
št. 27-28 (954-955) 
NOVO MESTO, četrtek, 

11. julija 
1968

Samo na 
pol poti?

Kaj je s poslancema 
Bogom Gorjanom 

in Milanom Ravbarjem?

Ze tretji teden se vleče po 
časopisih polemika okoli, 
neutemeljenega dodeljevanja 
kreditov pri bivši SGB Ljub
ljana. Prizadeti so skušali 
(tako vsaj se je dalo razbra
ti iz prvega odgovora) raz
krinkano nepravilnost najprej 
potlačiti tako, kot je bilo do
slej v navadi. Njim podob
nih, ki mislijo in upajo po 
starem; »Počakajmo, da mi
ne nevihta, posušili se bomo 
in spet nam bo sijalo son
ce!« najbrž ni malo. Toda v 
primeru SGB so se zmotili: 
zadeva gre do konca!

Ko že omenjamo nepravil
nosti v SGB, ne smemo po
zabiti, da sta bila med priza
detimi tudi dva poslanca z 
našega področja. To sta sev- 
niški poslaner Bogo Gorjan 
in krški poslanec Milan Rav
bar Oba so izvolili za po
slanca njuni volivci, oba pa 
sta ood posebnimi pogoji do
bila kredite pri SGB Ljublja
na f Milan Ravbar 35.000 N 
din Bogo Gorjan pa 20.000 N 
din.) Oba sta torej soudeie 
žena v aferi, katero je ob
sodila vsa poštena ja'vnost 

Pn občinskih političnih 
vodstvih v Sevnici in v Kr
škem smo povprašali, kakšna 
so njihova stališča do obeh 
poslancev. Zvedeli smo, da še 
nimajo stališč, čeprav bi lah
ko rekh vsaj to, da skupaj 
2  vsemi delovnimi ljudmi 
takšna početja obsojajo 

Poslanca Bogo Gorjan in 
Milan Ravbar nista člana ko
lektiva KBH Ljubljana, zato 
komunisti te banke njunega 
primera hi so obravnavali ter 
njima niso izrekli kazni. Toda 
v primeru SGB Ljubljana 
gre za pojav, ki ga vsa slo 
venska javnost ostro obsoja, 
in ljudje v razgovorih poudar 
jajo, da bi v takšnih primerih 
prizadeti morali vrniti man 
dat

Oba poslanca sta (kot po
snemamo iz poročila SDK 
Ljubljana) soudeležena pri kr 
šen ju zakona ter drugih do 
ločil bančnega poslovanja. 
Nobeden od prizadetih po
slancev še r j  doslej čutil za 
potrebno, da bi svojim voliv 
cem odgovoril na obtožbe, 
volivci pa razmišljajo o tem, 
da imajo po 34. členu usta
ve SFRJ pravico odvzeti 
mandat poslancu, ki Je zlo
rabil njihovo zaupanje. O na
daljnjem poteku zadeve smo 
javnosti dolžni poročati.

Ne vabimo k lovu na ča
rovnice, zavedamo pa se, da 
so tudi na našem področju 
primeri zlorab in drugih ne
pravilnosti, ki so bile načel
no že tolikokrat obsojane v 
raznih dokumentih plenumov 
ZKJ in ZKS. Vse takšne pri
mere moramo odločno, po
gumno in dosledno ražkrin- 
kovati. Strani našega glasila 
8 0  tako kot vedno odprte 
vsem občanom. Vabimo vas; 
poročajte nam o svojem delu, 
še zlasti pa o twn, kako ure
sničujete nedvoumne besede 
predsednika Tita in jasna sta
lišča Zveze komunistov.

MTLOS JAKOPEC
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KONFERENCA ZK NOVO MESTO O ŠOLSTVU

Dali smo največ, kar smo mogli!
Neenakosti šol in žalostnih posledic te neenakosti niso krivi prosvetni 
delavci in občinski dejavniki, pač pa neustrezni sistem finansiranja izobra
ževanja —  Ob resnem pomanjkanju strokovnjakov sta kultura in izobraže

vanje nadvse pomembni dejavnosti

Borčevski praznik so na tak ali drugačen način lepo 
proslavili tako na Dolenjskem kot v Beli krajini m 
Spodnjem Posavju. Veliko srečanje, na katerem je 
bilo okoli 6000 ljudi, pa je bilo v brezovem gozdiču 
pri Semiču. Tu so se zbrali vsi kolektivi Iskrinih 
tovarn in bivši borci iz črnomaljske občine. Na foto
grafiji: po programu v Semiču je prijetno tovari.ško 

srečanje trajalo vse do noči. (Foto: Rta Bačer)

člani občinske konference 
ZK Novo mesto so na zase
danju 28. junija odkrito in 
zelo pogumno razpravljali o 
perečih zadevah v izobraževa
nju in kulturi. Iz gradiva, ki 
so ga dobili člani že pred 
konferenco, so razvidni šte

Končno 
sodobna 
cesta do 

Kostanjevice
Te dni so dokončali asfal

tiranje ceste od odcepa av
tomobilske ceste pri Krškem 
do Kostanjevice. Dolenjske 
Benetke so dobile urejeno 
cesto, po kateri se nič več ne 
valijo oblaki prahu Za raz
voj turizma pa cesta še m 
dovolj. Občino čaka velika in
vesticija za vodovod kajti 
mestece na vodi nima pitne 
vode. >

Vilni materialni in idejni pro
blemi v obeh zelo pomemb 
nih dnažbenih dejavnostih.

Pomanjkanje denarja pov 
zroča razlike med podežel
skimi in mestnimi šolami, 
vpliva na neprimeren social
ni sestav tistih, ki nadalju
jejo študije, ter hromi idej
no in kulturno živost pro
svetnih delavcev. Do takš
nega stanja je prišlo zato. 
ker v republiki niso upošte
vali opozoril s terena.

V Sloveniji imamo z zako 
nom predpisan enotni učni 
načrt, šole, ki ta načrt ures
ničujejo, pa so glede denar
ja odvisne od bogastva ali 
revščine občine, v kateri de-

INIS gre 
v stečaj

NA BORČEVSKI PRAZNIK V METLIKI

Pobratimstvo podpisano se v Metliki
Zastopniki pobratenih Ronchijev so vrnili obisk Metličanom -  

Metliška organizacija ZZB je za praznik dobila nov prapor

OD 11. D() 21. JULIJA 
Okrog 13. in 17. julija 

težko neurje z nalivi in 
ohladitvijo. V ostalem 
lepo vreme. Dr. V. M.

Letos 25. aprila Je bila ob 
navzočnosti dvajsetčlanske de
legacije zastopnikov občine 
Metlika v italijanskem mestu 
Elonchi svečano podpisana H 
stina o pobratenju obeh 
mest. 2e takrat so se dogovo
rili, da bo delegacija tega me 
sta vrnila Metliki uradni 
obisk na letošnji praznik 
borca, 4. Julija.

Kot so v aprilu v Ronchijih 
prisrčno sprejeli zastopnike 
njetliške občinske skupščine 
in množičnih organizacij, ta
ko je 3. julija z zastavami in

Na proslavi 
v Zaboku

Borci Kozjanskega odreda 
so se 4. julija udeležili sre
čanja z Zagorskim odredom v 
Zaboku. Na proslavi so bili 
tudi številni drugi občani iz 
Spodnjega Posavja’. Slavnostni 
govor je imel Marko Belinič. 
Slavje je bilo združeno s kul
turnim programom in šport
nim tekmovanjem.

transparenti okrašena Metli 
ka lepo pozdravila italijanske 
goste Delegate občinskega 
sveta mesta Ronchi so sprem 
Ijali tudi predstavniki italijan
ske brigade Fontanot ter pev 
ci tamkajšnj^a zbora Sreč
ko Kosovel, tako da je bilo 
ta dan v Metliki blizu sto 
prebivalcev pobratenega me
sta Ronchi 

Isti dan je bil ob desetih 
dopoldne v slavnostno okra

šeni sejni sobi metliške skup 
ščine sprejem gostov na" ka
terem sta izmenjala zdravici 
predsednik občinske skupšči
ne Metlika Peter Vujčič in 
župan Ronchijev Umberto 
Blasuttl.

Popoldne so si gostje v 
spremstvu domačinov ogleda
li Belokranjski muzej, nato

(Nadaljevanje na 12. str.)

