da so lepe risbe, kiparska dela te r razne predm ete iz lesa in lepenke
naredili njihovi otroci.
Foto: Ria Bačer

Učni uspeh je letos presenetljiv
Kakor je bil učni uspeh na metliški osemletki v prvem polletju slab, je
postal ob zaključku šolskega leta presenetljivo dober

Po končanem prvem pol iz angleščine in matematike teta.
letju je učiteljski zbor metli vsem učencem, katerim je bi
V
obeh osmih razredih,
ške osemletke temeljito ana lo to potrebno.
kjer je bilo 64 učencev (44
Najslabši učni uspeh so jih je izdelalo), so izjavljali,
liziral vzroke za slab učni
uspeh in o teni razpravljal imeli učenci v obeh 8. razre da nameravajo nadaljevati
tudi s starši na roditeljskih dih zaradi oddaljenosti od šolanje na poklicnih šolah
sestankih. Ker imajo z otro šole in prevelike obremeni ali bi radi vajenska mesta v
ki z radoviškega konca naj tve s kmečkimi deli, ter v 6. obrti, medtem ko jih gre ze
več težav pri pouku in tudi razredih, kjer pa večini učen lo malo v gimnazijo ali na
pri vzgoji, so na Radoviči or cev povzroča težave puber druge srednje šole.
ganizirali še poseben sesta
S SEJE OBČINSKE SKUPŠČINE ČRNOMELJ
nek/s starši.
Podobnih prizadevanj uči
teljskega zbora je bilo še več
in uspeh res ni izostal. Ko
nec drugega polletja je od
539 učencev 431 izdelalo raz
red (ali 80 odstotkov), med
ocenjenimi pa je 72
junija so odborniki ocenjevali delo občinske uprave in medobčinskih negativno
Iz Metlike je v soboto, 24. nakar sta se patrulji mladih
otrok z eno slabo oceno. K
inšpekcijskih služb, potrdili so 4-letni program javnih del ter sprejeli tako lepemu učnemu uspe junija, ob 5. zjutraj krenilo po dveumem razgovoru raz
nekaj odlokov
hu, na katerega niso računa na pot 16 mladincev in mla šli.
Pohod je bil organiziran v
li, je nedvomno pripomogel dink, ki so priredili v sprem
kvaliteten pouk v sodobno stvu prvoborca Jožeta Mihel okviru proslav Belokranjske
Tudi delo oddelka medob opremljeni novi stavbi ter do čiča pohod po poteh Belo ga odreda in v počastitev 25K obširnemu poročilu o de- vprašanje odgovornosti pri
lu 58 udeležencev občinske delu, kajti včasih se zgodi, da činskih inšpekcijskih služb datni pouk, ki so ga nudili kranjskega odreda. Pot jih letnice osvoboditve.
uprave v minulem letu od stranke ob uradnih dneh ča je svet za gospodarstvo ugod
je vodila prek Lokvice, Hra
borniki niso imeli drugih pri- kajo, v pisarnah pa sploh ne no ocenil, prav tako pa od
Nova krojaška
sta, Popovič, Mišinega brda
^ n h , razen da se nekateri vedo, kam je šel kak refe borniki čez inšpektorje niso
na Jugorje, kjer so dobili par
delavnica
*ned službenim časom preveč rent in kdaj se vrne. Po za nič povedali. Ugotovili so le,
Svečan zaključek
tizanski golaž pri gostilničar
^držujejo v gostinskih loka- gotovilu tajnika je svet kolek da na posameznih področjih
Nasproti zdravstvenega doju Badovincu. Od tam so na
šolskega leta
VV Odborniki iz gospodar tiva o napakah posameznikov inšpekcija ne more učinkova
daljevali pohod na Smuk, ma v Metliki je nedavno tega
skih vrst so zahtevali, naj se že razpravljal in jih odprav ti zaradi naglega spreminja
V ponedeljek, 26. junija, sokjer jih je že čakala črno odprl krojaško delavnico ML
občinski upravi zaostri ljajo.
nja predpisov, medtem ko imeli učenci metliške osem maljska mladinska skupina. jo čavlovičak. Zasebni obrt
ugotovitve cestne inšpekcije letke v Domu TVD Partizan Ta je svoj. pohod začela na nik ima lepo urejene izlož
ostajajo na zapisnikih, ker za proslavo ob zaključku šolske Miklarjih pod vodstvom pr be z lepaka, ki vabijo stranice
popravila cest ni denarja.
k nakupu izdelanih oblek,
ga leta. Po krajšem kultur voborca Bojana Fabjana.
Na seji so obravnavali še nem programu in govoru ra
O
značilnostih, organizacijihkrati pa priporoča svoje us
4-letni program javnih del na vnatelja Ivana Zeleta so po in pomenu I. belokranjske luge. Po meri izdeluje vsako
v
zborov občanov je nem selu, v Dol. Paki, Selih področju celotne občine ter delili 45 knjižnih nagrad naj čete oziroma Belokranjskega vrstne moške obleke, ženske
soboto in nedeljo z odobra- in še ponekod. Zaradi zelo le potrdili prioritetni red gra bolj priazdevnim učencem in odreda je na Smuku mladini plašče in kostime. Ker je
jem sprejela program ko- pega vremena so bili slabše denj.
50 pismenih pohval za dose obširno govoril Franc Košir, imela Metlika doslej samo
Ob najnovejših svetovnih ženi učni uspeh in trud vlo eden prvih pripadnikov teh enega krojača, pri njem niso
“ malnih del do leta 1971, obiskani zbori po vaseh, kjer
‘f-Jboij na Vinici, v IV. volil- je košnja na višku. Zato bo dogodkih pa so ob koncu se žen pri šolskem delu. Zalem partizanskih enot. Ponovna mogli priti v doglednem ča
en°ti Črnomelj, na Čud- treba 16 zborov občanov po je v imenu vseh občanov ob so šli šolarji v učilnice, kjer malica je udeležencem poho su na vrsto vsi, ki bi bili radi
noviti. Pričakujemo, da bo sodili agresijo Izraela in se so jim razdelili spričevala.
da tudi na Smuku teknila, novi.
na zborih, ki so sklicani ta s protestom pridružili mno
teden, dosežena potrebna ve žici delovnih ljudi miroljub
čina glasov že v četrtek. nega sveta.
Kotično vodovod! Obsojanja vredno pa je ve
denja nekaterih občanov na
V petek bo seja
v ^ •nekaj dnevi je prišla zborih v Stražnjem vrhu, BuOdkar je veletrgovina MER Po trikrat na teden dobiva solato po 230 Sdin, češnje po
m una^f ekiPa obrtnega ko toraju in Pavičičih, ki so na
skupščine
CATOR
v Metliki odprla pro svežo zelenjavo in sadje iz 350 Sdin kilogram. Razvese
peli £ga Podjetja črno- grob način onemogočili delo
dajalno
sadja in zelenjave, se Ljubljane, cene pa vseeno ni ljivo je tudi to, da je trgovi
Za
30.
junij
zjutraj
je
v
nienio renutno meljejo ka- zborov.
ženske
nič
več in pritožujejo, so pretirane. Pretekli teden na prilagodila delovni čas po
li6Vp® za cesto Vrtača-StrekČrnomlju sklicana skupna se
da
tega
blaga
manjka. Kdor so prodajali kumare po 400 trebam strank. Prodajalna z
ja
obeh
zborov
občin
do
tak°j zatem pa boni imel vrtička, je moral prej Sdin kg, zelje po 145 Sdin, zelenjavo je odprta dopoldne
ske
skupščine.
Odborniki
bo
cevi ^ enjali vse vodovodne
do 11. ure in popoldne, ko
Trije ostanejo
ve
Krča do Vrtače. Nodo razpravljali o poročilu ob po solato in sadje v Črno
gredo ljudje iz službe.
melj ali Novo mesto, od lan
činskega
sodišča,
javnega
to
fcebno . ?6Vi so nujn0 po'
na kmetijah
skega
leta
pa
imajo
dobro
žilstva
in
pravobranilstva
ter
vasi n 1sta 1)111 že zdaj
Veselica v Podzemlju
P o v ^ ! 0ršnica ln Podreber
Na osnovni šoli Dragatuš je o poročilu občinskega sodni založeno prodajalno v doma
vai^a r _Vrez v°de, pa tudi to- bilo letos 254 učencev. Izde ka za prekrške. Na progra čem mestu.
Prostovoljno gasilsko dru
Poslovodja Marko Brdar si
slabe&n
je imela zaradi lalo je 77,2 odst. otrok. Na mu je še razprava o kulturštvo Podzemelj je v nedelj*»,
nje
Prltiska vode precejš- učni uspeh je zelo vplivala no-prosvetni in telesnokultur- prizadeva stranke zadovoljiti.
25. junija, popoldne priredilo
nimi n
z novlml vodovod- oddaljenost otrok do šole. Ve ni dejavnosti v občini, pred
rešen ,GVrni bo Problem vode lika večina učencev je kmeč logi nekaterih odlokov ter vo
veselico. Podzemeljski gasilci
vari-,, nekaj desetletij, ust- kih staršev, doma pa jih z litve in imenovanja.
so ob tej priložnosti praaioil* da h?a J*?d° tudi P°8°* delom precej obremenjujejo,
Več
sto
kopalcev
val: dograditev prve faze ?anapeli,?1 bodo vodo lahko kar se prav tako pozna na »Begrad« s e je pritožil
sllsko-družbenega doma, ki ga
na
Kolpi
učnem
uspehu.
*
O s o S i ValCl StrekljevNa željo gradbenega pod
gradijo s prostovoljnim de
Na
metliškem
in
podzemelj
Osmi
razred
je
letos
kon
jetja
BEGRAD
iz
Črnomlja
F. D.
lom.
čalo 14 otrok, izdelalo pa jih objavljamo, da pri gradnji skem kopališču je bilo minu
je 65 odstotkov. Nekateri so nove šole ni nastalo vseh 35 lo soboto in nedeljo več sto
se odločili za nadaljnje šola napak po krivdi omenjenega kopalcev. Prišlo so tudi izlet
nje v gostinstvu v srednji podjetja, kot je bilo mogoče niki iz drugih krajev Bele
Nv o v i c e
ekonomski šoli, v miličar- sklepati iz objavljene vesti krajine, Dolenjske in celo s
ski šoli in za kovinsko stro našega dopisnika K- W., tem Hrvaškega. Kolpa se je že
ČRNOMALJSKE
ko. Od vseh nameravajo le več da gre na Begradov ra toliko otopila, da je kopanje
trije ostati doma na kmeti čun le za 4 napake v gradnji, v njej prav prijetno. V pone
komune
ostale pripisujejo drugim iz- deljek so namerili v vodi že
jah.
24 stopinj.
MARKO BRDAR
M.B. vajalcem del.

Na prvi pogled vse v redu!

Mladina na pohodu
Belokranjskega odreda

Občani sprejemajo program

Zelenjave in sadja res ne manjka
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Ostreje proti črnograditeljem
Kot smo že poročali v prej
šnji številki, so na seji ob
činskega zbora in zbora de
lovnih skupnosti 20. junija
sprejeli več odlokov: tako
odlok o novih prepisih s po
dročja urbanizma in odlok o
stanju urbanistične dokumen
tacije. Letos aprila sta namreč
izšla nova republiška zakona
o regionalnem prostorskem
planiranju. Zakona dopušča
ta, da se lahko z regionalnim
prostorskim planiranjem ure
jajo tudi posamezna ožja
območja.