NOVO MESTO, 10. jul. Od
bor za prisilno upravo novo
meške industrije stekla 
INIS je v 10 dneh zbral vse 
potrebne podatke. Na podla 
gi teh podatkov so predstav 
niki republiške Gospodarske 
zbornice, bank, ki so kredi 
tirale INIS. področni poslan 
ci. predstavniki družb, polit, 
organizacij in ObS Novo me
sto ter predstavniki odbora 
za prisilno upravo (predtav- 
niki izvršnega sveta SRS, ju
goslovanske investicijske ban
ke, skupnih rezerv SRS in 
sekretariata za gospodarstvo 
se posveta niso udeležili). 
Ugotovili so, da nastaja s to 
proizvodnjo vse^ dan okoli 
3 milijone starih din š̂ kode in 
da zato ni pogojev za obstoj 
INISA. Sklenili so, da se ta
koj ustavi proizvodnja in pre
dlaga pristojnemu sodišču 
stečaj. Zaposlitev članov ko
lektiva se bo posebej reševa
la. Več bomo o INISU poro
čali v prihodnji številki.

lujejo. Skupščine izobraževal
nih skupnosti se kot samou
pravni organ, na katerem smo 
gradili velika pričakovanja, 
niso uveljavile. V zavest de
lovnih ljudi, od katerih naj 
bi bil po zamisli zakona od
visen velik del financiranja 
izobraževanja in kulture, še 
ni prodrlo spoznanje o veli
kem pomenu obojega.

(Nadaljevanje na 10. str.)

Zdaj pa so za zdru
žitev v zdravstvu

Ker zakon ne dopušča 
dn^ih  možnosti, so se na 
nedavnih sejah obeh bole- 
kranjskih očinskih skupščin 
odločili za združitev zdrav
stvenih domov v Metliki in 
Črnomlju z novomeškim 
zdravstvenim domom. Soglas
je skupščin je dano, tehnič
no plat zadeve pri združitvi 
pa bodo skušali urediti v čim 
krajšem času.

Čatež brez vode!
Odkar je skopnel sneg, na 

Čatežu primanjkuje vode. Re
stavracija na Griču jo zapira 
del dneva zase, toda to je le 
izhod v sili. Zdaj tudi to ni 
več mogoče. Krajevna skup
nost in restavracija dovažata 
vodo Iz Brežic.

24. speedway dirke 
v Krškem

Na 24. speedwajrskih dirkah Je 
unagai Jugoslovan Drago Regvart 
s 14 točkami pred Bohomilom 
Barionjekom (CSSR) 13 točk. Sle
dijo: 3. mesto Valent Medved <J) 
13 točk, 4. Milan Wagner (CSSR)
11 točk, S. Franc Babič (J) 11 
točk, 6. Ivan Molan (J) Đ točk, 
7. Drago Perko (J) 9 točk, 8. Dra
ško Oršič (J) 8 točk, 9. Hans 
Griebcl (Nemčija) 7 točk, 10. Pe
ter HanuS (CSSR) 7 točk, 11. Al
fred Zitzwohl (Avstrija) 5 točk,
12 Karel Polivka (CSSR) 4 točke, 
13. Jože Visočnik (J) 4 točke, 14. 
Josef Zacherl (N em aja) 3 točke,
15. Luigi Bon (ItaUja) 2 točki.
16. Mario RupU (Italija) 1 točko.

L. Hartman

i i im m
ME.BLO

NOVA GORICA
NA JURIŠ! Za naše najmodernejše tanke skoraj ni zapreke. Ki je ne b! premagali, vozijo celo po rečnem dna, 
pod gladino vode! Kaj več o junakih iz jeklenih pošasti berite danes na 4. strani v naši posebni reportaži oo 
dnevu tankistov, 16. juliju!



tedenski
mozaik

Vendar ne samo zakoni!
Vse kaže, da pristojni zvezni in republiški organi 
zdaj brez obotave pripravljajo celo rešto pred
pisov, ki naj bi v prihodnje bolj preprečevali 

neupravičeno bogatenje

V'ROCE TUDI V BEOGRADU. Komisija centralnega komiteja ZK za reorgani
zacijo Zveze komunistov je v torek pod predsedstvom !Vlijalka Todoroviča zase* 
dala kar v kratkih rokavih. Telefoto: Tanjug

tedenski zunanjepolitični pregled

češki dnevnik »Svobodne 
Slavoji je zapisal: »če so Rusi 
zaskrbljeni za usodo sociali
zma v ČSSR, smo mi lahko 
upravičeno zaskrbljeni za 
u%odo demokracije v ZSSR.« 
. . .  Generalni sekretar OZN 
U Tani je poslal v Peking 
brzojavko: Uprava kitajske
pošte je odgovorila, da nima 
nobenih stikov z OZN in da 
brzojavko vrača odpošiljate- 
Iju . . .  »češkoslovaško povelj
stvo ;e danes popolnoma spo
sobno, da neodvisno razvija 
vojaško tehniko. Zato ni pre
dvideno, da bi v češkoslova
ški armadi uvajali funkcijo 
svetovalca iz kakšne druge 
socialistične države,« je izja
vil češkoslovaški general 
Smoldas . . .  Pravijo, da se 
utegnejo »modre čelade« vr
niti na Srednji vzhod. Morda 
bi bilo bolje, ko sploh ne 
bi bile odšle .. V Havani so 
objavili dnevnik Che Guevare, 
ki so ga lani ubili v Boliviji. 
Njegov dnevnik je spravi t i 
v blagajni bolivijske armade 
in so iz njega objavili samo 
nekaj odlomkov. Kaže, da je 
Castro dobil fotokopije celot
nega dnevnika in zdaj poziva 
bolivijskega predsednika Bar- 
rientosa, da bi pred svetom 
primerjala izvirnik s fotoko
pijami, da bi videli »kdo la
že«. Barrientos pravi, da Ca
stro laže in da je »havanska« 
verzija dnevnika ponaredek.
— Dunajski kardinal Konig je 
pred nekaterimi Nobelovimi 
nagrajenci dejal, da bo Cer
kev najbrž rehabilitirala ita
lijanskega učenjaka iz 17. st. 
Galilea, ki je trdil, da je Son
ce središče vesolja in ne Zem
lja. Zdaj kaže, da je tudi Cer
kev uradno tega mnenja . . .  
V Italiji se je začel velik pro
ces proti vinskim trgovcem 
Ferrari, ki vsako leto »izde
lajo« 400 milijonov litrov vi
na, toda skoraj brez grozdja. 
Ko bi bila sodišča dosledna.
— V vzhodnem Sredozemlju 
imajo manevre pomorske 
enote NATO, na Baltiku ima
jo manevre vojaške enote 
ZSSR, Poljske in DR Nem
čije. Manevri na češkem so 
se končali, toda dva sovjet
ska polka sta še tam in se 
še nista umaknila. Na »fron
tah« je torej vroče v skladu 
2  letošnjim vročim polet
jem . .

Postalo je, recimo, jasno, 
da moramo priti do enotnej
še davčne politike v republi
ki, v določenih temeljnih 
stvareh pa tudi v državi. 
Zdaj vsaka občina ubira svo
jo davčno vižo in po svoje 
predpisuje razaie takse. Zato 
se, redmo, nekateri lastniki 
kamionov, pa tudi drugi 
obrtniki, prijavljajo zdaj v 
tej, zdaj v drugi občini ali 
celo republiki. Prešlo jim je 
v navado (mi pa smo jim to 
omogočili), da špekulirajo, 
kje bodo plačali manj davka. 
Spričo različnih taks, deni
mo, za potne Uste, pa se lju
dje upravičeno. sprašujejo, 
zakaj občani ene in iste re
publike niso v «iakem polo 
žaju.

Republiška skupščina bo v 
kratkem obravnavala zasebno 
obrt. V prihodnje je treba 
neupravičeno bogatenje na 
tem področju dati na uzdo, 
kar pa seveda nikakor ne 
pomeni, da bi razvoj obrtni
štva zavirali, saj ga nujno 
potrebujemo.

Zvezni in republiški organi 
pripravljajo še druge predpi
se, ki naj omogočijo uvelja-

TELEGRAMI
PRAGA — Češkoslovaška javnost 

je vznemirjena zaradi najnovejših 
pisem CK partij Sovjetske zveze. 
Poljske in DR Nemčije partiji 
CSSR. Ljudje vidijo v njih novo 
obliko pritiska na CSSR

PARIZ — V francoskem glav
nem mestu krožijo glasovi, da 
bi utegnil dosedanji premier Pom- 
pidou v nekaj dneh odstopiti in 
na njegovo mesto priti sedanji mi
nister 2a gospodarstv Couve de 
Murville.

KAIRO — Krogel vlade ZAR so 
ostro obsodili odločitev ameriSke 
vlade, da pošlje v Izrael rakete 
»hawk«. Po njihovem mnenju po 
meni ta sklep hud udarec prizade
vanjem za mir na Srednjem vzho
du.

VVASHINGTON -  Petnajstega ju 
lija se bodo začeli deveti letni ma
nevri pomorskih sil ZDA i '  sed
mih latinskoameriških držav ob 
obalah Portorika. Manevri bodo 
trajali tri mesece ih pol.

TOKIO — Severnovietnamska ča
sopisna agencija poroča, da so os
vobodilne sile Južnega Vietnama 
od 30. januarja do 30. junija le
tos onesposobile 360.000 sovražnih 
vojakov

viti načelo, da naj tisti, ki 
več ima, tudi več prisi>eva za 
družbene i^trebe.

Drugačna davčna politika 
pa sama ne bo veliko hasni- 
la, če ne bomo hkrati posta
vili na noge tudi sodobne 
davkarije, ki je zdaj precej 
razklopotana. Le poglejmo! 
V vsej Sloveniji sta v davčni 
službi le dva uslužbenca z 
visokošolsko izobrazbo, 214 
jdh ima srednjo šolo, 314 o- 
semletko, 52 pa le po nekaj 
razredov osnovne šole. Slabo 
plačana, premalo sposobna 
in hkrati še tehnično slabo 
opremljena je davčna služba 
hočeš nočeš kot pajčevina: 
mušice vlovi, komarja ne 
vzdrži. V davkarije bo tre
ba dobiti Ijtidi z večjo stro
kovno usposobljenostjo, jim 
dati ustreznejšo družbeno ve
ljavo in jih seveda tudi bolje 
plačevati, šele potem bo dav
čna služba znala vsakomur — 
dostojno toda neodjenljivo — 
izprašati njegovo davčno vest 
in ne bo popuščala pred ti
stimi, ki bi se pri davkih še 
naprej radi šli skrivalnice 
Seveda pa takšne davkarije 
ne mor«no usposobiti čez 
noč.

Neupravičeno tx>gatenje pa 
ni pomagalo saono med za
sebnimi obrtniki (seveda ne 
smemo metati v en koš vseh 
obrtnikov). Take, ki so se 
usedli v nezasluženo bogate
nje kot vrabci v proso, najde 
mo tudi v delovnih organi 
zacijah. So ljudje, ki oprav 
Ijajo v svojem rednem delov 
nem času po več služb (ka 
ko jih opravljajo, je drugo 
vprašanje!) Prav t̂ ako niso 
redki primeri, ko se ta ali 
oni vodilni človek v podjetju 
celo direktor, ukvarja poleg 
službe še z. zasebno obrtjo 
čeprav morda prikrito, pod 
firmo žene ali kakega dru 
gega sorodnil^ Ali je kaj 
čudnega, če t ^  človek tx)lj 
skrbi za svojo donosno obrt 
kot pa za podjetje, ki mu 
je molzna krava?

Zato bo treba tudi v statu 
tih natančneje določiti, kdo 
in na kakšen način se sme v

delovni organizaciji ukvarja
ti razen z rednim delom še z 
dopolnilno obrtjo, honorarni
mi zaposlitvami in podobnim. 
Slepili bi se. če bi pričako
vali, da je možno vse umaza
nije preprečevati zgolj z za- 
kcMii. Le-ti so kajpak potreb
ni, veljajo pa toliko, kolikor 
ljudje res poskrbimo za nji- 
novo uresničevanje. Gre za to, 
da mnogo bolj razčistimo 
merila in pravila moralnega 
olHiašanja bodisi posamezni- 
ica bodisi delovne organiza
cije bodisi katerega koli 
dnižbenga organa Hočemo 
da postane vse še mnogo 
bolj jasno, kaj je prav m 
Kaj je skregano s socialistič
no moralo. Postaviti hočemo 
vse stvari tako. da bomo v 
prihodnje lahko čimbolj pre 
prečevali ne pa spet šele na 
knadno preganjali že storjene 
nepravilnosti. Sele f>otem bo 
vsakdo kaj hitro zavozil svo 
]0  barko na pesek, če bo ho 
"el še naprej segati po tistem, 
česar si ni prislužil s svoj>im 
delom. D ejanska  sadu nje
govega lastnega dela, znanja, 
sposobnosti in pridnosti pa 
mu ne oponašajmo, tudi če 
je ta sad obilnejši kot le 
moj. tvoj ali koga drugega

MIRO ZAKRAJŠEK

Ali se na Srednjem vzhodu 
nekaj premika? V zadnjjem 
ietu po junijski vojni 1967 je 
bilo sicer nekaj znamenj in 
posebni U Tantov odposlanec 
Jarring si je na moč prizade
val, da bi kaj dosegel, ko je 
letal iz Jeruzalema v Aman, 
tz Amana v Kairo, iz Kaira v 
Damask in spet nazaj, toda 
napredka ni bOo

Zdaj so znamenja nekoliko 
bolj obetajoča Predsednik 
ZAR Naser je za dva dni po* 
daljša) obisk v Moskvi, kjer 
se je ure in ure pogovarjal 
s sovjetskimi voditelji. Ni šlo 
samo za nadaljnjo pomoč 
Egiptu, ampak za celo sred- 
njevzhodno vprašanje. Govo
rijo celo, da Moskva ne bi 
nasprotovala kakim morebit
nim neposrednim stikom med 
Arabci in Izraelci. Sovjetski 
premier Kosigin je kar ne
kam mimogrede navrgel mi
sel o brezatomski coni in ra
zorožitvi na Srednjem vzho* 
du. Visok predstavnik kair
ske viade Riad je izjarvil, da 
bi bilo treba Izrael priznati. 
London pritiska na Washing- 
ton, naj ta pritisne na Izrael, 
da bi dovolU plovbo po Sue
škem prekopu — seveda po
tem, ko bi prekop očistili in 
ga spet usposobili za plovbo.

Izrael pa pravi, da bi že 
privolil v obnovitev plovbe 
po prekopu, če bi bila plov
ba svobodna za v se  zasta-' 
ve. In tako dalje. Na videz 
se vse suče v starem krogu.

Toda spet druga znamenja 
govorijo o napredku. Po ne
katerih poročilih sodeč, se je 
Naser pogovarjal v Moskvi o 
tem, kako bi med Izrael fh 
arabske države spet spravili 
»modre čelade« — to je med
narodne sile OZN. Te sile naj 
bi bile zagotovilo, da ne bi 
spet vzplamtelo kaj nevarne
ga na tem območju.

Kljub tem nekaterim spod- 
budnun znamenjem pa ni pri
čakovati naglih rešitev. Samo 
potrpežljiva diplomacija, a 
tudi sodelovanje velesil, pred
vsem sporazum med Sovjet
sko zvezo in ZDA, da je obe
ma v korist mir na Srednjem 
vzhodu, utegne polagoma pri
peljati po pomiritve.

Seveda pa mora med tem 
priti tudi do zbližanja na 
drugih popriščib med obema 
velikanoma. Vietnamska voj
na še vedno zastruplja odno
se med Moskvo in Washing- 
tonom, toda že dejstvo, da 
so se začela v Parizu pogaja
nja, ki naj bi privedla vsaj 
do premirja v Vietnamu, je 
blagodejno vplivalo na te od
nose.

ATENE — Predsednik gržkn vla
de Papadopulos bo 11. Julija ob
javil predlog nove grške ustave, o 
kateri bo ljudstvo glasovalo na re
ferendumu 1. septembra 

LONDON — Centralne banke Vi 
Industrijsidh držav so sklenile, da 
bodo s  posojilom dveh mllijiu-d 
dolarjev podprle tunt Sterling

Med najpomembnejša spod
budna znamenja sporazume* 
vanja brez dvoma sodi pod
pis sporazuma o prepovedi 
širjenja jedrskega orožja. Spo
razum so slovesno podpisali 
v Washingtonu, Moskvi m 
Londonu. Ta sporazum je po 
mnenju jugoslovanske vlade 
in številnih drugih vlad po 
svetu šele prvi korak k atom
ski razorožitvi, ali bi vsaj 
mora) biti prvi kordk. Majh-

Spet
modre
čelade?

nim in srednjim državam je 
še vedno treba nuditi zanes
ljivo jamstvo, da jih ne bo 
ogrožala kaka atomska vele
sila. Dobiti morajo možnosti, 
da ne bo trpel razvoj njiho
ve atomske tehnologije v mi
roljubne namene.