_ Radijska zveza med tajri Sutjeska: Kot smo zveleli, bo v letošnjem taboru
utjeska«, ki bo od 2. do
julija v Šmihelu pri No
vem mestu, s pomočjo radio
amaterjev ustvarjena radijska
aveza z ostalimi petimi tabo
ri, ki delujejo v drugih juUrbanistični načrt
lovanskih republikah. Preradia bodo udeleženci ta
za celo občino
bora izmenjavati izkušnje, noUrbanistični program se po
vice, kulturne programe in
podobno. Pionirji Šmdhelske- novem zakonu izdela za celo
ga tabora »Sutjeska« bodo območje občine, ne samo za
25-letnico ustanovitve pionir posamezna območja kot do
ske organizacije proslavili z sedaj. Razen tega urbanistič
teletom v Selško dolino, obi ne dokumentacije ni potrebno
skali pa bodo tudi Rog in se pošiljati v dokončno potrdi
tam zadržali več dni.
tev republiškemu sekretariatu
za urbanizem, pač pa lahko
| Zdraviliška sezona v Do da sekretariat svoje pripom
lenjskih toplicah je ▼ pol be v času javne razprave. Ta
nem razmahu, razen doma pa je po novem samo 30 in
čih gostov je tu večje števi ne več 90 dni.
lo inozemcev, predvsem Av
strijcev. Popraviti pa bi bilo
Voda po 50 Sdin
treba polomljeno ograjo na
mostu čez Sušico, del ceste v
Komunalno podjetje »Vo
Toplicah pod Gradiščem ter dovod« je zaradi vzdrževanja
Odstraniti kocke, ki ležijo na in povečanja vodovodnega
trgu. Vse to kvari ugled Do omrežja predložilo občinski
lenjskih Toplic.
skupščini nove cene za vodo.
Ta je cene odobrila, vendar
■ Na seji sveta KS Žužem s pogojem, da ta sredstva
berk so 22. junija razpravlja uporabljajo šele po odobritvi
li o komunalnih problemih,
podjetja in za na
spomeniškem varstvu in so programa
cialnih vprašanjih. Na seji so mene, določene v tem pro
tudi odobrili denarno pomoč gramu.
Za konzervamijo žužemberškeCene za kubični meter po
ga gradu, ureditev prosvetne rabljene vode so: za osebno
dvorane na Dvoru ter gasil potrošnjo 0,50 Ndin, za de
skima društvoma Žužemberk lovne organizacije s področja
in Dvor.
družbenih služb in JLA 0,80
Ndin ter za delovne organiza
| Akademski pevski zbor cije 1,30 Ndin.
Tone Tomšič iz Ljubljane bo
knel 1. julija ob 20.30 v šmar
jeških Toplicah koncert. Pri
jave za prevoz za vse kultur
ne prireditve Dolenjskega po
Po urbanističnem načrtu, ki
djetja 67 sprejema Zavod za
toultumo dejavnost Novo me so ga sprejeli na zadnji seji
sto. Avtobusi bodo vozili od občinske skupščine, se bodo
šmarješke
Toplice
razvi
19. ure dalje izpred zavoda.
jale predvsem v smeri zdra■ Krajevni praznik bodo v viliško-zdravstvene in zdraŽužemberku praznovali letos viliško-turistične dejavnosti,
v nedeljo, 9. julija. Prejšnja šmarješke Toplice bi po tem
leta so ga običajno praznova načrtu lahko sprejele 6.550
li 13. julija, ker je bil na ta gostov, ki bi tu prenočevali,
dan leta 1941 Žužemberk pr in še 5.000 gostov, ki ne bi
vič osvobojen. Ker pa je le prenočevali’
tos 13. julij delovni dan, so
Zdraviliško-zdravstveni pre
praznovanje prestavili na ne del bi zajemal približno se
deljo.
danji prostor zdravilišča, to
je dolino ob Dolnici, Prinovf/l Uslužbenci Mercatorjeve cu in začetnem toku Toplice.
trgovine v Šentjerneju so de
lali minuli teden inventuro
dive noči in še v nedeljo, sa
mo da bi bila trgovina čim- Novomeško PD vabi
prej na voljo potrošnikom.
na izlet
Res pohvale vredna priza
Planinsko društvo Novo mesto
devnost! Pohvaliti pa ne bi bo priredilo v ju liju 1967 dva iz
mogli prodajalca, ki je v ne leta v gore:
1) 1. julija 1967 na RISNJAK
deljo prodajal pred cerkvijo
(1500 m) v Gorskem kotaru. —
fazno kramo. Za sabo je pu Odhod
iz Novega m esta ob 5.
stil takšen nered, kot da bi uri z osebnimi
avtomobili skozi
bilo tam javno smetišče. Kra Črnomelj in Vinico do planinske
ga doma na Platku nad Reko. Od
jevna skupnost bi morala kr tam
poj demo peš na vrh Risnjašitelja kaznovati in mu dru ka (poldrugo uro hoje). Povratek
gič prepovedati prodajati v v popoldanskih urah; prihod v
Novo mesto okrog 22. ure. Pre
našem kraju.
voz z avtomobili Je za člane PD

S

r

Skupščina je pooblastila
Podjetje za stanovanjsko go
spodarstvo in urejanje nase
lij Novo mesto, da izdela ur
banistično dokumentacijo, to
pa so: urbanistični programi,
urbanistični načrti, zazidalni
načrta in urbanistični redi.
Po daljši razpravi je skup
ščina sprejela tudi odlok za
dopolnilno stanovanjsko za
zidavo Regerče vasi in dopol
nilno zazidavo montažnega
naselja žabja vas. Odlok za
zazidalni načrt storitveno
obrtnega centra Gotna vas
pa so preložili do druge seje.
Odborniki so se tu zanimali
predvsem za ureditev komu
nalnih naprav. Ker občina ni
ma sredstev, namenjenih za
to, se pojavlja vprašanje, kje
bodo dobili denar za ureditev
komunalnih naprav.
Na seji so sprejeli tudi od
lok o splošni prepovedi gra
ditve, ter parcelacije zem
ljišč na območjih, za katera
se predvideva izdelava zazi
dalnih načrtov. Na osnovi te
ga odloka bodo lahko ostreje
nastopili proti črnogradite
ljem, ki jih je čedalje več.
Na seji so sprejeli še: od
ločbo o ustanovitivi postaje
milice Novo mesto; odlok o
prenehanju Zavoda za upravo
pokopališč Novo mesto, ki ga
prevzame Komunalno podje
tje Novo mesto; odlok o
spremembi delovnega časa
uprave občinske skupščine;
odlok o spremembah in do
polnitvah odloka o ureditvi
prometa v občini Novo mesto
ter sklep o razširitvi poslova
nja Komunalnega podjetja
Novo mesto. Predlog za uki
nitev zavoda Javno pokopali
šče, pralnica in kemična či
stilnica pa so zaradi izdelave
natančnejše analize poslova
nja preložili.
Skupščina je imenovala tu
di 80 porotnikov ter izvolila

za pomočnika občinskega jav
nega tožilca Toneta Slabeta
in Nikolaja Briclja.
F. P.

ELEKTROTEHNA
v Novem mestu
Po zelo ugodnih cenah in
z dostavo na dom (v Novem
mestu) nudi prodajalna ELEK
TROTEHNE v Novem mestu
vse vrste električnih kuhalni
kov: TOBI z dvema plošča
ma, ELRA z eno, dvema ah
tremi ploščami. Pekače z
dvojnim gretjem, pražilec kru
ha in mešalce za sadje, testo
in smetano lahko dobite v tej
prodajalni. Dobili so tudi ven
tilatorje, ki so zelo primerni
za kuhinje in se vgradijo v
okno. Imajo tudi namizne
ventilatorje ISKRA in uvožene, avtotranzistorje znamke Gasilski dom v Žužem berku bo dobil nov stolp, ki
VOXON za avtomobile Fiat grade gasilci s prostovoljnim delom. N ekaj denarja J®
1300, Fiat 1100 in kombinira- prispevala krajevna skupnost Žužem berk.
*
ne za vsa vozila.
Foto: M. Dimit

Razvoj Šmarjeških Toplic

Kazni za prometne
prekrške
Na zadnji seji občinske
Skupščine so določili tudi no
vo kazni za prometale prekr
ške. Tako se napačno parki
ranje, krmljenje živine na
prepovedanih mestih itd. ka
znuje z 10 Ndin. Kotalkanje,
jSoganje, smučanje in sanka
nje po pločnikih in drugih
prometnih poteh ter prehod
pešcev preko ceste izven oz
načenih prehodov pa se kaz
nuje s 5 Ndin.

Novo mesto brezplačen.
2) V dneh 24., 25. in 26. ju 
lija pa pojdemo na MANGART,
MONTAŽ in v REZIJO. — Pre
nočevali bomo v domu na Predelu
ali pa v koči na Mangartskem
sedlu (2070 m ). Prevoz z avtomo
bili je za člane PD Novo mesto
brezplačen. — Vse udeležence iz
leta opozarjam o, da si m orajo n a
baviti potni list, ker se bomo dva
dni zadrževali v zah. Julijskih Al
pah, ki so že na italijanski stra 
ni.
Vsi, ki se nam eravate udeležiti
enega ali drugega izleta, se ta
koj javite tajnici PD Novo mesto
tov. Helgi Krošelj, občinsko sodi
šče Novo m esto, soba St. 68, da
vas vpiše v seznam ln vam da
hkrati vse potrebne inform acije.
Odbor PD Novo mesto

NOVOMEŠKA KOMUNA'
K3>

Zdraviliško-turistični oziroma
rekreacijski predel pa bi za
jemal prostor od izvira Jeze
ro proti avtomobilski cesti.
V tem predelu naj bi bil tu
ristični tabor, večja skupina
vikend hišic, ustrezne pre
hrambene zmogljivosti, ko
pališča,
igrišča in drugi
športni objekti ter rezervat
za skupino zasebnih počitni
ških hišic. Glavno komunal
no središče pa bi bilo v
šmarjeti.
Odborniki so se na seji za
nimali predvsem za poveza
vo šmarjeških Toplic z Otoč
cem. Zedinili so se, da je tre
ba prej izdelati urbanistični
načrt Otočca, in če bo potreb
no, ob njem korigirati tudi
šmarješkega.

Slovesen zaključek
V ponedeljek, 26. junija, so
imeli novomeški gimnazijci
zaključno proslavo v dvorani
kina Krke. Organizacijo za
proslavo je prevzela tov.
Podgrajsova, pomagali pa so
ji predvsem pedagoSki razre
di.
Po uspeh predstavi je rav
natelj prof. Veljko Troha po
delil knjižne nagrade za us
peh v šoli ter pohvale za udejsbvovanje v raznih krožkih
In v športu-

Sodnik za prekrške samostojen organ
Ker bo verjetno sedanja
uprava za notranje zadeve
postala
področni
organ
republiškega sekretariata za
notranje zadeve, so na seji
občinske skupščine sklenili,
da notranje zadeve, ki so v
pristojnosti občinske skupšči
ne, opravlja od 1. julija da
lje oddelek za upravrvopravne zadeve. Razen tega so skle
nili, da se izloči iz občinske
uprave mesto sodnika za preprekrške, ki postane samo
stojen organ skupščine.

Vsi tarnajo za obratna sredstva
Težave INISA se nadaljujejo — Obrat ISKRE v Šentjerneju se namerava
osamosvojiti — Kooperacija OPREMALESA z NOVOLESOM — ELA priprav
lja doslej neznane proizvode
Na seja zbora delovnih
skupnosti so v četrtek, 20. ju-,
nija, raspravljah o težavah,
ki tarejo nekatere delovne
organazacije.
Najprej
je predstavnik
INISA podal pregled trenut
nega stanja v tovarni. Pove
dal je, da so glavni vzroki, ki
so pripeljali do sedanjega po
ložaja, neustrezna tehno
loška rešitev,
nesolidnost
poljskega dobavitelja opreme,
neizkoriščene zmogljivosti in
staliranih naprav, dodatni in
vesticijski stroški zaradi za

za gradbena dela na 15 let.
Obrtno podjetje ELA v No
vem mestu je v težavah zato,
ker so s svojim denarjem pla
čali nove poslovne prostore,
tako da jim zdaj primanjku
je obratnih sredstev. Elek
trični lonec, njihov glavni
proizvod, ne gre več v pro
met, zato pripravljajo zdaj
za jugoslovansko tržišče do
slej neznane proizvode. Skle
njene imajo kooperacijske

pogodbe s SATURNUSOM &
Ljubljane, tovarno a v t o m o b i
lov in motorjev TAM Mart"
bor in GORENJIM iz Vele
nja. Za izpolnitev teh p o g o d b
potrebujejo nove stroje i®
orodje, za nakup le-teh P8
posojilo.
Na seji so razpravljali W"
di o težavah v Dolenjskih i®
— šmarjeških Toplicah, ki s°
nastale po ukinitvi toplišk^"
klimatskega zdravljenja.

k a s n itv e iz g r a d n je s te k la r n e ,
k r a t k i o d p la č iln i r o k i in v e 
s tic ijs k ih p o s o jil t e r d ru g o .

Razpravljali so tudi o pred
logu obrata ISKRE v Šent
jerneju, da bi se osamosvo
jil od matične tovarne, to je
tovarne elementov za elektro
niko, vendar v sklopu podje
tja ISKRA. Po daljši razpra
vi so se odborniki zedinili, da
je potrebna širša analiza, v
kateri bi proučili vse možno
sti osamosvojitve.
Predstavnik OPREMALESA
je povedal, da je pri njih
prišlo do težav zato, ker se
je rekonstrukcija zavlekla za
eno leto, anuitete pa so mo
rali odplačevati takoj. Reši
tev sedanjega položaja vidijo
v večjem sodelovanju z NO
VOLESOM in če bi jim ban
ke podaljšale odplačilni rok

Nov delovni čas
občinske skupščine
Na zadnji seji občinske
skupščine so med drugim
sklenili, da bodo pri organih
skupščine uradne ure od 1.
julija dalje v ponedeljek od
8. vtre do 15.30 ter v sredo
in petek od 8. do 12. ure.