Sicer pa je v zadnjih ted
nih prišlo še do nekaterih 
drugih sporazumov med Mo
skvo in Washingtonom, ki ka
žejo na napredek. Podpisali 
8 0  konzularni sporazum in 
prvič v zgodovini odprli di
rektno letalsko progo med 
New Vorkom in Moskvo.

Prav v zadnjih dneh pa je 
sovjetsid zunanji minister 
Gromiko v pomembnem go
voru sprožil pereče vpraša
nje. Predlagal je, da bi se 
ZSSR in ZDA pomenili o ta
ko imenovanih antiraketnih 
sistemih, ki utegnejo povzro
čiti novo oboroževalno tekmo 
med velesilama.

Ti antiraketnl sistemi so 
zelo draga stvar. Njihov na
men je, preprečiti napade z 
atomskimi orožji. Toda vsi 
strokovnjaki soglašajo, da ga 
ni antiraketnega sistema, ki 
bi lahko zaustavil vse so
vražne rakete, namenjene na 
nacionalno ozemlje. Kljub 
temu je pritisk vojaških kro
gov v obeh deželah zelo mo« 
čan: Ko so Rusi postavili del
ni antiraketnl sistem okrog 
Moslive in'Leningrada, so se 
v ZDA zelo vznemiril) in za
hteva)) od predsednika John
sona, naj tudi on skupaj s 
kongresom izdela zakon o 
gradnji takega sistema v 
ZDA.

Ce bi se res začeli pogovo
ri o teh sistemih med obema 
velesilama, in če bi pripeljali 
do sporazuma, bi si obe ve
lesili prihranili ogromne iz
datke. uvet pa precei strahu.

I tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled
■  SKLEPI SINDIKALNEGA 

KONGRESA — Nedavni VI. kon
gres jugoslovanskih sindikatov je 
sklenil zahtevati, naj zvezna skup
ščina do konca tega leta sprejme 
zakon o skrajšanju delovne dobe: 
za moške od 40 na 35 let. za ženske 
pa od 35 na 30 let. O tem je na 
kongresu tekla ostra razprava, kaj
ti nekateri delegati so menili, da 
je ta sklep možno uresničiti samo 
ob nekaterih pogojih: ali še zmanj
šati sedai^je, že tako prenizke po
kojnine, ali pa znižati osebne do
hodke zaposlenih oziroma še bolj 
obremeniti gospodarstvo, ki pa 
potrebuje sredstva zase. da bi se 
lahko moderniziralo.

Med drugim so na kongresu tudi 
sklenili, da bo druga konferenca 
jugoslovanskih samoupravljavcev 
27. junija 1970. leta, torej ob 20. ob
letnici uzakonitve delavskih svetov.

■  LEGENDARNA SUTJESKA 
— Ob 25-letnici bitke na Sutjeski, 
ki je prešla že v legendo, je bila na 
Tjentištu velika proslava. Udeležilo 
se jo je kakih 6000 preživelih bor
cev ter 5000 mladih tabornikov, ki 
so napravili pohod po nekdanjih 
partizanskih poteh.

■  TITO V SLOVENIJI — Pred 
dnevi se je predsednik Tito s so
progo Jovanko mudil na obisku v 
Sloveniji. Med drugim je obiskal 
Metalko in hotel Union v Ljubljani 
ter Robanov kot v Logarski dolini.

■  V DOBRNIČU BO PROSLA
VA — Republiška konferenca za 
družbeno aktivnost žensk prijJrav- 
Ija proslavo 25-letnice ustanovnega 
kongresa Slovenske protifašistične 
ženske zveze. Ta kongres je bil 16. 
in 17. oktobra 1943. leta v Dobrniču

pri Trebnjem. V tem kraju bo je: 
seni tudi osrednja proslava.

■  RAZVELJAVLJENI KREDITI 
— V Kreditni banki in hranilnici 
Ljubljana so razveljavili stanovanj
ske kredite, ki so jih v bivši Splošni 
gospodarski banki nezakonito, po 
posebno ugodnih pogojih odobrili 
nekaterim ljudem. Organizacija ZK

Skrajšanje 
delovne dobe
je v zvezi s tem izključila šest svo
jih članov, enega je kaznovala z zad
njim opominom pred izključitvijo, 
enega pa z ukorom.

■  IZSELJENSKA SREČANJA 
— Na pikniku v Škofji Loki se je 
zbralo 4. julija več kot tisoč naših 
izseljencev ter drugih ljudi, ki se 
mudijo na obisku v stari domovini. 
Srečanja z izseljenci so te dni pri
redili tudi v Ribnici in še nekaterih 
drugih krajih.

■  DR. VILFAN ODLIKOVAN —
Dr. Joža Vilfan, nekdanji javni toži
lec Jugoslavije, predstavnik naše 
države v OZN, naš prvi veleposla
nik v Indiji, nato generalni tajnik 
predsednika Tita, podpredsednik 
republiškega izvršnega sveta in 
glavnega odbora SZDL, zdaj pa 
predsednik republiškega zbora 
skupščine SRS, je te dni praznoval 
60-letnico rojstva. Ob tej priliki mu

je predsednik republiške skupščine 
Sergej Kraigher slovesno izročil 
Red narodne osvoboditve, s kate
rim je dr. Vilfana odlikoval pred
sednik Tito.

■  SREČANJE NOTRANJSKIH 
BORCEV — V soboto in nedeljo je 
bilo v Babnem polju pri Ložu sre
čanje bivših borcev Notranjskega 
odreda, VDV bataljona, osebja sne
žniških bolnišnic ter drugih, ki so 
se med vojno borili na Notranj
skem.

■  OBISK IZ TRSTA — V nede 
Ijo so člani športnega društva Breg 
iz Trsta ter številni drugi Tržačani 
obiskali Kočevje, kjer jih je po
zdravil predsednik občinske skup
ščine Miro Hegler.

■  ŠE ENA ELEKTRARNA —
V soboto je v Srbiji začela obrato
vati termoelektrarna Kostolac II 
z zmogljivostjo 100 mgv.

■  KOPALNI VLAK V KOPER 
— V nedeljo, 14. t.m . bo začel vo
ziti iz Ljubljane kopalni vlak v Ko
per. Vozil bo vsako nedeljo, dokler 
bo trajala kopalna sezona. Iz Ljub
ljane bo odpeljal ob 7. uri, v Koper 
po brispel ob 9,40. Iz Kopra se bo 
vračal ob 18. uri ter bo prispel 
v IJubljano ob 20,40. Povratna kar
ta bo stala 16,50 din, za otroke pa 
8,25 din.

■  ZANIMIVE PRIREDITVE —
V Lukovici pri Domžalah si je to 
nedeljo nekaj tisoč ljudi ogledalo 
»rokovnjaški napad na Francoze«.
V Klečah pri Ljubljani so priredili 
»štehvanje«. Na Bledu pa je v so
boto zvečer revija »Stop« priredila 
Izbiro najlepše Slovenke. Prvo me
sto je komisija prisodila Saši Zajc 
iz Ljubljane.

2 c DOLENJSKI UST * TEDNIK* VESTNIK: vsak četrtek SD.OOO izvodov!



Katera so merila
resnične zavednosti?

Govor predsednika republiškega izvršnega sveta 
Staneta Kavčiča na kongresu ZMS v Velenju

Tovarišice in tovariši, dele
gati in mladinci!

Najprej želim poudariti, 
da podpiram politiko, ki je 
bila nakazana v referatu, ker 
mdslim, da so dobro anali
zirani osnovni problemi in 
da je dana jasna in koristna 
perspektiva za vaše nadaljnje 
delo. Ce pa se že odzivam 
vašemu vabilu, naj tu kot 
že nekoliko starejši mladi' 
nec tudii nekaj rečem, po 
tem bi opozoril na nekatere 
stvari in tudi konkretiziral 
nekatera bolj splošna stali
šča, ki so bila rečena ali 
tu ali pa v nekaterih drugih 
dokimientih, zlasti skupščine 
in izvršnega sveta.