■ PREHODE ZA PEŠCE so do
miselno in trajno označili po me
stu. K jer je prehod, so cesto as
faltirali, tako da se lepo loči od
tlakovane ceste.
■ NOVO 2IVOSREBRNO LUC
so pretekli teden nam estili pred de
lavnico Komunalnega podjetja v
Vrhovčevi ulici.
■ ENOTNE SVETLOBNE NAPI
SE so nam estili na vseh proda
jalnah NOVOTEHNE. Zgled bi bilo
vredno posnem ati.
■ NA SOBOTNEM PLESU v go
stišču na Loki Je igral ansambel
Orion. Od sedaj naprej bo vsako
nedeljo ples v hotelu K andija, kjer
bo igral ansam bel »čm l tulipani«.
■ PARKIRNI ČAS na trgu je
omejen na dve uri. To pa upošte
vajo le redki, saj na avtomobilih
skoraj nd opazi U parkirnih ur.
■ VODNJAK NA TRGU so v so
boto očistili delavci Komunalnega
podjetja. Popraviti bi bilo treba
Se luči, ki sedaj ne gore.
■ VPIS NA VEČERNO SOLO je
Zavod za Izobraževanje kadrov in
produktivnost dela podaljšal do 21.
avgusta. Razen tega se lahko inte
resenti vpišejo tudi v tečaj tujih
jezikov.
■ KOMUNALNO PODJETJE vsa
ko ju tro poškropi ceste, da se ne
bi po m estu dvigal prah.
■ ZANIMANJE ZA TENIS se je
z novim oskrbnikom na športnih

objektih v Novem m estu zelo
večalo. Mesečna članarina zna«*
500 Sdin.
■ PLAKATNA
OMARICA +
stavbi slaščičarne n a Glavnem t t «
je zelo neurejena. Ribiči bi mor»“
najU koga, da bi jo popravU,
potem skrbeti zanjo.
■ VROČINA, KI JE ZADNJ*
tedne zelo ogrela K rko, je
bila na kopališče na Loki vs®*
dan tudi do ‘300 kopalcev.
■ PEŠCI NA KONZOLNEM no®*
stu na Loki so v stalni nevarno6*}'
pred kolesarji in celo m otor is _
Znaka, ki sta postavljena na
volj vidnem m estu n a obeh b re g .
vih, kolesarjem verjetno nič
pom enita.
■ DOVOLJ
ZELENJAVE
SADJA je bilo v ponedeljek naP1^
daj na novomeški tržnici. Jajca
prodajali po 50 din, karfijolo P"
400 Sdin kg, peso po 250 JsajJj,
solato po 200 Sdin, kum are pp
Sdin, koren po 300 Sdin, zelje r
150 Sdin, paradižnik po 450 So«
krom pir po 180 Sdin, č e š n j e po
Sdin, jagode po 600 din liM jrft
borovnice po 300 din liter.
gob Je bilo nekaj, vendar jih ^
ske niso dajale ceneje kot po
din kg.
■ GIBANJE PREBIVALSTVA
rodile so: Valerija Bele z Gubce
15 — R obija in Milena K irar
Koštialove 32 — dečka.

Novomeščani, DOLENJKA vas vabi v

novi D - market v Bršlinu
V D-MARKETU VAM NUDIMO:
m v samopostrežnem delu: vse vrste živil in gospodinjskih potrebščin, sadje,
zelenjavo, mleko ta kruh, kvalitetno sveže meso: govedino, teletino, svtnino in suhomesne izdelke:
0 v tekstilnem oddelku: metrsko blago, žensko in moško perilo ter ostalo
blago tekstilne stroke:
« v bifeju: pristni dolenjski cviček in druge pijače ter mrzla in topla jedila.

D-market

D-market

D-market

D -m arket

• bombažno in sintetično predivo
• bombažne in sintetične tkanine
® popelin, mercerizirane in apretirane tkanine
VSE V MODNIH BARVAH IN VZORCIH!
ČE HOČETE BITI MODERNO IN
PO ZMERNI CENI OBLEČENI, KUPUJTE TKANINE PKV!
/

Za dan borca
iskrene
čestitke!

TRADE MARK

PA M U Č N I K O M B IN A T VRANJE
Splošno trgovsko
podjetje

Občinski komite ZKS Črnomelj
Občinsko združenje zveze borcev

POTROŠNIK
ČRNOMELJ

Občinska skupščina Črnomelj
Občinska konferenca SZDL
Občinski komite ZMS in
občinski sindikalni svet

PRAZNIK IN
S E P R IP O R O Č A
ZA N A K U E
V V S E H SVOJIH

DOBRO
ZALOŽENIH
TRGOVINAH!

BETI - METLIKA
z obrati: Črnomelj - Mirna peč - Dobova

pošiljajo vsem belokranjskim borcem in aktivistom
iskrena voščila za praznik in vabijo na srečanj®
2. julija v Semiču.

nudi potrošnikom v maloprodaji v vseh poslovalni
cah večjih trgovskih podjetij, v MODNI HIŠI:
7 vrst kombinež različnih barv in modelov
4 vrste ženskih bluz iz čipkaste tkanine
otroška podkrilca
kopalke iz helanca tkanine

MESTNA KLAVNICA

Za jesen pripravljamo kolekcijo novih modelov v skladu z zahtevama mode v svetu!
Proizvodi tovarne BETI so cenjeni doma in na najzahtevnejšem svetovnem tržišču:
v Avstriji, Švici, Franciji, na češkem, na Švedskem, v Zah. Nemčiji, Italiji, Kanadi
in Angliji.
ISKRENA VOŠČILA ZA DAN BORCA!

VOŠČI
CENJENIM
ST R A N K A M
ZA B O R Č E V S K I

BELOKRANJSKA TRIKOTAŽNA INDUSTRIJA

METLI KA
PROIZVAJALNO IN TRGOVSKO PODJETJE
ČESTITA VSEM SVOJIM ODJEMALCEM IN SE SE
NADALJE PRIPOROČA!

TEKSTILNA TOVARNA

AGROKOMInJAT
KRŠKO

Gostinsko podjetje

GRAD
MOKRICE
čestita cenjenim gostom
za 4. julij in vabi na
obisk! Ob vsakem času
nudimo raznovrstna topla
in mrzla jedila ter pijače
najboljših kvalitet! Sliko
vita okolica!

VOŠČI ZA DAN
BORCA IN SE
PRIPOROČA!

NOVO MESTO

proizvaja kvalitetno blago za domači in tuji trg ter se priporoča potrošni
kom! Ob praznovanju letošnjega 4. julija pošilja delovni kolektiv prisrčna
voščila!

SGP PIONIR NOVO MESTO

OBRTNO KOMUNALNO
PODJETJE KRŠKO
POŠILJA ZA OBČINSKI PRAZNIK IN DAN BORCA
ISKRENA VOŠČILA Z NAJLEPŠIMI ŽELJAMI!

'
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OBRTNO PODJETJE
s

1111111

OPREMA - KOČEVJE

jM ja M p i
Čestita za praznik 4. julij vsem investitorjem,
Poslovnim sodelavcem, kooperantom in namočnikom.
•
•
•
•
•
•
•
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i;||

izdeluje po naročilu sobno, stavbno pohištvo, opre
mo za lokale, ponjave in prevleke za avtomobilske
sedeže! Priporočamo se kupcem in jim čestitamo
aa 4. julij!

SGP PIONIR ima v svojem sestavu gradbišče Novo mesto, Ljubljana in Brežice,
lasten projektivni biro, centralne obrate
in opravlja vse vrste visokih in nizkih gradenj kvalitetno, v določenih rokih in po
konkurenčnih cenah! Zaupanje investitorjev je naše spričevalo!

ZA RUDARSKI PRAZNIK 3. JULU IN ZA BORČEV
SKI PRAZNIK 4. JULIJ POŠILJA DELOVNI
KOLEKTIV PODJETJA

INDUSTRIJA
2A PREDELAVO

•NLEPENKEART0NA PAPIRKONFEKCIJA- KRŠKO

ZELI ZA OBČINSKI PRA
ZNIK VSEM DELOVNIM
LJUDEM ŠE MNOGO
USPEHOV PRI DELU,
HKRATI PA SE PRIPO
ROČA ZA NAROČILA!

KREMEN
NOVO MESTO
ISKRENE POZDRAVE IN VOŠČILA!

GOZDNO
GOSPODARSTVO
BREŽICE

OB PRAZNOVANJU
LETOŠNJEGA 4. JULIJA,
DNEVA BORCA,
POŠILJA PRISRČNE
POZDRAVE
Z NAJBOLJŠIMI
ŽELJAMI
ČESTITA V IMENU
VSEH SVOJIH
DELOVNIH ENOT
ZA BORČEVSKI
PRAZNIK 4. JULIJ
TER SE PRIPOROČA
ZA NAROČILA!

PODJETJE

SLOVENIJA
VINO
LJUBLJANA

TRGOVSKO PODJETJE

CENJENIM GOSTOM SE PRIPOROČA ZA OBISK,
HKRATI PA VOŠČI ZA 4. JULIJ

RESTAVRACIJA
NA GRIČI - ČATEŽ
Časopisno založniško podjetje

KOČEVSKI TISK
K O Č E V J E

KRKA - BREŽICE
VABI KUPCE V SVOJE DOBRO ZALOŽENE
TRGOVINE, KJER JIM NUDI RAZNOVRST
NO BLAGO PO KONKURENČNIH CENAH!
PRISRČNE ČESTITKE VSEM ČLANOM
ZDRUŽENJA BORCEV!

POSLOVNA
ENOTA
BREŽICE
Trgovsko podjetje

KOMUNALNO
PODJETJE
METLIKA

LJUDSKA
POTROŠNJA
BREŽICE

KNJIGOVODSKI CENTER
ČRNOMELJ

OPRAVLJA VSE V STROKO SPADAJOČE TISKAR
SKE USLUGE IN SE PRIPOROČA ZA NAROČILA.

KMETIJSKA ZADRUGA
BREŽICE
POZDRAVLJA
VSE KMETOVALCE
NA SVOJEM OBMOČJU,
ŠE POSEBEJ
PA KMETE BORCE,
TER JIM PRISRČNO
ČESTITA ZA 4. JULIJ!

VALJČNI MLIN - BRIVSKO-FRIZERSKO
PODJETJE - PARNA PEKARNA
izdeluje betonske votlake,
opravlja gradbena dela,
vodovodno-inštalaterska
dela in mizarska dela!
ZA 4. JULIJ
PRISRČNE ČESTITKE!

ČESTITAJO VSEM DELOVNIM LJUDEM ZA PRAZ
NIK BORCA, POSEBNO PA BIVŠIM BORCEM IN
AKTIVISTOM IZ BELE KRAJINE!
NUDIMO KVALITETNE USLUGE
IN IZDELKE!

se cenjenim strankam
priporoča
tudi v prihodnje
ter jim priporoča nakup
v svojih trgovinah,
ki so založene
z vsakovrstnim blagom!

Vsem nekdanjim borcem šentjernejskega področja
čestitamo za 4. julij, občanom pa se priporočamo
s svojimi kvalitetnimi izdelki!

MIZARSKO PODJETJE

»PODGORJE«, ŠENTJERNEJ

OBČINSKA SKUPŠČINA
SEVNICA

Občinska konferenca SZDL - Občinski ko
mite ZKS - Občinski odbor ZZB - Občinski
komite ZMS - Občinski sindikalni svet

PRISRČNO VOŠČIJO PREBIVALCEM DOMAČEGA PODROČJA ZA BORČEV
SKI PRAZNIK 4. JULIJ, OB TEJ PRILOŽNOSTI PA ŠE POSEBNO ČESTI
TAJO VSEM ČLANOM ZDRUŽENJA ZVEZE BORCEV.

TOVARNA
INDUSTRIJSKE
OPREME IN
KONSTRUKCIJ

ELEKTRARNA
BRESTANICA
ČEVLJARSKO PODJETJE

BOR Dolenjske Toplice
priporoča svojo kvalitetno obutev, obenem pa
vsem delovnim ljudem Topliške doline čestita za
praznik borca!

OBČINSKA SKUPŠČINA
KOČEVJE
Občinska konferenca SZDL
— Občinski komite ZKS
— Občinski odbor ZZB —
Občinski komite ZMS —
Občinski sindikalni svet
Prisrčna voščila ob
letošnjem praznovanju
4. julija!

BELO
KRANJSKO
GRADBENO
PODJETJE
ČRNOMELJ

POŠILJA VSEM
DELOVNIM LJUDEM
POSAVSKIH OBČIN
PRISRČNE ČESTITKE
ZA 4. JULIJ,
HKRATI PA VOŠČI
ZA OBČINSKI PRAZNIKI

Kvalitetne in cenene
usluge iz tovornega
prometa opravlja

opravlja vsa gradbena
dela solidno in po
konkurenčnih cenah!
Čestita tudi za dan borca
— 4. julij!

JIVJf

podjetje

TRANSPORT
KRŠKO
Cenjenim strankam se pri
poročamo ter jim voščimo
za 4. julij in za občinski
praznik!

KOVINARSKA
KRŠKO
pozdravlja za letošnji
dan borca vse pripad
nike borčevskih organ i
zacij in delovne ljudi,
hkrati pa čestita zft
bližnji občinski p razn ik
Krškega!

RUDNIK RJAVEGA PREMOGA
SENOVO
pošilja rudarski pozdrav in iskrene
4. Julij in za praznik občine Krško!

č e s titk e

SPLOŠNO MIZARSTVO
KRŠKO
se priporoča za naročila, hkrati pa iskreno vo
za dan borca in za krški občinski praznik!

z*

OBČINSKA SKUPŠČINA
KRŠKO
Občinska konferen
ca SZDL — Občin
ski komite ZKS —
Občinski
komite
ZMS —Občinski od
bor ZZB — Občin
ski sindikalni svet
Vsem občanom, pa tudi
prebivalcem celotnega
Posavja čestitam o za
dan borca in jim vo
ščimo prijetno prazno
vanje!

VSEM BIVŠIM BORCEM IN AKTIVISTOM DO
LENJSKE ČESTITAMO ZA NJIHOV PRAZNIK
4. JULIJ!

PODJETJE ZA STANOVANJ
SKO GOSPODARSTVO
IN UREJANJE NASELIJ

GRADBENO OPEKARSKO
PODJETJE M I R N A
z obrati:

asSsšS
TRGOVSKO

AVTOBUSNI PROMET - TUZEMSKA ŠPEDICIJA

GORJANCI
NOVO MESTO - STRAŽA
ŽELIJO PRIJETNO VOŽNJO POTNI
KOM NA SVOJIH AVTOBUSIH, HKRATI PA VOŠČIMO ZA 4. JULIJ!

PEKARNA
IN
SLASCICARNA
NOVO
MESTO
v

v

TRGOVSKO PODJETJE NA DEBELO IN DROBNO

TRGOPROMET
KOČEVJE
NUDI VSE VRSTE ŽIVIL, INDUSTRIJSKO BLAGO,
POHIŠTVO, TEHNIČNO BLAGO, GRADBENI MATERIAL.
OBIŠČITE NOVO SAMOPOSTREŽNICO IN DRUGE PO
SLOVALNICE PODJETJA!

NAJ 2IVI 4. JULIJI

GOZDNO
GOSPO
DARSTVO
NOVO
MESTO

NOVO MESTO

OPEKARNO
ŽAGO
MIZARSTVOM
IN BETONARNO

VEČKRAT NA DAN SVEŽ
KRUH IN PECIVO NUDI
MO V SVOJIH PRODA
JALNAH TER SE KUP
CEM PRIPOROČAMO! ZA
BORČEVSKI PRAZNIK PA
PRISRČNE ČESTITKE!

v

OBČINSKA SKUPSCINA
TREBNJE
Občinska konferenca SZDL - Občinski ko
mite ZKS - Občinski odbor ZZB - Občinski
komite ZMS - Občinski sindikalni svet

f

se priporoča za vsakovrst
naročila in VOŠČI U
4. julij!

\

na

podjetje

JELKA - RICNICA
IMA V SVOJIH PRODAJALNAH VELIKO IZBIRO
POHIŠTVA, PREPROG IN TEHNIČNEGA MATERI
ALA. PRODAJA TUDI NA POTROŠNIŠKI KREDITI

PRISRČNA VOŠČILA ZA DAN BORCA!

POZDRAVLJA
LETOŠNJI
BORČEVSKI
PRAZNIK IN
PRISRČNO ČESTITA
VSEM NEKDANJIM
BORCEM IN
AKTIVISTOM!

LESNO
PREDELOVALNA
INDUSTRIJA

ZORA
ČRNOMELJ

ISKRA
TOVARNA ELEMENTOV
ZA ELEKTRONIKO

ŠENTJERNEJ

Vsem delovnim ljudem na področju občine TrebnjB
voščimo za 4. julij, zlasti pa Slanom ZZB!

DESTILACIJA ALKOHOLNIH PIJAČ

DANA - MIRNA
NUDI 47 KVALITETNIH PROIZVODOV PO KON
KURENČNIH CENAH! POIZKUSITE LIKER IZ
GRENKIH IN DIŠEČIH RASTLIN »GORJAN 1741«,
»VODKO APOSTOLSKO« IN DRUGE PUAČE!

SKUPŠČINA OBČINE
NOVO MESTO
Občinska konferenca SZDL — Občinski komite ZKS
— Občinski odbor ZZB — Občinski komite ZMS —
Občinski sindikalni svet

PROIZVAJA ZA DOMAČI
IN TUJI TRG. ISKRENA
VOŠČILA VSEM BELO
KRANJSKIM BORCEM!

S prisrčnimi voščili ob letošnjem 4. juliju želimo,
da bi Se nadalje razvijali tradicije NOB! Vsem
članom borčevskih organizacij lep pozdrav!

e *c.

zadruga

JELI KMETOVALCEM NA SVOJEM OBMOČJU
MNOGO USPEHOV, OBENEM PA ČESTITA ZA
*• JULIJ — DAN BORCA!

D A N A

Prijetno praznovanje 4. julija ob proizvodih
DANA!

ZA PRAZNIK 4. JULIJ PRIDRUŽUJE ČESTIT
KAM DELOVNIH KOLEKTIVOV!

Kmetijska
b iz e l jsk o

v

oM et

KOMET
METLIKA

KMETIJSKO
GOZDARSKO
POSESTVO
KOČEVJE

nudi kvalitetne nedrčke,
steznike, podkrilca in ha
lje! Kupujte izdelke KO
METI Prepričali se boste
o kvaliteti in nizki cenil

SE PRIPOROČA V IMENU VSEH SVOJIH
OBRATOV TER ZELI VSEM PRIPADNIKOM
ORGANIZACIJ ZZB PRIJETNO PRAZNOVA
NJE 4. JULIJA! ENAKE ŽELJE VELJAJO ZA
VSE DELOVNE LJUDI DOLENJSKE!

v r fi V'

g

KRI, KI REŠUJE ŽIVLJENJA I

ENODNEVNE

rTetekli teden so darovali len na novomeški transfuzijski
postaji: Franc Muliič, Alojz Poljane, Anton Bojane, Ivan Svetličič in Lado Potočar iz Komunalnega podjetja Novo m esto;
Franc Kuplenik, Joža Kolenc, Fani Ravbar, Lada Sečnjak, Marija Špilar, Anica Grabrijan in Anica Ferfolja, člani kolektiva
Novoleks, Novo mesto; Martin Černe, Joie Korasa in Ciril
Seničar, člani kolektiva K rka — tovarna zdravil, Novo m esto;
Pavel Golob, Miha Grošelj, Janez Vidmar, Marko Šmalc in
Stane Nahtigal, člani kolektiva Iskra, Novo m esto; Zinka
Zalokar, Alojz Ribič, Alojz Becele, Terezija Potočar, Fani
Hudoklin, M arija Šmalct, Terezija Zupančič in Darinka
Strum belj, člani kolektiva O brtnik, Novo mesto; Ana Ravbar,
gospodinja s Pristave; Jože Ficko, Alojz Turk, Mirko Pršina,
M arjan Krštinc, Valentin Dobnikar, Ciril Rebršek, M arija
Pureber, Jože H udelja, Iva Kovačič, Janko Mali, Ludvik Hočevar, Jožica Mali in Ivan Miklavc, člani kolektiva UNZ Novo
mesto; Anton Luzar, član kolektiva Ela, Novo m esto; Tone
Rems, član kolektiva Pekarna in slaščičarna, Novo mesto;
Cveto Zupančič, Bogdan Sitar, Milka Regina, Franc Fink,
Jože Pavlič, Anton Turk in Anton Eršte, člani kolektiva
Opremales, Novo mesto; Frančiška Kastelic in Štefka Galič.
članici kolektiva Beti, M irna peč; Ivan Dunato, Darko Lekše,
Rozalija Teš&r in Slavko Papež, člani kolektiva Dolenjka, Novo mesto: _Jože Klobučar, član kolektiva Novotehna, Novo
m esto; Alojz Kerin in K ristina Zupančič, člana kolektiva Obrv
nik, Novo mesto.

P IŠ Č A N C E

Ob izgubi našega dragega moža, očeta in brata

Viktorja Pavletiča
iz Mirne peči
se iz srca zahvaljujemo vsem, ki so kakorkoli poča
stili njegov spomin, ga spremili na zadnji poti in
mu poklonili vence in cvetje ter sočustvovali z
nami. Zahvaljujemo se znancem in prijateljem za
izraze sožalja. Posebno se zahvaljujemo govornikom
za poslovilne besede na domu in ob odprtem grobu,
godbi, pevskemu zboru osnovne Sole Mirna peč!
Lovskemu društvu, gasilcem, vaščanom in družbe
nim organizacijam ter odboru za organizacijo pogre
ba. Posebna zahvala zdravnikom in sestram pljuč
nega oddelka splošne bolnišnice Novo mesto, ki so
mu v dolgi in mučni bolezni lajšali trpljenje.
2 a 1u j o č i :
žena Pepca, sin Viktor z družino, brat Dolfi in
drugi sorodniki.
Mirna peč, 19. junija 1967.

Ob boleči izgubi dragega moža in očeta

FRANCA HABJANA
iz Foersterjeve 5

se najtopleje zahvaljujemo vsem, ki so ga spremili
v tako velikem številu na zadnji poti, mu darovali
cvetje in vence. Posebno se zahvaljujemo dr. Forna
zariču za dolgotrajno zdravljenje. Zahvaljujemo se
tudi dr. Hlibscherju za nego in skrb, kakor tudi
vsemu strežnemu osebju internega oddelka bolniš
nice Novo mesto. Zahvaljujemo se nadalje gospodu
župniku za spremstvo, železničarjem postaje Novo
mesto, ZB Bršlin, pevcem in medobčinski zavaro
valnici Novo mesto za vence in spremstvo.
Zahvalo smo dolžni Tončki Kukman in Nacetu
Mikcu za njuno požrtvovalnost v času pokojnikove
bolezni. Iskrena hvala vsem sosedom, znancem, pri
jateljem in sorodnikom, ki so mu grob zasuli s
cvetjem.
Žalujoča žena Polda, hčerki Franca in Pavla z vnuki
in dftigo sorodstvo.
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lahke in težke pasme
po 2 Ndin in
'Di-®p50C
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do starosti 3 mesece po
10 do 20 Ndin prodaja
vsak torek in sredo valil
nica v Naklem pri Kranju.
Enodnevne piščance poši
ljamo tudi po železnici.
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Seveda, denar lahko povečate tudi
tako - a verjemite, bolj koristno
povečanje pa bo, če ga odnesete
čimprej na hranilno knjižico pri

DOLENJSKI BANKI
IN HRANILNICI
v Novem mestu
ali pri njenih poslovnih eno
tah v Krškem, Metliki in
Trebnjem!
Hranilno knjižico DBH lahko dobi
te tudi pri vseh poštah v občinah
Krško, Metlika, Novo mesto in
Trebnje!

t e l e t e k s t i ! « ČRNOMELJ
vas bo na tem m estu vsak teden obveščaj o
m ožnosti UGODNEGA nakupa vsega TEKSTIL
NEGA BLAGA IN KONFEKCIJE!

otroška
konfekcija
športne
hlačke
ženske kopalke

Jutranjka
KONFEKCIJA • SEVNICA

JAX-HRNA
1667 -1967

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijate
ljem in znancem, ki so ga spremili na zadnji poti.
Zahvaljujemo se sosedom za pomoč, gasilskemu dru
štvu, ZB, ZR oficirjev, govornikoma za ganljive
poslovilne besede, pevcem, darovalcem vencev in
cvetja ter vsem, ki so na kakršenkoli način poča
stili njegov spomin.
Žalujoča žena Danica, sinova Branko in Roman,
bratje in sestre z družinami in drugo sorodstvo.

LICITACIJO
sa p r o d a j o

naslednjih

osnovnih sredstev:
6 nočnih omaric
18 postelj
3 divani
17 žičnih vložkov
18 žimnic
6 stolov
1 omara
3 mizice
U l odej
1 poltovorni a v to m o b il
renault
Licitacija bo 2. julija 1967
od 8. do 9. ure za družbe
ni sektor, od 9. ure dalje
pa za zasebni sektor.

Tovarna
šivalnih strojev
»MIRNA«
z Mirne
na Dolenjskem
p r a z n u j e od 15. junija
do 31. julija 1967 stoletnico
šivalnih strojev
»JAX-MIRNA«.

CENJENI POTROŠNIKI!
Vsak kupec, ki bo v času od 15. junija do 31. julija,
ko tovarna praznuje stoletnico, kupil naš šivalni
stroj »MIRNA« ali »MIRNA-VERITAS« in poslal en
izvod garancijskega lista tovarni najkasneje do 7. av
gusta 1967, bo dobil od tovarne po pošti na svoj
naslov nazaj 100 Ndin. — Prav tako bo imel vsak
kupev pravico sodelovati pri

NAGRADNEM ŽREBANJU.
k i g a b o p r i r e d i la »M IRN A « v s v o ji to v a r n i 8. a v g u 
s t a 1967. I z ž r e b a n i k u p c i b o d o d o b ili 4 š iv a ln e s t r o j e

in 10 elektromotorjev.
Komisija za delovna razmerja

TOVARNA ŠIVALNIH StROJEV »MIRNA« MIRNA NA DOLENJSKEM

NOVOTEHNE — Novo mesto
razpisuje

učni mesti
I TRGOVSKIH VAJENCEV:

.E3LA f - S n ( a ) f-Š IL l ( E t , f 2 t | ( S J
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a) 1 za prodajalno v Metliki
b) 1 za skladišče v Novem mestu
Prošnje sprejema splošni sektor podjetja do 1. juli
ja 1967.

Gostinsko podjetje
»GRAD MOKRICE« - Jesenice na Dol*
razpisuje

iz Dol. Straže

razpisuje

jarčke, pasm e leghorn

Ob boleči izgubi ljubljenega moža, očeta, brata in
strica

Staneta Faleskinija

ZDRAVILIŠČE
ŠMARJEŠKE
TOPLICE

UPRAVNI ODBOR SKLADA
ZA ŠTIPENDIRANJE STROKOVNIH
KADROV OBČINE METLIKE
razpisuje

za šolsko leto 1967/68
naslednjih

prosto delovno mesto

SAMOSTOJNEGA
KNJIGOVODJE
P o g o j i : srednja strokovna izobrazba s 5 1®**
delovnih izkušenj na delovnem mestu finančne^9
knjigovodje, po možnosti v gostinstvu.
Posebni pogoji: samsko stanovanje na razpol»2°'
osebni dohodki po tarifnem pravilniku podjetja.
Prijave sprejema uprava podjetja.
Razpis velja do zasedbe delovnih mest.

7 ŠTIPENDIJ:
Ob prerani in tragični smrti našega dragega sina
in brata

a) na višji šoli za socialne delavce . . .
b) na ekonomski ali pravni fakulteti . . .

Jožeta Šuštariča

c) na višji komercialni šoli — oddelek za
gostinstvo in tu riz e m ......................................1

iz Prilozja pri Gradcu

d) na pedagoški akademiji: angleščina, sloven
ščina ali nemščina in matematika, fizika 2

Stanovanjsko podjetje ČRNOMELJ
proda
NA JAVNI LICITACIJI

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijate
ljem in znancem za podarjene vence in cvetje, za
spremstvo in slovo na njegovi zadnji poti. Zahvalju
jemo se pripadnikom JLA iz Črnomlja in Gornjega
Milanovca za zadnji pozdrav, kakor tudi množičnim
organizacijam iz Metlike. Hvala tudi govornikom za
globoko občutene besede ob zadnjem slovesu od
našega Jožeta.