V referatu je bilo rečeno, 
da mladina nimg rada pre
velikega tutorstva in pokro
viteljstva in da želi misliti 
in delati samostojno. To je 
v redu in prav. Dodal bi pa, 
da se seveda ne sme zapirati 
pred izkušnjami starejših ge
neracij, da ne sme biti glu
ha In slepa za nekatere živ
ljenjske resnice in naše re
volucionarne izkušnje. V tej 
zvezi se mi zdi izredno važ 
no opozoriti na to. da v 
družbenih gibanjih mnogo
krat nastajajo situacije, v 
katerih mora tisti, ki se re
snično želi boriti za napre
dek. plavati proti toku. V 
tem je ravno veličina pro 
gresa, v tem je prispevek 
ustvarjalne osebnosti k splo
šnemu napredku Vedno se 
je treba truditi, da bi videli 
čim širšo celoto In da bi 
znali razločevati posledice od 
vzrokov Menim da so to 
izhodišča, ki jih je treba ne
prestano gojiti in obnavlja
ti v vseh generacijah, ki pri 
hajago, se zamei^ujejo in 
bore za napredek

Potrebno je, da ostane
mo optimisti

v sedanjem trenutku ima 
mo polno najrazličnejših pro-

NOVO!
KREKER KEKS
z okusom:
— šunke
— klobase
— sira in govedine
— salame
— čebule

TOVARNA KEKSOV 
IN VATLA

b ; j e l o v a r

tislovij in nerešenih proble
mov, v zraku je nekaj iz
redno dinamičnega, radikal
nega. Postavlja se vprašanje, 
kje je vzrok za to in posle
dica česa je to. Ali so to 
posledice 2̂ rešene politike 
ali pa naših naporov, da iz 
ene kvalitete socialistične 
družbe pridemo v drugo, če 
bi bile to posledice zgrešene 
politike, potem bi morali bi
ti pesimisti in bi predvsem 
mlada generacija morala biti 
najbolj kritična in pesimi
stična. Ce pa so to posledi
ce skupnih naporov, da na
pravimo in zgradimo več so
cializma, kot ga je bilo do
slej, da bo naša celotna 
družba obogatena z nekate
rimi novimi kvalitetami, da 
se poslovimo od nečesa, kar 
je včeraj bilo še dobro in 
danes ni več, da že mislimo 
na tisto, kar bo nujno po
trebno ustvariti za jutri in 
pojutrišnjem, če je sedanja 
dinamična situacija posledica 
takih družbenih gibanj, tako 
začrtane politike — in ne
sporno je — potem je kljub 
vsemu potrebno da ostane
mo optimisti. In zdi se md, 
da bi tak optimistični pri
stop, tako vero v jutrišnjd 
dan, tako politično platformo 
mlada generacija morala ne
prestano imeti pred očmi, 
ker so za to dani prav vsi
DOgOji

Gospodarska m družbena 
reforma je seveda težka 
stvar kot je nasploh i^rad- 
nja socializma težka stvar. 
Nimamo kaj -skrivati in se 
obnašati, kot da v naši druž 
bi m nobenih težav, kot da 
je izgradnja socializma in sa
moupravnega sistema lepo 
asfaltirana in ravna cesta, 
po kateri korakaš s kitaro 
v rokah in prepevaš »lepo je 
biti mlad«. Izgradnja soci
alizma je precej vijugava 
cesta, z raznimi kamni, ob 
katere se lahko spotakneš, 
če nisi pazljiv, z raznimi 
jamami, katere bo treba za
suti in asfaltirati (če dovo
lite da se izražam v tako 
plastični podobi). In dalje, 
kadar je družba takšna, ka
kršna je naša, tudi ni mogo
če čez noč s spektakularni
mi prijemi napraviti velikih 
in radikalnih sprememb. 
Vsak dan nas življenje uči. 
da izgradnja socialistične 
družbe, zlasti v taki’'  pogo
jih, kot so naši, ni lahka 
stvar. Treba se je zavedati, 
da še tako progresivna stre
mljenja v n ^ i družbi, še ta
ka revolucionarna priprav
ljenost, da se nekaj prispeva.

. ne bo dala pravih rezultatov, 
če se izgubi Izpred oči ta 
osnovna resnica.

Mirno in trezno je treba 
gledati na probleme in 

jih reševati
o  tem govorim predvsem 

zaradi tega, ker se tuda tu 
postavlja dilema, kako naj 
se postavi mlada generacija.

Nadaljevanje prihodnjič

Pritiskom ni mogoče popustiti
Republiška skupščina o »kočevskem primeru« in o modernizaciji ceste od 

avstrijske do italijanske meje

Dve stvari sta bili pogla
vitni na zadnjem zasedanju 
republiške skupščine, ki Je 
bilo 28. junija: pismo izvr- 
šTiega sveta kočevskemu rud
niku, kar so daJd naknadno 
na dnevni red, in predlog za 
izdaoo zakona o moderniza
ciji ceste od avstrijske meje 
prek Maribora, Celja, Ljub
ljane in Postojne do italijan
ske meje pri Novi Gorici.

Najprej »kočevski primer« 
Iz v r^  svet je predlagal 
skupščini, naj razpravlja o 
njegovem pismu kočevskemu 
rudniku. Neposredni povod 
za to je bila brzojavka, ki jo 
je kolektiv kočevskega rud
nika poslal skupščini s pro
testnega zborovanja, v kate
ri zahteva, da se stvari ok
rog kočevske proge urede v 
treh dneh, sicer bodo stav
kali. Izvršni svet je hotel 
dobiti od skupščine podporo 
za to, da se odločno upre 
takim in podobnim priti
skom v prihodnje, ker pod 
pritiski v resnici ni mogoče 
delati. Gre pa za veliko glob
ljo stvar, saj se postavi 
vprašanje, ali so taki ultima 
ti skladni z našim samou 
pravnim sistemom. Skupšči

na je rekla, da niso, ker 
silijo k urejanju po državnih 
in administrativnih poteh, 
ne pa po samoupravnih. Gle
de tega je izrekla izvršnemu 
svetu polno podporo.

Ker pa je bil kočevski pri
mer povod za to razpravo, so 
seveda razpravljali tudi o 
nj«m. Izkazalo se je, da je 
kolektiv kočevskega rudnika 
zlasti prizadela brzojavka di
rekcije jugoslovanskih želez
nic vsem postajam v državi, 
v kateri jih le ta obvešča, da 
po 1. juliju kočevska proga 
ne bo več odprta za javni 
promet. Generalna direkcija 
je torej ravnala, kot da j« 
sklep izvršnega sveta iz le- 
to ^ e g a  aprila že dokončen 
in da niso uspela pogajanja 
med vsemi prizadetimi ob 
črnskimi skupščinami, delov
nimi organizacijami in želez
nico o tem, kako pokrivati 
izgubo na tej progi. Poslanci 
f>a so se posebej ustavili ob 
tem, zakaj dogovor iz lan
skega oktobra ne velja, ko 
So se dogovorili, da bo proga 
obratovala še najmanj pet 
let. In drugič, zakaj izvršni 
svet o svojem aprilskem 
sklepu ni obvestil prizadetih

občinskih skupščin. No, ta 
vprašanja so potem ostala ob 
strani, ker je šlo za to, da 
se na sploh obsodijo metode 
pritiska, groženj in ultima
tov.

Druga stvar pa je moderni
zacija prej cmienjene ceste. 
Skupščina je predlog za 
izdajo zakona sprejela, pn 
čemer pa so dali poslanci 
vrsto opozoril in pripomb. 
Končni sklep je bil, naj bi 
zakon izdelali v več varian
tah, da bi o konkretnih odlo 
čitvah odločali ob predlogih 
fx)sameznih skupščinskih od
lokov, torej naj bo zakon le 
bol} načelen, in sicer tako. 
da bo omogočena in zagotov
ljena izbira najoptimalnejše 
in najbolj gospo^rske va
riante. Poslanci so namreč 
izrazili bojazen, da ne bi s 
prenaglimi odločitvami prišli 
spet do kakšnega EKK Vele
nje.