Prosilci za štipendijo morajo predložiti: prošnjo in
življenjepis, prepis zadnjega šolskega spričevala in
potrdilo o vpisu v šolo.

na
Licitacija bo 3. julija 1967 ob 9. uri d o p o ld n e
kraju samem. Izklicna cena je 49.300,00 Ndin. K.up°
plača kupnino v roku 8 dni po javni licitaciji

Žalujoči: mati Ana, oče Janez, sestra Milena, brat
1 Miko in drugo sorodstvo.

Prošnje sprejema tajništvo občinske skupščine do
15. julija 1967.

Interesenti morajo pred licitacijo položiti IcavciJ0
v višini 10 odst. od izklicne cene.

d) na pedagoški g im naziji................................. 2

dvosobno stanovanje v Crnomu11
Ulica Staneta Rozmana 7.

DELAVSKE ŠPORTNE IGRE V NOVEM MESTU

Tekmovanje v plavanju uspelo
Občinski sindikalni svet Je skuPaj s športnim i delavci pretekli
priredil v Dol. Toplicah
Piavaln° tekmovanje članov sinr^^lnih podružnic novomeške obJ*®®- Nastopilo Je blizu 100 tektaovalcev, y so bili ob koncu
{“^Porejeni kar v 12 ekip. Udeležr? “ Posameznih delovnih orgal e p vi® Presenetila organizator£ ° v ! M Ul S r P o S i
fK> t e t o f o v S ®' S ^ e i i k t o
plovnih organizacij- NOVOTEKSA in IM^rganizaciJ- NOVOTEK
a h konkurenci tekmovalk je dvoort?
^ in K ristan bila brez
Siv®*4 tekmeca. Zmagali sta zarth S?
sta tako KRKI pribo.pno zmago v ženski konMed moškimi tekmovalci
P
T n ^ vno Tone
prevladovali
^ONIRja.
purjau plavalci
in
in ž .

sto — ženske: 1. Nada Kolb (KR- 50 m prsno — moški: 1. inž. MarKA) 54,0, 3. Ljuba Duh (PIONIR) jan Lapajne (Pionir) 40,8, 2. Bra58,5; ekipno: 1. KRKA 15 točk, 2. ne Murn (Kremen) 42,7, 3. MarNOVOLES 9 točk, 3. PIONIR 8 jan Potrč (IN IS) 43,4. Ekipno:
točk; 50 m prsno — ženske: 1. 1. INIS 43 točk, 2. KRKA I. 39
Nada Kolb (K rka) 54,1, 2. Vika točk, 3. Pionir I, 36 točk; štafe
Kristan (K rka) 56,4, 3. Ljuba Duh ta 4 k rat 50 m prosto — moški:
(Pionir) 56,7; ekipno: 1. K rka 17 1. Pionir (inž. Lapajne, Sefman,
točk, 2. Pionir 11 točk. 3. No- Duh, Furlan)
2.20,1, 2. Krka
(Pretnar, Šmalc, Odar, Vidmar)
voles 9 točk;
2.38,8, 3. Novoles (inž. Pečar,
50 m prosto - moški: 1. Tone Spelko, Markovič, Rebernik) 2.48,3;
(Pionir I.) 33,5, 2. inž. skupna uvrstitev ekip: 1. Pionir I
M arjan Lapajne (Pionir) 34,0, 3. 116,0 točk, 2. K rka I. 101,0 točk,
^
J( Pekarija) 3 4 ,2 ; ekip 3. Iskra N. m. I. 64,5 točk.
“?=
\
* P£ 2 tT
S. DOKL
točk, 3. INIS 35,5 točk.

V nedeljo sta se na Stadionu
bratstva in enotnosti v Novem
mestu v prvenstveni tekmi ljub
ljanske podzvezne lige pomerila
novomeški Elan in Induplati iz
Jarš.
Ze v začetku igre je K ranjc z
lepim zadetkom presenetil dobre
ga vratarja gostov in povedel do
mačo ekipo v vodstvo. Ekipi sta
si bili ves čas enakovredni, le da
so Novomeščani bili prisebne j ši
pred golom gostov in so izkoristi
li vsako priložnost. Ker so Novo
meščani zmagah, se bodo pom eri
li na kvalifikacijah za vstop v
drugo slovensko ligo. Zadetke za
Elan so dali: K ranjc 1, Maksimo
vič 2 in Macele 2. N ajboljša igral
ca sta bila Vlado Macele in vra
tar Retelj. Tekmo je sodil pred
400 gledalci Jovičič.
JAP

Zdravko Slak-prvak Slovenije

Marjan

2 3 2 ? ^P ajne sta si tovariško
vfliT
mesti in
vala ilevji.. Prvi
Pdelež"še^k
a n a prispe^ i^ a tete.

Na dvodnevnem finalnem atlet<tkpm pokalnem prvenstvu mlajših mladincev in m ladink za pr^ ^ o l ^ i o ' t o e ^ o CeNekatere v ^ tv o T 'Š lo v en ije v Ljubljani ‘so
^anjše
p o ranjkljivosti
^ i k f K t i ' pri
m i or
ean iif .„Pom
or- mladi atleti Atletskega kluba Norarr"}01--)1 niso vplivale na dobro vo mesto dosegli lepe uspehe. Po
sebej moramo om eniti peto mesto
nastopajočih.
oi rezultati — 50 m pro- moškega zastopstva v ekipni kon
kurenci med 14 ekipam i. Dekleta
so osvojila 9. mesto med 13 eki_
parni, nastopili pa sta samo 2 naši
D l
I
••
tekmovalki (D. Močnik in Meta
|j A l 3 U r a u n a
Zagorc). Z lastiuspešni s o b ih nekaV»SQ bV I q J | | | Q
teri
posamezniki,
med
njimi
Zdravko Slak, ki je v skoku v vi
šino z rezultatom 1,80 m zasedel
prvo mesto. Uspešen je bil tudi
v troskoku z drugim mestom. Pri
dekletih je Danica Močnik na
NK
,
.
400 m zasedla tretje mesto, dobro
lja i
krajm a IZ cm o m - pa so se plasirali še Virant, Suhy,
je novi prvak ljubljanske Kovače, Jenko in Zagorčeva.

lina
prvak NPL

Ogometne podzveze in S tem
C
Ut« novi č la n S10\
Qlfiupn«lrp
rvvnSjf_ ..
enSKe con
» ® uge. Zadnjo tekm o SO
^ O m a ljsk i noeom etaši dobi11 s o.n ,
r,«;,. ’ *er ekipa R a k e k a n
^ ‘Sla na tekmo- Bela krajma
največkrat nastopila v tej

ELAN : NK Induplati 5:1

To tekmovanje je štelo za izbor
m ladinske rep rezentance, ki
^ p redvidom a 16. julija nastopila v srečan ju z u strezno reprezentanco H rvatske. Srečanje bo v
Novem m estu . Ker so novome-

atieti dosegli pomembne uspe-

he, ni povsem neutemeljeno upa-

nje,

da bodo nekateri oblekli
P ila v i: stane Zunič (T e rzič ).
2 !
Pef
u
s
p
e
h
m ladih atletov pa nam ober Z u n ic , Mavrin,
M lliciC , ta, da bo v prihodnje v Novem
*velSs, Karm, R a lič , P u lja k , mestu delovala močna
atletska
Ivan Zunič, švaiger in Kona- skuPina- vsekakor je takšnim tanja
A T lentom potrebno nuditi vso poL. moč, saj ostale vrline že im ajo.

Obvestilo naročnicam in
bralkam Dolenjskega lista
Podlistek o »Higieni v življenju žene«, ki
ga je za vas pisala dr. Minka Maležičeva, zdravm ca Pa ginekološko-porodniškem oddelku nonom eške bolnišnice, je bii pretekli četrtek zamnogih naših bralk se tova
rišici zdravnici za lepo napisani pregledni in
sila poučni sestavek iskreno zahvaljujem o!
V zadnjih tednih smo dobili mnogo zahval in
pripom b naših naročnic, da so za tako branje
sila. hvaležne.
B ralke in naročnice Dolenjskega lista obveščamo, da bo čez tri tedne nadaljeval vrsto
R učnih in vzgojnih prispevkov ginekolog dr.
Veljko šrib a r; pisal bo o nosečnosti. Na jesen
£omo začeli objavljati sestavke o negi dojenč
ka’ in zdravju otrok, pri čem er bodo spet so
delovali strokovnjaki. O bjavili bom o tudd več
c\rUgih člankov o vzgoji otrok in m ladine, p ra 
znio vas pa za razum evanje in potrpljenje,
*e>r tega zaradi začasnega skrčenega obsega
tednika ne m orem o narediti že zdaj.
UREDNIŠTVO LISTA

Rezultati: moški — 100 m: So
lak 11,8, H ribernik 12,1; 300 m:
Kovačič 38,9
(osebni rekord);
300 m ovire- Kovačič 44,6 (6. mesto); 4 krat 100 jm : (Solak, Hnbem ik, Kovačič, Slak)47,5 (4. me
sto); višina: Slak 1,80 (1. mesto);
Šuštar 1,60 (5. ipesto), V irant in
K ristan 1,60; daljina: Solak 5,09
metrov; krogla: Virant 11,69 m

Trebnje : Kamna
Gorica 3:1
»Težko se je spoprijeti z igralci
in še, s sodnikom«, so ugotavljali
domači igralci na zadnji tekmi
spomladanskega dela druge repu
bliške lige v nedeljo, 25. junija.
Zelo slab in nezanesljiv ter več
krat tudi pristranski sodnik Vel
kavrh iz Ljubljane je preprečil,
da bi se med obema moštvoma
razvila poštena borba. Tudi blizu
100 gledalcev ni imelo dosti od
tega srečanja.

(4. m esto); Virant 34,73 m (5. me
sto); kopje: Suhy 47,22 m (5. me
sto); troskok: Slak 12,60 m (2.
m esto); palica: Jenko 3,10 m (4.
m esto).
Zenske — 400 m: D. Močnik
62,7 (3. m esto); višina: Zagorc 1,30
(5. do 8. m esto); kopje: Zagorc
25,23 (4. m esto).
Ekipno — moški: 1. Olimpija
(L).) 260 točk, 2. Kladivar (Ce
lje) 240, 3. Triglav (K ranj) 300,
5. Novo mesto 128, 10. Cerknica
31 točk.
•
2cnske: 1. Kladivar (Celje) 167
točk, 9. Novo metso 24,5, 10. Del
fin (Izola) 18.
S. DOKL

Rokometni turnir
v Brežicah
28. junija je bil v Brežicah ro
kometni turnir. Najprej so se po
merili pionirji, nato so igrali čla
ni z ekipo Samobora, zvečer pa
so igrale domačinke z žensko re
prezentanco Poljske.

Odbojkarji Trebnjega so zmagali
z rezultatom 3:1 (16:14, 11:15,15:12,
15:4). S tem so šestim zmagam
Zaenkrat samo obljuba
priključili še eno in se tako še
___ JC
„ mu --------bolj utrdili na tretjem m estu med
Na Senovem
je ,veliko
mladin10 ekipami, takoj za Kamnikom
w bi radi trenirali nogomet,
m Kočevjem. Trebnje im a tudi pa jih NK Rudar ne more spre je
zelo dobro razliko v setih, saj je tl ker lma ^ preveg Pianov Sklev devetih srečanjih izgubilo samo njeno je bilo, da ustanovijo m la
deset setov.
dinski NK. Poslali so vabila za
Z nedeljskimi tekmami se je za vpis. pa so mladinci prišli zastonj,
odbojkarje začel kratek poletni
Sedaj m ladina poseda po javnih
D remor Trebanjci se bodo v prvi
lokalih, ker nima športnega razesenski
tekmi
3.
septem
bra,
ko
vedrila.
Nujno je, da bi čimprej
___ ___
JflfH
bo občina praznovala občinski ustanovili m ladinski nogometni
klub
in
poskrbeli za zdravo razve
praznik in 2 5 -letnico ustanovitve
R. K.
Gubčeve brigade, pom erili z efcipo drilo mladincev.
Kamnika. To bo gotovo lepo in
težko srečanje.

Tri tekme Senovčanov

Bela krajina : Novo
mesto 6:1
V p rija te ljs k i nogom etni tekm i
so na stad io n u Bole k ra jin e v

Loki pri Črnomlju mladinci Bele
krajine premagali ekipo iz Nove
ga m esta s 6:1. Gole so dosegli:
Kramarič 3, Weiss 2 in Švajger,
K. L.
za goste p a M orvar.

Mirna : Sevnica 3:3
Nogometaši Mirne so v Sevnici
odigrali prijateljsko tekmo, ki se
je končala z rezultatom 3:3. Go
le so dosegli za Mimo T ratar 2
in Sune 1, ter za Sevnico Vidic,
Horvat in Prosenik.

Va zadnjih 10 dneh so senovški
nogometaši odigrali kar tri tek
me. Izgubili so prvenstveno tek
mo z NK Radeče s 6:1 in pokal
no tekmo z NK Brežice s 4:0. V
dru gi po kalni tekmi pa so p re m a 
gali NK Senovo z 10:2.
R. K.

Zmaga in poraz
Sevničanov
Sevniški rokometaši so prejšnji
teden odigrali dve tekmi. V Za
gorju so 15. junija izgubili z 21:20,
18. junija pa so v Leskovcu pre
magali domačo ekipo z 18:13.
F. S.

Novo šolsko igrišče
Dijaki brežiške gimnazije že več
kot 10 dni urejajo šolsko igrišče.
Na prostoru pri gimnaziji bodo
uredili rokometno, košarkarsko in
teniško igrišče ter prostor za vad
bo.

Oglašujte
v DL!

^ ?daj ni bilo žene zraven in to je bilo dobro. Ko
ftonf k*1 mož že nekoliko razgrel, začel je z Valentisljg f ftinogokaj govoriti, česar bi žena ne bila smela
sg ati> morebiti tudi najboljša žena ne. Spominjal
sg J® lepih časov, ko je bil on na Dunaju; spominjal
ttica’ rrino£e deklice, ki je zdaj pač že poštama žeživi; pravil je, kako so razgrajali in rojtoviiiu
na Dunaju, on najhuje. A reči moramo, da
p * s ° vsega verjeli, k a r je pripovedoval; v takih
sicerV?rih> v veseli m oški družbi se vsak mož, bodisi
slaK
tako m oder, rad m alo širokousti — človeška
®st, vsakem u znana, kaj bi jo tajili 1
Post*
gospod pristav je bil glasan; k er je videl
razr°^ri?8a gospoda svojega višjega tako veselega in
Oti ~R?s^ anega, postal je tudi on gostobeseden; tudi
celo \r
spom injal dunajskega življenja; naročal je
^ V a l e n t i ™ , naj pozdravi to in ono, ko pride na
ttairri? ka.r p a ne verjam ejo, d a bi bil V alentin storil.
*iikr»ii rr^ ši m ed njim i je bil gospod davkar, ta ni
° videl Dunaja!
sodnil
čas že bližal polnoči, je začel ok rajn i
Qiu rvr\ ^ a ti za vino» da s® je vse cedilo; V alentin
dolžTv2i0j 111 sm el b ran iti, a sto ril je tudi on svojo
blizu v K or?n -Je pridno vina nosil, Jerice ni bilo
fcocoi ,ese.la i*1 glasna je bila družba, a p rep ira se
lo
111 bilo bati. Pelo in govorilo ali že bolj kričaZravl ^ e v p re k , bilo je tudi nekaj nižjih uradnikov
° b if W 1,T rkali so s kozarci, bratovščino so pili, se
solze
^ sezali si v roko; vse je bilo ginjeno, celo
Prida>S? si- brisali; seveda tak e solze niso kdove kaj
l<xti
udi se Prav ne ve, kje im ajo svoj vir, v žaveselju ali — v vinu!
dom rL VSe P°vem o; ko so se pozno ponoči peljali
zakai •K4 SO vriskali in ukali kakor vaška m ladina;
Drn<w ne bila tudi deželna gosposka kdaj vesela!
°dho<^
dai? popoldne je bilo vse pripravljena za
bilo *' y°z Je že stal na dvorišču, sam o napreči je
se treb a. Vse je bilo nekako tiho po hiši in po

dvorišču. Sodnikova mati, navadno že ne posebno
vesela, je bila zdaj še bolj molčeča in otožna; zdaj
pa zdaj si je obrisala skrivaj solzo iz očesa. Valen
tin je bil šel po kosilu z doma ali po kakem opravku
ali pa samo na izprehod. Mati ga je ves čas tako
malo videla doma, in še danes, zadnji dan, je tako
malo govoril z njo. To je ženo pač nekoliko bolelo,
ali tožila ni; vajena je bila na skrivnem trpeti.
^ Andrejček in Zalka sta bila na dvorišču pri vozu;
deček je ogledavaj in poskušal to in to, ali je vse
v redu; vrtil je kolesa, ali so dobro namazana, pri
vzdigoval je zdaj prednji, zdaj zadnji konec, skakal
na voz in poskušal, kako se sedi. Govoril ni nič, tudi
on je bil videti slabe volje.
»No, Drejče!« ga vpraša Zalka, »zakaj pa nič ne
poveš? Kaj so dejali oče, ali te vzemo s seboj?«
»Ej, kaj bodo dejali!« odgovori ji bratec precej
nejevoljno. »Obregnili so se nad menoj, da se naj po
berem. Kaj sem pa hotel! Oče so danes slabe volje,
Bog ve, kaj jim je? Vselej, kadar pride tista rogovila
rogovilasta, tisti Nčsan k njim, gre vse narobe. Jaz
tega človeka kar videti ne morem; ko bi bil jaz oče,
izpokal bi ga iz hiše, da bi ga ne bilo nikoli več nazaj.
Bog ve, kaj imata zopet danes. V očetovi sobi sta, pa
neke papirje pregledujeta in premetavata. Oče so
strašno hudi, jeze se, vpijejo in kolnejo, da je strah.
Slišiš?«

Pogovor z zdravnikom

TETANUS
Povsod je dosti napisanega o tetanasu. Kdor je bil
tedaj poškodovan, ranjen in je moral zarada tega iskati
zdravniško pomoč, se bo spomnil, da so mu poleg oskrbe
rane dali še injekcijo zoper tetanus. Bolezen je zelo nevar
na za tistega, ka zboli. Ker je bilo v zadnjem času spet
več primerov tetanusa in ker so se nekateri žal končali s
smrtjo bolnika, ponovno opozarjamo na to bolezen.
Bolezen povzroča bacil, ki ga je povsod dovolj: na
cestah, na njivah, na travnikih, v gozdu. Promet ga raz
naša s kolesi avtomobilov in voz, pešci s podplati; s pra
hom m blatom se raznese tja, kamor se prah usede in
blato prime. Zato je tudi v grmovju, na plotovih in na
podobnem. Bacil tetanusa je zelo odporen; če se mu godi
slabo, spremeni obliko v posebno odporen tros in tako
lahko dolgo čaka na žrtev. V globoki rani se bacil hitro
razvija in sprošča hud strup. Ker se razvija brez zraika,
so globoke rane in rane s tujki, to je s trni, trskami, iver
mi in podobnim, najbolj nevarne. Površinske rane, ki so v
stiku z zrakom, niso nevarne. V zadnjem času so najbolj
pogoste rane, kjer se je naselil tetanus, ki jih je povzročil
večji ali manjši žebelj, vile in drugi predmeti, ki bodejo,
npr. žica.
Doba od ranitve, pa do izbruha bolezni traja 7 do 14
ddd, pa tudi več. Ko se bolezen začne, opazimo v rani ne
kako natezanje in bolečine, sicer pa glavobol, utrujenost
in razdraženost. Najpogosteje se potem pojavijo krči v
mišicah žvekalkah, bolnik ne more odpreti ust. Kmalu;
preidejo krča na vse mišice ob.aza. Bolnik ima izrazit re
žeč obraz, ki na prvi pogled izda bolezen. Krči preidejo na
hrbtne in trebušne mišice. Med krči so manjši ali večji'
presledki, že vsak najmanjši šum ali drug dražljaj po
vzroči krč. Krči zajemajo vedno večje število mišic, tudi
mišice okončin, posebno nog. Ce bolnik sploh lahko hodi,
potem je njegova hoja drobencljava. Togost prizadetih
mišic je precej stalna, krči pa so sunkoviti in zelo boleči.'
Ves čas bolnik vse bolečine čuti, ker je pri polni zavesti.
Večkrat spremlja bolezen visoka vročina. Cim bolj je vi
soka, tem manjše so možnosti, da bo bolnik bolezen
prebolel. Ce bolnik do konca prvega tedna ne umre, bo
bolezen prebolel. Zal pa dokazujejo statistike, da od 10
bolnikov, ki imajo tetanus, le dva ostaneta pri življenju.
Ker je tetanus za življenje tako zelo nevaren, je prav,
da iščemo zdravniško pomoč za vsako globoko rano ali
vbod z žebljem, žico, trsko, trnom in podobnim. Serum
proti tetanusu, ki ga pošodovanec dobi, ga zaščiti pred to
boleznijo. Da bi bolezen preprečili, cepimo otroke skupno
s cepivom proti davioi in oslovskemu kašlju, ponovno ce
pimo v šolski dobi in pri vojakih, spet kombinirano s ce
pivi proti drugim boleznim.
Dr. Božo Oblak

Jože Klančar - zma Novo m esto : Branik 2:3
V nedeljo sta se v Novem me-|
govalec v Celju
stu na odbojkarskem igrišču na

V n edeljo je bilo v Celju re 
publiško prvenstvo članov Zveze
slepih Slovenije, na katerem sta
nastopila člana Zveze slepih No
vo mesto Jože Klančar in Jože
Zupanc. V kategoriji članov z
ostanki vida je zasedel prvo me
sto J0 2 E KLANČAR s 3.927 toč
kami. V drugi skupini, kjer so
nastopili 100-odstotno slepi, je
z 2.981 točkami zasedel Jože Zu
panc 4. mesto.
Tekmovalni program , ki Je ob
segal pet panog (tek na 60 m.
kroglo, višino, daljino in plava
nje), je prinesel zasluženo viso
ko uvrstitev varovancem profesor
ja Milana Sm erduja. Jože Klančar,
ki je kot zmagovalec prejel zlato
plaketo, Je bil uspešen v vrsti
panog. Skupno je nastopilo 28
tekmovalcev in so najboljši do
bili možnost nastopiti na zveznem
oziroma mednarodnem tekmova
nju.

Loki pomerili v prvenstveni tekmi
slovenske odbojkarske lige ekipi
Novega m esta in Branika iz Ma
ribora. Tekmo je po vročem vre-1
menu pred maloštevilnimi gledalci
sodil Logar iz Ljubljane.
Novo mesto: Goleš, Potrč, Ber
ger, Lapajne, Koprivnik, Marinčič,
Primc; Branik; Primc M., Prim c
V., Mirkuš, Greif, Sotler, Divjak,
Živko, Maršek.
Odkar igrajo v Novem mestu od
bojko, se še ni zgodilo, da bi po
končanem
spomladanskem delu
ostali brez točke. Tekma, ki Je bila
zelo borbena, je trajala celi dve
uri. Domači odbojkarji so v prvih
dveh setih pokazali zelo dobro
igro, tako da so povedli, toda za-f
radi slabe pripravljenosti so jih
gostje po dolgi borbi premagali.
Pri domačih sta bila dobra Potrč
na mreži ter Koprivnik v polju,
pri gostih pa Primc.
JAP

In res se je vpitje slišalo z gornjega konca hiše
noter dol na dvorišče.
»Pojdiva na vrt, Drejče, mene je tukaj strah!«
reče deklica svojemu bratu ter ga prime za roko.
»Glej, Nosan gre dol; da bi ga le sem ne bilo, teciva!«
Nosan na šel na dvorišče, zavije naravnost proti
vratom in korači urno ven na cesto.
Cez nekaj časa pride Valentin. Ko zagleda voz
na dvorišču, obstoji, poteon se mu počasi bliža. S
komolcem se upre na voz in polglasno sam s seboj
govori:
>>Zadnji čas je zdaj; na potu bi bilo prepozno.
Biti mora! — E, kaj se mi pa more zgoditj? Pojmo!«
* Rekši se napoti gor proti očetovi sobi. Vse je ka
zalo, da mu ta pot ni prijetna.
Sddnik je bil sam v sobi; sedel je na mizo na
slonjen, polno listov je bilo okoli njega. Ko zasliši
Valentina, obrne se proti njemu. Valentin je takoj
izprevided, da bi ne bil mogel priti v neugodnejšem
trenutku. Ali poslušati je bilo vendar treba.
»Kaj bd rad, moj sdn?« ga vpraša oče. Njegov
glas ni bil nepriljuden, še celo nekako mehak je bil;
dober začetek!
»Danes torej bo treba odriniti, oče,« odgovori mu
sin, ne vedoč prav, kako bi začel. '
»Vse je pripravljeno, ali si tudi ti že gotov?«
»Poslovil sem se povsod; tudi moje stvari so zlo
žene; vse je v redu, samo še nekaj — neko prošnjo
imam, oče!«
»Govori! Saj veš, da ti rad storim vse, kar
morem.«
»Kaj bi vam razlagal, saj veste, oče, slišite in
berete, da je zdaj na Dunaju velika draginja; vse se
podražuje od dne do dne, hrana, stanovanje, obleka!«
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Vožnja brez izpita
SUPERAVTOMATIČNI

Ob izgubi dragega moža in očeta

MATIJE GIMPLJA

Petek, 30. junija — Em ilija
Sobota, 1. julija — Bogoslav
Nedelja, 2. julija — M arija
Ponedeljek, 3. julija — Nada
Torek, 4 julija — Dan borca
Sreda, 5. ju lija — Ciril
Četrtek, 6. ju lija — Dušica

iz Malega Poljubna
se najtopleje zahvaljujemo Jakšetovim, družinam a Janeza in Ru
dija Muhiča, vaščanom, kakor
tudi prebivalcem sosednjih vasi:
Gornjega in Dolnjega Mraševega,
Petan in Vrha. Zahvaljujemo se dr.
Oblaku za vso nego in skrb v času
njegove bolezni. Nadalje se za
hvaljujem o Aničinim sodelavcem
iz NOVOLESA — iz Straže, ISKRI
iz Novega m esta za podarjene
vence in sprem sto na pokojnikovi
zadnji poti. Zahvaljujemo se vsem,
Po dolgi in mučni bolezni nas je ki so ga v tako velikem številu
&
vedno zapustila naša draga sprem ili na zadnji poti in m u da
žena, mam a, stara m am a, sestra rovali toliko cvetja in vencev. —
Prav posebno pa se zahvaljuje
in teta
vsem skupaj sin Anton.
FRANČIŠKA ERJAVEC
Žalujoči: žena, vseh osem sinov
in tri hčere z družinami
iz Potovrba

M ŠM M

tSkreno se zahvaljujem o vsem, ki
£e> kakorkoli počastili njen spomin,
H podarili vence in cvetje ter so
čustvovali s nam i in jo spremili
t& zadnji poti. Zahvaljujem o se
ZDancem in prijateljem za izraze
iskrenega sožalja. Najlepša hvala
' čtivu podjetja EMV, DOLENJin PIONIR iz Novega m esta za
arjene vence. Prav lepa hvala
gospodu p atru za trud na
dolgi poti v sprevodu. Vsem in
fcsakemu Se enkrat prisrčna bvala.
Žalujoči m oi Joče, sin Albin,
drugo sorodstvo

Za sodoben
okus...