Gre v resnici za sila odgo
vorno odločitev, saj bo to 
najfvečja infrastrukturna in
vesticija v Sloveniji., ki bo za 
desetletje angažirala velik 
del sredstev slovenskega go
spodarstva.

V, J.

Hude preizl(ušnje živinorejcev
Kmetijci niso zadovoljni 
velika ponudba goved —

z junijskim dežjem —  Vzlic nizki odkupni ceni 
Ali prihodnje leto ne bo premalo pitane živine?

»Podoba je, ko da se je vse 
zaklelo zoper živinorejce,« je 
pred dnevi potožil kmet, znan 
kot dober živinorejec »Cene 
živine so že nesramno nizke 
O ukrepih nmogo razpravlja 
mo. pa nihče ne ukrene nič 
Pa še aprilska in majska su 
ša in junijsko deževje Ali 
nam lahko še kdo svetuje, 
kako naj gospodairimo.

Letos se nam že vse leto do
gaja. da se predvidevanja in 
celo obljube o izboljšanju tr 
govine z živino in mesom ne 
uresničujejo Skoraj vedno 
se zgodi drugače, kot pričaku 
jemo in upamo. Tako je pn 
izvozu živine in mesa Tako 
je pri povečanju prodaje 
mesa doma In tako nam na 
gaja tudi vreme

V aprilu m maju so kmetij 
ci želeli, da -bi deževalo. Dol
go so morali čakati na dež 
Za travo je bil že prepozen 
Kmetijski strokovnjaki so sve
tovali zgodnjo košnjo ECme 
tom, ki cenijo nasvete stro 
kovnjakov, je zgodnjo košnjo 
preprečil dež Toliko je deže 
valo, da so seno težko sušili 
Se slabše se je zgodilo tistim 
ki so menili, da bo v juniju 
sončno vreme. Marsikje so 
žita prej dozorela, kot je bila 
pokošena vsa trava, Mlada 
trava, ki je začela rasti ob pri 
četku deževja, je sicer zve
čala pridelek sena— toda tra
va, ki je zrasla pred dežjem, 
je medtem dozorela in zgubi
la večino krmilne vrednosti 
Seno je slabo, premalo izdat
no za dobro krmo. Zaradi po 
zne košnje pa bo tudi otave 
manj.

Dodajmo še, da je večina 
kmetov porabila za gnojenje

travnikov manj gnojil kot 
prejšnja leta Poleg suše se 
tudi to pozna pri pridelku 
krme Travniške krme bo to 
rej letos malo. O tem ni dvo
ma četudi bodo prihodnji 
meseci bolj ugodni za rast 
trave in sušenje kot doseda
nji. Pri sedanjih cenah živine 
pa si bodo kmetje pomagali 
z močnimi krmili le iz naj 
hujše stiske Raje bomo zma
njšali število goved v hlevih 
Mali pridelek krme torej še 
povečuje ponudbo živine me 
sarjem in jim omogoča zni 
ževati odkupno ceno

Kakšne bodo posledice te 
ga? Kako bo prihodnje leto?

Ne vemo, kaj se še lahko 
zgodi v državah, v katere iz 
važamo ali naj bi izvažali ži
vino in meso. Lahko pa pred
videvamo, da bo v prihodnjem 
letu v Sloveniji veliko manj 
pitanih goved kot letos. To 
nam kaže zakol telet. V leto
šnjih prvih štirih mesecih je 
bilo odkupljenih za zakol 
3200 ton telet, lani v istem ob
dobju pa le 1960 ton Letos 
torej približno za dve petini 
več kot lani. Ce so ta teleta 
•tehtala povprečno po 100 kg, 
je to 12.400 glav Toliko jih 
je ostalo manj za pitanje. l\i- 
di pozneje se klanje telet ni 
zmanjšalo. Ce bo tako vse le
to, bo ob koncu leta skoraj 
40.000 telet manj v pitanju, kot 
je bilo v začetku leta. To se bo 
v prihodnjem letu moralo po
znati pri prodaji pitane živi
ne.

Tu bi se morali vprašati: 
ali smemo pustiti te stvari, 
da se tako neorganizirano 
kot doslej razvijajo naprej, 
ali bi morali nekaj ukreniti, 
da se letošnje težave živino

rejcev ne bodo prihodnje le
to in morda še dalj časa ma
ščevale vsem p>orabnikom me
sa? In kdo naj poskrbi za to? 
Porabniki mesa, ki nimajo no
bene ustrezne organizacije za 
take vplive na trg ali odloča
nje o takih stvareh, ne bodo 
mogli storiti za zaščito svo
jih koristi nič več kot neor
ganizirani zasebni živinorej
ci. To pa pomeni — nič.

•J. PETEK

Ukrepi
proti

bogatitvi
Zveaaii izvršm svet je za

čel odločtK) akcijo proti bo
gatenju posameznikov. To
krat predlaga zvezni skup
ščini ^remembe in dopolnila 
12 zakonov, ki urejajo davke 
in prispevke državljanov, kot 
tudi ukvarjanje z osebnim 
delom. Raz«) drugega so 
predlagali nove davke na la
stništvo tovornih cestnih mo
tornih in priključnih vozil, 
kakor tudi tAko imenovanih 
kombijev. Za neredno izvr
ševanje obveznosti bo odvze
to dovoljenje za opravljanje 
samostojne dejavnosti.

Državljan bo smel imeti 
samo ©no tovorno motorno 
vozilo za javni promet in ga 
bo moral voziti sam. Za 
prevoz potnikov bo lahko 
imel le avtomobil z največ 
pet sedeži Ce opravlja pre
voz stvari, bo lahko registri
ral kamion do pet ton nosil
nosti. Ti ukrepi bodo toreo 
zadeli razne špekulante, ki 
so si nakopičili milijone; ker 
so imeli denar za nakup ka
mionov, so lahko ' uporabili 
tujo delovno silo.

Podjetja, ki jih osnujeoo 
državljani, se ne bodo mogla 
ukvarjati z industrijsko pro- 
izvodiijo, z veletrgovino; 
agencijskim poslovanjem, pa 
tudi ne s turističnim posr^- 
ništvom.

Samostojni obrtniki ne bo
do mogli biti {X>sredniki-po 
djetniki glede organizacije 
del na investicijskih objek
tih, tudi ne bodo mogli njim 
poverjenih poslov pnapustiti 
drugim.

Državljan bo lahko imei 
eno samo gostilno, in še to 
pod pogojem, da mu je de
javnost v tej gostilni edini 
poklic

Kmetijski nasveti

m .
Tovarna obutve TR ZIC

veliko ZIMIZJIN'JE ClBNsezonski obutvi!

Krompirjevec in plesen
Izrojevanje krompirja je kmetovalcem že dobro znana 

nadloga, ki se je otresamo na ta način, da sadimo seme 
iz višjih predelov ali seme iz krompirjevih njiv, ki so bile 
obvarovane okužbe s krompirjevimi virusi. Ko pa je 
krompir že napaden, ne poznamo drugega učinkovitega 
zdravila, kot da krompirjeve grme izrujemo in uničujemo.

#  NAJBOLJ NEVARNA GLJIVIČNA BOLEZEN je 
krompirjeva plesen ali fitoftora. Oh deževnem poletju se 
pojavijo ob koncu jimija ali v začetku julija na krom
pirjevih listih rjave pege, ki jih obdaja bel puh. Bolezen 
se hitro širi, če je le dovolj vlage in toplote.

Proti fitoftori škropimo prvič, ko se vrste sklenejo, 
natančnejši čas pa lahko zvemo po napovedi protifitoftor- 
ne službe, ki po radiu in tisku redno javlja prve pojave 
bolezni in čas škropljenja. Napadeni krompir lahko škro
pimo z dutterjem ali dithanom M 45, cinebom, tiozinom A, 
cuprablauom, bakrenim apnom 50, fitoranom griin. Nujno 
je strogo upoštevati predpisane koncentracije, ki so ozna
čene na embalaži.

NAJBOLJ NEVAREN ŠKODLJIVEC pa je, kot je do
bro znano, koloradski hrošč, krompirjevec ali koloradar. 
V zadnjih dvajsetih letih se je razširil po vseh slovenskih 
njivah. Ker ima malo naravnih sovražnikov, je vsa skrb 
za uničevanje prepuščena poljedelcu.