Inž. Radomiru Kalino viču iz No
vega m esta Iskrena hvala za od
stopljeni osebni dohodek 48,85
Ndin kot izvedencu občinskega so
dišča Novo mesto. Zveza slepih,
Novo mesto.

|ffo»/ESTILA I
OBVEŠČAM STRANKE, da bom
začel s 1. julijem preurejati mlin.
Preureditev bo trajala tri tedne.
Ignac Kušljan, m linar, Šentjernej.
MLATILNICE in ŽITNE MLINE
izdeluje po konkurenčni ceni. Do
bava m latilnic v juliju — dobava
mlinov do novem bra letos. Avgust
Oset, Bezovje, Šentjur pri Celju.
KVALITETNO IN PO ZMERNI
CENI lakiram avtomobile. Avtoličarstvo M artin Kastelic, Gotna vas
(nova hiša pri m ostu), Novo
mesto.
Oblačila « s ti KEMIČNI ČISTILNICA, Novo mesto, Germova 5.

»

M

M

B ratu Jožetu Bojancu n Male
Bučne vasi čestita za uspešno
opravljen študij na srednji tehnični
Soli sestra Vera S trajnar z možem
Jožetom In hčerko Zdenko.

iD .

rmmm K

Jože S trajnar, Ždinja vas 20,
Otočec ob Krki, prepovedujem pa
šo kokoši po svojem travniku v
Dol. Kamenoah. Kdor tega ne bo
upošteval, mu bom kokoši za
strupil .

Vse bralce obveščamo,
da je začela obratovati
n o v a KEMIČNA
ČISTILNICA

TOl
Izključni proizvajalec
v Jugoslaviji
Destilacija »DANA«
MIRNA na Dol.

» M E T K A «

v Brežicah
Vodnikova 1 (pri novi
tržnici) z najsodobnejšimi
čistilnimi stroji,
poslužite se kvalitetnih,
hitrih dn cenenih uslug!
Obratujemo nepretrgoma
vse dneve razen nedelje.

B

italijanske registracije mimo PJU'
ske, ko ga je dohitel neznan to
vornjak in ga začel prehitevatiPrav tedaj je nasproti pripeljal
osebni avtomobil, zato je vozni*
tovornjaka naglo zavil pred N°"
velovo vozilo in ga zadel v vra
ta. Po trčenju je odpeljal naprejŠkodo so ocenili na 800 Ndin.

Brežice: 30. 6. in 1. 7. italijan
ski barvni film »železni kapetan«.
vseh znamk in
2
in 3. 7. ameriški barvni film
»Ben Hur«. 4. in 5. 7. kubanski
film »Jaz, Kuba«.
Dvakrat naokrog
Avto je obstal v Savi
Črnomelj: 30. 6. in 2. 7. am eri
pri Štrekljevcu
ški barvni film »Bliskovita opera
20.
junija proti večeru se je
cija«. 4. in 5. 7. italijanski barvni
peljal Ivan Novak, doma iz šent20. junija okoli 22. ure sta se
film »Tri ljubezenske noči«.
lenarta, z osebnim avtomobilom z osebnim avtomobilom zastav*
40.000 Sdin iz Radeč proti Sevnici. V vasi 600 peljala z Vrtače proti Semi
Kočevje »Jadran«: 30. 6. in 2. 7.
italijanski barvni film »Casanova
Mrtovec ga je na ovinku iz ne ču Milan Boječ s sopotnikom R «'
70«. 3. 7. jugoslovanski barvni film
z m a n jš a n a c a rin a
znanega vzroka zaneslo, da se je kom Markežičem. Pri Štrekljeve«
»Sedmi kontinent«. 4. in 5. 7. nem 
zaletel v obcestni sm ernik, ga pa je avtomobil zaneslo s ceste,
za p r a l n e s t r o j e !
ški barvni film »Ne pošiljaj žene
podrl ter padel 15 metrov pod ce kjer se je dvakrat prekucnil. Vo*v Italijo«.
sto v Savo. Pri nesreči se je hu nik in sopotnik nista bila poškoVSE INFORMACIJE
Mokronog: 1. in 2. 7. am eriški
do poškodovala voznikova žena dovana, popravila na a v t o m o b il«
barvni film »Vohun na povelje«.
Kristina, Novak pa ima le m anjše
DOBITE:
pa bodo veljala 4000 Ndin.
Novo mesto »Dom JLA«: 29. 6.
odrgnine po rokah. Na avtomo
NOVO MESTO: BRAČKO,
in 2. 7. ameriški barvni film »Krog
bilu je za okrog 7000 Ndin škode.
Naglica, ki ni na mestu
ljubezni«.
Ragovska 7: St. telerona
Sodražica: 1. in 2. 7. italijanski
20. junija popoldne sta se n&
Veja
je
nenadoma
padla
068-21—
659
barvni film »Kapetan Ogenj«.
cesti pri Loki srečala kombi, **
Šentjernej: 1. in 2. 7. nemški
je
last podjetja ELEKTRO iz Čr
pred avto
SEVNICA: TOTER,
barvni film »Sto peklenskih dni«.
nom lja in ga je vozil Oskar Se
Heroja Maroka 4
23. junija zvečer se je Jože nica, ter vojaški tovornjak. Ker
Trebnje: 1. in 2. 7. ameriški bar
Lole iz Sevnice peljal z osebnim je Senica na nepreglednem ovin
vni film »šepetanje na blazini«.
avtomobilom. Na Savski cesti pri
PEROTTI-EXPORT
Novo mesto »Krka«: 1. in 2. 7.
vozil s preveliko hitrostjo, s®
železniški kurilnici mu je na ku
am eriški barvni film »Past za sta r
kljub zaviranju ni mogel
S.
FRANCE
SCO
41,
TRST
ostrem ovinku nenadom a padla trčenju.
še« in angleški film »Služabnik«.
N a vozilih je za 5.80“
pred avtomobil velika veja. Hotel Ndin škode, voznika in njimi so
3. in ‘4. 7. ruski film »Korakaj ali
se ji je izogniti in Je zavil v potniki pa so se laže p o šk o d o v ali'
umri«. 5. in 6. 7. italijanski film
levo. Tedaj pa je iz nasprotne
»Možje na kongresu«.
Ribnica: 1. in 2. 7. franoosko-ita- ODDAMO SAMSKO SOBO z vodo, sm eri pripeljal z osebnim avto
Mopedist podrl žensko
lepim razgledom, posebnim vho mobilom Ferdo Androjan iz Boš
lijanski barvni film »Marie Ghandom. V poštev pridejo sam ska tjan a in trčil vanj. Na avtomo
tal«.
Niko Drgan iz Železnikov Prl
bilih
je
za
okrog
6000
Ndin
škode.
dekleta
ali
pa
solidni
m
ladopo
Sevnica: 1. in 2. 7. ameriški film
Metliki se je 20. jun ija na m o p e d «
ročenci. Koštialova 21, Novo Voznika nista poškodovana.
»živim za tebe«.
pripeljal v Svržake ter podrl Mar
mesto.
to Režek, ki je stala na desni po
STAREJŠI, MIREN UPOKOJENEC,
lovici cestišča. Pri nesreči je P®'
Mopedist v nezavesti
trezen in sam, Išče sobo kjerkoli.
del tudi m otorist. P o n e s r e č e n e *
Alojz Papež iz Krm elja se je
Ponudbe
na
upravo
lista
se laže poškodovala, pomoč
19. junija opoldne peljal z mo sta
(941/67).
so jim a nudili v m etliškem zdrav
Gabri stvenem domu.
UPOKOJENEC, star 56 let, visok pedom iz Krm elja proti
160 cm, ločen, ne po svoji kriv elam. Na ovinku je zapeljal na
di, želi za ženitev sebi prim em o gramoz in padel. Pri tem je dobil
Po cesti sem in tja
družico, ki im a hišo in m anjše hude poškodbe na glavi in so
PRODAM RAZNO POHIŠTVO, li
posestvo; bila naj bi čedne zu nezavestnega odpeljali v brežiško
toželezne cevi, prem era 10 cm,
Franc Udovč iz Jablana se je
nanjosti in brez otrok. Ponudbe bolnišnico.
rabljena okna in vrata in oken
20. junija z osebnim avtomoD1'
na upravo Dolenjskega lista pod
ske okvirje. Alojzija žorž, Treb
lom peljal od železniške postaje
»Dolenjke im ajo prednost«.
nje 42.
Mirna peč proti vasi. Ko je opa
Avto se je skotalil
zil, da mu nasproti pelje trak
UGODNO PRODAM 3 stroje znam  ODDAM SOBO starejšem u moške
na travnik
m u v Trebnjem . Naslov v upravi
tor, je začel zavirati, pri tem P°
ke »Bautz« in žetveno damsko
lista
(951/67).
je
začelo avtomobil zanašati seru
singer vezalko, žanje 1 m eter 30
Silva Fulgosi Iz Zagreba se je
cm na konjsko vprego. Anton V OKOLICI NOVEGA MESTA 25. junija proti večeru peljala in tja, dokler ni zadel v breg
oddam
dve
sobi
samcema.
Na
Lakner, Arto 9, p. Studenec.
z osebnim avtomobilom iz Kum ob cesti, škode je za 900 Ndinslov v upravi lista (962/67).
PRODAM PARCELO v Žabji vasi
rovca proti Brežicam. V vasi Žuza m ontažno hišo. Naslov v u- INŠTRUIRAM MATEMATIKO in pelevec je srečala osebni
Kolesar je obležal
fiziko za vse letnike. Naslov v mobil in se mu um aknila avto
pravi lista (956/67).
pre
upravi lista (965/67).
v nezavesti
PRODAM HIŠO, potrebno popra POROČNE PRSTANE po najnovej več v desno. Avtomobil se je
prevrnil po nasipu na travnik.
vila. Gradbeni m aterial priprav
21. junija se je okoli 13ši modi in vsa zlatarska dela Z
se je peljala tudi nje pripeljal Alojz Kolegar iz g *
ljen. Ivan Hozner, Petrova vas 8,
opravlja zlatar. Gosposka 5, na voznico
m ati, ki si je med prevrača Brezovice s kolesom v vaš*" se
čm om elj.
Ljubljana (poled univerze).
njem
zlomila
roko. Na vozilu je žišče s prednostno cesto *rr0Sta.
PRODAM
GRADBENO
PARCELO
v
NOVEJŠO ENODRUŽINSKO HIŠO
ni prepričal, če je cest*
Novem m estu. Naslov v upravi za okrog 4000 Ndin škode.
s precej velikim lepim vrtom,
je zapeljal v vprežni fOz rr0\e.
prim em o za m anjšo obrt, pro
lista (966/67).
Kostrevca iz Breško vasi
.
dom v c en tru G rosupljega. Po I&CEMO nekvalificiranega delavca,.
Z
avtomobilom
v
drevo
»ar j© r»ri trč a n ju immIoI ln OOAtJ
po m ožnosti z odsluženim v o ja 
n ud b e p o d »Ugodna p ri Uka«.
ob c e sti
žul naaavuttUm. K o se Je zavedel,
škim rokom . R obek — S tan car,
UGODNO PRODAM 2100 kom streš
so
ga
odpeljali
v
zdravstveni
dom
Izdelovanje žičnih vložkov, Gro
Voznik osebnega avtomobila An
ne opeke kikinda. Informacije:
v Šentjerneju, kjer so mu nudjtf
ton Vokalič iz Trbeža se je 19. ju  prvo
suplje.
Glavni trg 7, soba 22, pri Francu
pomoč.
PRODAM
STAVBNO
PARCELO
z
nija
popoldne peljal iz Brežic
Bartolju.
nedograjeno hišo (kletni prostori proti železniški postaji. Ko je na
UGODNO PRODAM polavtom. pral
z betonsko ploščo) v Novem m e meraval zaviti z glavne ceste pro Trčil je v novo »Škodo«
ni stroj »Alba Cygnus«. Veruša
stu, Grm Naslov v upravi lista ti postaji, Je na avtomobilu od
M atjašič, Kettejev drevored 44,
Milorad Jovanovič iz Dervenl*
povedalo krm ilo, da je zapeljal
(967/67).
Novo mesto.
21. iunija peljal nov avtoro®"
PRODAM
GUMI VOZ. 20 eolski, v drevo ob cesti. Na avtomobilu je
PRODAM TOVORNI AVTO Hanobil
»škoda« mimo Gmajne.
malo rabljen, za 1000 Ndin. An je škode za okrog 500 Ndin.
mag—M ar kant, 3 tone nosilnosti,
njun se je s kombijem pripeUf
ton Truden, »Živila« K ranj,
Stipo
Rimač in začel prehite#v
s cerado. Kason je dolg 4,5 m,
Gornjesavska.
Trčenje pri Pluski
zelo ekonomičen za prevoe pohi
ko je nasproti pripeljal avtofl^i
JETER (zlatenico, vne
štva. Prane Golob, Šentjernej 74. BOLEZNI
bil.
Voznik
kom bija je zavrl, P*:
Tržačan Klaudio Novel se je tem pa je trčil
tja) zdravi rogaški DONAT vre
PRODAM KLAVIRSKO HARMONI
v zadnji del n0**
lec. Posvetujte se z zdravnikom, 19. junija peljal s tovornjakom
KO »Hohner«, 72 basov. Ogled
»škode«,
ji
razbil
luč in zvil bl**j
DONAT pa dobite v Novem m e
vsak dan: Prešernov trg 4, pri
nik.
škodo
na
obeh vozilih s
stu pri STANDARDU. MERCA
ocenili
na
850
Ndin.
.
tapetni ku.
TORJU in HMETJNTKU.
PRODAM VPREŽNO KOSILNICO
in ‘ malo slamoreznico s puhal Na avtocesti je zavil
nikom ter m latilnico z reto In
tresali v dobrem stanju. Jože
v levo
Zlat«, Praše 22, K ranj.
Krešo Richer iz Zagreba je ^
POCENI PRODAM dobro ohranje
;
:<•
»
j
w
junija vozil kombi iz L jubljs^
no spalnico in divan. Oglasite se
Zaradi pom anjkanja
proti Zagrebu. Pri G rm ovljah ?
na Jerebova 6, pri sodišču.
denarja,
p
a
tu
d
i
zato,
Pretekli
teden
so
v
novomeški
zavil v levo čez cetos na P&r®1|2
KOTEL ZA ŽGANJEKUHO (80 1)
porodnišnici
rodile:
Terezija
Bele
prostor, ko se Je mimo priPe‘L
ker v vročih poletnih
alfa in 50 1, navaden, z zvitimi
lz
žab
je
vasi
—
Silvo,
M
arija
TrZvonimir Zajc z zastavo 1300- L
cevmi, prodam — komplet. E r
dneh lju d je m anj bero,
prav je slednji močno zavrl.
javec, Ljubljana. Sm rekarjeva 34. lep iz Rebri — Ivana, Ana Gašpasm
o
tu
d
i
letos
v
polet
mogel
preprečiti trčenja s komj^
rič
iz
Gornjega
Globodola
—
Ani
PRODAM MOTOR »Puch« 175 ocm.
jem. Skoda je bila ocenjen* n*
co, Jana Kolenc lz Mokronoga —
nem obdobju zm anjšali
Naslov v upravi lista (960/67).
550 Ndin.
Tomaža, Dragica Radman iz Doblič
PRODAM NOV MOPED — trobrzi
obseg našega lista. K er
nec. Naslov v upravi lista — M arjanco, Angela Prpar iz Dobr je
na m anj straneh
niča — Anico, M arija Kočevar iz
C esta ni bila prosta
(961/67).
m anj p ro sto ra, objav
SAMOSTOJNEGA m linarja sprej Petrove vasi — Darka, M arija Kre
22. junija se je z moped*!
me Mlin Laznik Radeče. Možnost se iz Male Strmioe — Slavko, Maj
ljam o res sam o najvaž
peljal z dela iz sm eri novofl}
da Kužnik iz Brestanice — Rika,
prevzema m lina v zakup.
nejše sestavke in se
škega stadiona proti mestu *a
TAKOJ SPREJMEM DEKIJ*: za M arija Romšek iz Kočevja — dekli
nez Hudalj lz Gor. Gradišča. P*,10
trudim o
posredovati
pomoč v gostinstvu v Trebnjem. co, Jožefa Radkovič z Drče — dek
konzolnim m ostom pa Je PrL..
Zaželena je priuČenost v tej stro  lico. Jožica Fendre iz Metlike —
našim bralcem k ar n a j
do trčenja s kolesarko V ido *
ki. Starost nad 18 let. Naslov v dečka, Tončka Ivanetič lz Oskoršpančič
s Potoka, ker se ta ni
več
zanim
ivosti.
Vse
do
nioe
—
dečka,
Terezija
Dimc
iz
upravi lista (957/67).
pričala, če je cesta prosta- %
pisnike prosim o, naj se
IŠČEM OI'REMLJENO SOBO v Gmajne — deklico, Milka Lukežič
padcu
Je Vida Zupančič ^0°
Novem m estu. Naslov v upravi iz Sadinje vasi — deklico, Ivanka
ne jezijo, če njihovi se
hudo poškodbo na glavi ln P.„.
Marn iz Dola — Petra.
»olista (955/67».
tres možganov, m edtem ko n*
stavki niso objavljeni
zllih
ni
posebne
škode.
takšni, kot so jih posla