% Z zbiranjem in uničevanjem danes že kaj malo
opravimo, zato je najbolj učinkovit boj škropljenje s pepe- 
inom, pantakanom, lindan oljem, lindapinom, lindanom
S 25, sevinom, dimecronom, svinčenim arzenatom, unde- 
nom 50 WD. Na krompirju pa ne smemo uporabljati ben-

tooa ali gamadina, ker puš-
_________________ čata na gomoljih duh po

trohnobi. Ker je hrošč od
poren proti lindanskim pri
pravkom, uporabljamo sevin, 
dimekron, svinčev; arzenatali 
’nden.

Ne zadostuje škropiti le 
enkrat, marveč je potrebno 
to ponavljati nekako na 14 
dni ali Še bolje po napovedi. 
Na krompirju po2aiamo še 
več drugih bolezni In škod
ljivcev, vendar so ponavadi 
manj razširjeni in manj ne- 
VBin'' Inž. IVI. L.

DOLENJSKI UST * TEDNIK* VESTNIK: vsak četrtek 60.000 izvodov! 3



Novi tanki, oklepni transporterji, raketna oborožitev, avtomatsko protiletal
sko orožje, precizno streljanje z raketami, topovi iz tankov in z artilerijo -  
to je navdušilo vse prisotne. Vaje v pogojih termonuklearne vojne. Opazo
valcem vaj je zastajal dih, ko so tanki in oklepni transporterji s pešadijo 

premagovali neprehoden, pogozden, gričevnat in skalnat teren.

Noč zanje ni temna
Komaj smo stopili na poli

gon, smo zagledali pred se
boj veliko vojaško šotx>rsko 
mesto, v katerem že blizu 
dva meseca živi »vojno« živ
ljenje nekaj tisoč vojakov in 
starešin. Sploh se ne ločijo 
od svojih olivno sivih jekle 
nih orjakov — ne podnevi ne 
p<Mioči. Tako mora biti, pra
vijo tankisti^ kajti nova bor
bena sredstva terjajo skoraj 
štirikrat Weč znanja kot prej
šnja. Sleherni tank, raketni 
lanser in transporter pred
stavlja v nekem smislu gib
ljive mehanične in elektron
ske m otane, sestavljene iz 
sto tisoč različnih delov, s 
pomočjo katerih se precizno 
obstreljujejo cDji na zemlji 
in v zraku opazuje in pove
ljuje. Za tankiste noč ni več 
temna. S temi napravami vse 
slišijo in vidijo kakor po 
dnevi.

Temni Oblaki z dežjem so 
viseli nad nekaj tisoč vojaki, 
ki so namesto v šotorih bili 
v oklepnikih na svojih polo
žajih. Vsak na svojem mestu.

»Za vaje ni dežja,« so rekli 
»stari«, izkušeni vojaki.

Ob svitu »vojaškega« jutra 
je dež ponehal, oblaki so se 
razbežali. Na poligon je po
sijalo julijsko sonce, ^p o r- 
terji in snemalci so ujeli pri
meren trenutek, da čim bolje 
prikažejo javnosti vojaški 
dan na poligonu oklopnih 
enot.

Z opazovališča je bilo sli 
šati glas polkovnika Branka 
Kresojeviča, ki je raportiral 
generalpolkovniku Djoki Jo 
vanoviču. Tu so bili še drugi 
generali, višji aktivni In re

zervni oficirji in predstavniki 
številnih hrvatskih in sloven
skih občin. Vsi so prišli opa 
zovat vaje, borbeno priprav 
Ijenost in spoznavat najmo 
demejšo vojno tehniko, kot 
jo imajo oklopne enote naše 
armade.

Vse je pripravljeno, ćete so 
že davno na položajih in ča
kajo trenutka, da pojdejo v 
napad.

Življenje v oklopniku
v temni m deževni noči 

smo večkrat šli mimo tankov 
in raketnih lanser jev. Nismo 
jih opazili. Kajti tankisti Vi 
doja 2igica in Novaka Luko 
viča so se zakopali »do zob« 
in dobro zamaskirali. Bili so 
kratko malo nevidni.

»Nekajkrat ste šli mimo 
nas, vendar nas niste opa 
zili,« pravi itomandir tanka 
vodnik Milorad Milivojevič.

»Kako pa ste nas opazili v 
temni in deževni noči?« smo 
vprašali

»Prav lahko. Saj imamo 
elektronske oči. Nič živega se 
ne more izmuzniti mimo nas.
V žarišču infra rdečega refle
ktorja ste se pokazali nekaj
krat,« pove vojak Branko 
Sambol z Dolenjskega.

Spoznali smo tudi druge vo
jake teh majhnih tankovskih 
družin, ki preživijo v oklop
niku vso noč. V enoti poroč
nika Mladena Periča je v ma 
lem zbrana Slavonija, Bosan
ska Posavina in Dolenjska — 
vojaki Mile Miljanic iz Sla
vonskega Broda, Vlado Lu- 
stek iz okolice Črnomlja, To
mo Tesič iz Odžaka, Stevan 
Kmjič iz Nove Gradiške . . .  
Ti fantje so se prvič srečali 
pred šestimi meseci, sedaj pa

so najboljši prijatelji. Skupaj 
prenašajo napore teh nočnih 
»dnevov«, si medsebojno de 
lijo veselje m zaupanje. V nji 
hovih rokah in v rokah dru
gih njihovih tovarišev in sta 
rešin so borbena sredstva, 
vredna več milijard starih 
dinarjev

»Saj je težko,« pravi šofer 
tanka Mile Miljanič, »ko mo
ram voziti tank po tem ka

dilo le, če iie bi znali dobro 
ravnati z napravami.

»Torej je to rentabilen 
tank, tovariš Komandir. Vsa
ka granata — cilj,« je rekel v 
šiali Josip žegarac, snemalec 
ljubljanske televizije 

Cas se j€ približal. Posadka 
v specialni opremi s šlemo- 
fon: na glavi je hitro izginila 
v notran:ost tanka. Kupola 
se je zaprla.

Čakamo na začetek vaje. 
Cez nekaj sekund so žaro 

hneli motorji tankov, zažvi
žgale so artilerijske granate 
Gost dim in močne eksplozi
je granat, ki so zadevale ci
lje tisoč metrov pred nami. 
so najavile začetek vaj.

GENERALNI polkovnih Djoko Jovanić, komandant 
zagrebške armadne oblasti čestita raketašem, koman
dirjem in komandantu raketnih enot za uspešno stre
ljanje.

men ju. Toda treba je, saj v 
vojni ne bomo vozili po asfal
tu.«

i

Kupola se  je zaprla
Prišli smo do druge tan

kovske enote. Komaj vidimo 
cevi tankov.

»Tale tank,« nam je rekel 
komandir M. Bjelobrk, »ima 
precizne elektronske naprave 
za merjenje in opazovanje. 
Sramota, če ne bi zadeli cilja 
s prvo granato. To bi se zgo

Artilerijci tovariša polkov
nika I. Borjana se ne šalijo. 
Vsaka granata pade, kamor 
mora, ruši, dvigne oblak pra
hu in dima.

»Bravo, topničarji, bravo,« 
jim čestitajo tankisti.

»Poglej, bunker ti je sfrčal 
v zrak,« pravi svojemu strel
cu Mile Miljanič, šofer tanka.

»O vraga! Saj bodo vse 
uničili in bom ostal brez de
la,« se jezi simpatični Slo
venec Branko Sambol, stre
lec pri tankovskem topu.

Visoko nad zemljo se dviga
jo črni oblaki iwahu in dima. 
Koščk; eksplodiranih granat 
letijo na vse strani. Vendar 
ni nevarno. V|»jaki in stare 
šine so zavarovani z oklopi 
tankov in transporterjev. Tu
di tanki streljajo. Nekaj kilo
metrov dolga fronta je v pla 
menih. Mitralješka gnezda in 
bunkerji na področju branil
cev izginjajo kar po vrsti 
Vsaka izstreljena granata za 
dene cilj

Tankovska posadka vodni
kov Milivojeviča in Ramljaka 
opazuje skozi odprtine tanka  ̂
kako se iz porušenih bunker 
jev vali gost, čm dim.

Na pcvelje starešine so na 
nekaj kilometrov dolgi fron 
ti razvili bojno vrsto tanki in 
motorizirana pešadija Za 
oklopne enote ni 'bilo ovir: 
ob podpori artilerije, letal
stva in motorizirane pešadije 
so prodrle globoko v obram 
bni prostor oranilcev. Za nji
mi so ostala razrita tla in 
tisoče zadetih ciljev.