15.40 Koncert zbora »Slava Klavora« iz M aribora. 17.05 Operni kon
cert. 18.15 Izbiram o popevke ln
glasbo za ples. 20.00 Lahko noč,
otroci! 21.00 Večer skladb M arjana
Kozine.
VSAK DAN: poročila ob 5.15, — Claude Aveli ne: Redni p o ln it na
TOREK, <4. JULIJA: 8.05 Radijska
fljOO, 7.00, 8.00, 12.00, 15.00, 17.00, Uniji U. 22.10 Oddaja za naše iz- Igra
za otroke — M. Sengalevlč-V.
_
19.30, 22.00. Pisan glasbeni spored seljenoe.
Stranič: »Srebrni glas«. 10.00 M ar
NEDEIJA,
2.
JULIJA.
6.00-8.00
Od 4.30 do 8.00.
Grampovčan: Srečanje in spo
PETEK, 30. JUNIJA: 8.05 Operna Dobro Jutro! 8.05 Radijska Igra aa jan
mini. 11.00 Poročila — Turistični
m atineja. 9.30 Melodije za klavir in otroke — Mirče šušm el: »Prigode napotki aa tuje goste. 12.05 Iz slo 
10.35 Naš podlistek — S. črička z grička«. 9.05 Naši poslu. venskih festivalov popevk. 13.50 Za
erlttf: Stric Ruben. 11.00 Po Salti čestitajo in pozdravljajo — I. prijetno popoldne. 15.06 Iz dom a
la — Turistični napotki za tuje 10.00 Se pom nite, tovariši . . . Ser čega operetnega arhiva. 16.00 Smeh
gej —
Vo&njak Mirko Mohar: »S tom12.30
K m etijski nasveti
v koloni. 17.05 Ples ob petih. 19.05
Ciril Mastnak: Pospeševanje šičevci«. 10.45 Nedeljski mozaik le Glasbene
razglednice. 20.00 Lahko
Breje na Prim orskem . 12.40 pih melodij. 11.00 Poročila — t u  noč, otroci! 20.30 Radijska igra —
jo pihalni orkestri. 13.30 Pripo ristični napotki za tuje goste. 12.06 Ivan Riblč-Matja* Kmecl: »Stopi
Naši
poslušalci
čestitajo
in
poročajo vam . . . 14.35 Naši poslušal
nje v snegu«. 31.35 Iz fonoteke ra
ci čestitajo in pozdravljajo. 17.05 zdravijajo — n . 13.50 K ar po do
Koncert po željah poslušalcev. mače . . . 15.06 Iz sveta opernih dia Koper.
SREDA. 5. JULIJA: 8.05 Glas
18.45 Kulturni globus. 20.00 Lahko m elodij. 16.00 Radijska igra: Mimi
MalenSek — »Slepe miši«. 17.05 Ne- bena m atineja. 9.30 Pesmi ln plesi
doč , otroci! 21.15 Oddaja o m orju
deljsko športno popoldne. 20.00 jugoslovanskih narodov. 10.45 Cio.
In pom orščakih.
SOBOTA, 1. JULIJA: 8.05 Glas Lahko noc, otroci! 22.15 Serenad ni vek in zdravje. 11.00 Poročila —
Turistični napotki za tuje goste
bena m atineja. 10.15 Simfonični večer.
PONEDELJEK, S. JULIJA: 8.06 11.20 Popevke in plesni zvoki. 12.30
plesi in rapsodije. 11,00 Poročila —
Turistični napotki za tu je goste. Glasbena m atineja. 9.15 Dobra vo Kmetijski nasveti — Inž. Aleksan
11.20 Zaplešite z nam i. 12.30 Krna lja je najbolja. 10.35 Naš podlistek der Hržič: škodljivci na stročni
tl Jaki nasveti — Inž. Branko I-OV — R. Connel: Najnevarnejša zver cah. 12.40 Polke in valčki. 13.30
Se: Km etijske šolo za živinorejce. — I. 11.00 Poročila — Turistični Priporočajo vam . . . 14.35 Naši po
12.40 Operetni zvoki. 13.30 Priporo napotki za tuje goste. 12.10 Chopin slušalci čestitajo ln pozdravljajo.
čajo vam . . . 14.05 Od m elodije do na ljubljanskem koncertnem odru. 15.40 Drobni odlomki lz Verdijove
12.30 K m etijski nasveti — JoSe opor« »Trubadur«. 17.05 Mladina
melodije. 15.20 Glasbeni interm ez
*o. 17.05 Gremo v kino. 16.15 Z Kregar: V rt v juliju. 13.40 Poie sebi in vam. 18.45 Naš razgovor.
vokalni
kvintet »Gorenjci«. IS.30 30.00 Lahko noč, otroci!
in pevci po naši deželi. 18.50
ČETRTEK, «. JULIJA: 8.05 Glas
" jo vam . . . 14.35 Nafti
W g a brga. 20.00 Lahko noč,
čestitajo ln potzdralvjajo. bena m atineja. 10.15 M inuta i na
-30.30 Zabavna radijska Igra

RADIO LJUBLJANA

PRALNI STROJI

26. junija ob 5.55 sta trčila v
Podgorski ulici v Kočevju dva
osebna avtomobila, ki sta ju
upravljala
Dragica Mihelič iz
Cmega potoka in Stane Logar iz
Kočevja. Na vozilih je škode za
več kot 2500 Ndin. Miheličeva ni
imela vozniškega dovoljenja.

KMETIJSKI
STROJI

OBVESTILO
DOPISNIKOM

šimi opernimi solisti. 11.00 Poro
čila — Turistični napotki za tuje
goate. 12.30 Km etijski nasveti —
Inž. Jelka Hočevar: Bolezni para
dižnika in njih zatiranje. 12.40 Slo
venske narodno ob sprem ljavi kla
virja. 13.30 Priporočajo vam . . .
15.20 Glasbeni lnterm erao. 17.06 Če
trtkov simfonični koncert. 18.15
Turistična oddaja. 20.00 Lahko
noč, otroci! 30.10 Četrtkov večer
domačih pesmi ln napevov. 21.00
Literarni večer — M arija Mijot:
Solze in smeh.

RADIO BREŽICE
PETEK, 30. JUNIJA: 20.0021.15 — Obvestila — Nove plošče
RTB — glasbena oddaja: Izbrali
ste sam i, vmes — hum oristična
priloga: Tovariš, to ne zadova te
be!
NEDELJA, 2. JULIJA: 8.00-9.00
— Delovni kolektivi čestitajo ob
dnevu borca I . — 9.00—10.30 Di
rekten
prenos
medrepubliškega
srečanja ob dnevu borca s pode
litvijo domicilu Kozjanskemu od
redu 10.30—12.00 — Delovi ki koloktlvi čestitajo ob dnevu borca
II. 13.00-12.30 — Obvestila, re
klam e ln spored kinematografov.
12.20 Občani Čestitaio in pozdrav
ljajo.
TOREK, 4 . JULUA: Oddaja od
pade.

li, pač pa občutno
skrajšani! Prosim o jih
še to, naj nam pošiljajo
sam o k ratk e vesti, ker
za drugo zdaj res ni
prostora!

Uredništvo

Osebni avto v tovornj^
Ko je Anton Molek iz
, K
ne 23. junija vozli avtorno*3'*
Zagorice v Vel. Dole, Je “
sprotne strani pripeljal
je
avtoprevoznik iz Pl uske.
g*
naglo pritisnil na zavore, ***£» f
je zaneslo v levo, kjer Je ***>.011
tovornjak. Na vozilih Je za
5000 Ndin škode.

DOLENJSKI
LASTNIKI IN IZDAJATELJI oDčlnski od bon SZDL g
tlee, Črnomelj, Kočevje, Krško Metlika Novo mesto. **
nlca. Sovnlca ln Trebnje
UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR; Tone Gošnik (giavni
odgovorni urednik), Ria Bačer. Miloš Jakopec,
gon. Jože Primc, Jožica Toppey tn Ivan Zoran Tehnični u*
nik: Marjan Moškon
IZHAJA vsak četrtek - Posamezna številka 50
starih din) - Letna naročnina 20 novih dinarjev <20Wla7jrtv»
din), polletna 10 novih dinarjev (1000 starih din)- P ^ 1^
je vnaprej — Za inozemstvo 37 50 novih dinarjev <
rih din) o i 3 ameriške dolarje - Tekoči račun prt
^
nici SDK v Novem mestu 521-8-6 - NASLOV UREDNI
IN UPRAVE: Novo mesto Glavni trg 3 - Poštni preo*“ „
— Telefon 31-227 - Rokopisov in fotografi) no vraeom
Tiska: Časopisno podjetje »Delo« v -Ljubljani •