Na raketnem položaju
Pot nas je pripeljala do ra 

ketnih enot pod poveljstvom 
povojnega oficirja majorja 
Velimira čelaba. Tudi tukaj 
smo kot pri tankistih srečali 
mlade m sposobne ljudi — 
vojake in starešine. Ti v svo
jem vojaškem poklicu ne po
znajo neuspehov. V rokah 
imajo najsodobnejše orožje 
za boj proti sovražnim oklop 
nim enotam. Lanser ji so na 
posebnih vozilih. Tudi rake
tarji so nam pokazali svojo 
izurjenost. Deset sekund po 
povelju je bila maloštevilna 
posadka že pripravljena, da 
pošlje smrtonosni izstrelek 
na nasprotnikov oklopnik.

»Ena sama raketa,« pravi 
komandant te specialne eno
te, »stane toliko kot .fičko’ 
na nasprotnikovi strani pa 
povzroči sto do štiristokrat 
več škode, kot je sama vred
na.« ,

ZvedeJi so še nekaj: koli* 
kor bolj je cilj oddaljen ( ▼  
mejah izstrelkovega dosega), 
toliko bolj zanesljiv je zade
tek. Takšni so zakoni balisti
ke za to vrsto orožja

Pred lansiranjem raketnih 
izstrelkov obrazi sedmih ope
raterjev niso K azali nobene 
treme, čeprav so ti fanjte 
jeklenih živcev dobro vedeli, 
da vsak nezadetek z raketo 
pomeni i ^ b o  2 milijonov 
starih dinarjev »Toliko kot 
stane šolanje enega pravnika, 
ekonomista, inženirja,« je pri
pomnil neki časnikar

Operaterji že tretjič ah pa 
četrtič opravljajo zrelostni 
izpit iz streljanja z raketami. 
In vselej so dobili pohvale in 
priznanja. Upajo, da jim tudi 
tokrat ne Do spodletelo.

In sedaj?
»Tanki! Daljina 2000 me

trov!« smo zaslišali povelje 
majorja čelaba.

»Cilj vidim. Lansiram,« je 
odgovoril operater M Marič,

Tri ali štiri sekunde po po
velju je že zahrumela raketa
2 malo dima in svetJobe Sve
tlobni t:j je s spretno roko 
operaterja vodil usmerjeno 
raketo naravnost v cilj. Moč
na eksplozija in odleteli kosi 
tarče, ki je predstavljala 
tank, so pričal; o točnem za
detku

Se pet takih pokov in eks
plozij. Videli smo dim iri sve
tleči se tir, ki ga za seboj za
črta raketa. In še pet tankov
skih tarč se je razletelo na 
kosce.

Zavladalo je splošno vese
lje Raketarjem so čestitali 
opazovalci vaje, med njimi 
prvi generalpolkovnik Djoko 
Jovanič, komandant zagreb
škega armadnega področja.

Vsi so bili zadovoljni: opa
zovalci in udeleženci vaje.

In še nekaj: v imenu bral
cev E>olenjskega lista, Vestni
ka in Tednika smo tudi mi 
pozdravili tankiste in jim če
stital; za njihov praznik.

D. BOJANIĆ

"»šli takole skupaj (leva slika), drugi so bili razporejeni po terenu, kjer je vsak njihov raketni projektil (slika desno) v nekaj 
maketo tanka na drobne koščke — slika v naslovu: tankovska kolona gre v napad. Posadka teh tankov je varna celo pred radioaktivnostjo, 

e* I- voala celo skozi ničelno točko atomske eksplozije. Goste na manevru so še posebej navdušili tanki, ki vozijo brez posadke, sami uspešno
streljajo na cilj ah se tudi sami ustavijo, če je treba!



TURISTIČNI IZVIDNIK

Ne omenjajte mi
V 26 gostilnah, hotelih in restavracijah med Kol
po, Krko in Savo ob začetku glavne turistične 
sezone —  Ne manjka naravnih lepot ne prijet

nih lokalov, pač pa iznajdljivih gostincev

Poznamo dve vrsti turistov: enim je všeč udobje 
hotelov, drugi pa skušajo s skrom nim i sredstvi spo
znati lepote naše domovine* Ti iščejo skrije  kotičke 
v naravi in domača gostišča s preprosto hrano. 
Enim  kot drugim  pa se naši kraji, bogato obdarjeni 
z lepotami, arheološkim i in zgodovinskimi znamenL 
tostm i, pomembno preteklostjo  iz NOB, vodami, 
polnim i rib, in gozdovi, polnimi divjačine, lahko 
h itro  zam erijo.

če  gost naleti na neprijaznost, na počasno po
strežbo, če so cene previsoke, če vidi um azanijo ali 
če m u povsod ponujajo le zrezke in klobase, res ne 
bo navdušen.

Smo ob začetku glavne turistične sezone! Ugo
toviti. kako smo v poslednjem  trenutku  pripravljeni 
na pričakovano množico domačih in tu jih  gostov, 
je bil nam en naše leteče turistične akcije.

Toplice niso za vsak 
dan

Ziinanje kopelišče v Dolenj
skih Toplicah je letos lepo 
urejeno Vode v bazenu ne 
manjka več, čista pa je kot 
pri izviru. Novost na kopali
šču predstavljajo še: no<vi ot
roški bazen, asfaltna tla, raz
svetljava in gostišče. Postrež 
bi pa ob nedeljskem navalu 
niso kos. Ctomačim izletni
kom bodo pogosten obisk 
najibrž preprečevale cene 
Vstopnina 4 din za odrasle 
ga. poleg-tega še strošek za 
omarico, kak sladoled in ne
kaj pijače, pa družina z dve 
ma otrokoma 50 din na dar 
nima dovolj.

V <5marjeških Toplicah so 
cene mnogo nižje, saj je 
vstopnina samo 2.50 din, p>ač 
pa |e nižjim cenam primemo 
tudi udobje Dolgoletni gosti
nec iz Kopra Tone Kodrič 
ki se tam zdravi, je dal na 
slednjo oceno;

— Z besedo perfektno t» 
označil vodo, zrak, hrano in 
stanovanje, vse drugo pa je 
pomanjkljivo Gostje smo tu 
zidarji pa še delajo. Ni pošte 
ne razglednic ne pravega ko
pališkega reda Malo prej 
sem dobi’ v glavo nogomet 
no žogo . ..

V čateških Toplicah ima‘o 
največ prehodnih gostov iz 
Zagreba, na zdravljenju je 
precej Slovencev, še več pa 
tujcev vs^a sveta. Pri 
bazenu je navadno gneča, 
čeprav je tudi ti’ vstopnina 
4 din. -Tisti dan so imeli 
15 avtobus-'v izletnikov. Kljub 
ceni penziona v sezoni 55 din 
ima*o do septembra skoro 
vse postelje oddane. V Ca- 
teških Imajo tudi zelo lep 
nočni lokal, edini na Dolenj 
skem. ka ma vsak večer pro
gram V zdravilišču svetov
nega slovesa pa Je opaziti 
zlasti eno pomanjkljivost: 
manjka izkušenega strežnega 
osebja

Bela krajina se začne 
pri Badovincu

Dežela sonca, belih brez 
In grozdja Je gotovo po na
ravnih in d r u ^  zanimivo 
stih ena na^bogatejših v Slo
veniji, v turizmu pa Sele na 
začetku poti. Izletniki — 
morda ne slučajno — pravi 
jo da se belokranjski turi
zem začenja in končuje pri 
Petru Badovincu na Gorjan 
cih. Redki so dnevi, da tam 
ne bi imeli odojka, gibanice 
delajo po naročilu, domače 
rezance pa imajo ob vsakem 
časa

Gostilničarjeva specialiteta 
je pijačo »karampampuli«, o 
kateri pravi sam; »Kdor po
pije Šilce Dliače. mu aa* 
gotavl.iam dobro voljo.«

— In receot?
— l7!dai ea bom sinu Petru 

dva dni rvred smrtjo nič 
prei

m m

Daleč po Sloveniji in Hrva 
ški .je znan belokranjski 
gostilničar Peter Badovinac

Znano gostišče Veselica v 
Metliki je bilo prazno, živžav, 
včasih celo preglasen, je tam 
samo ob večerih. Postrežba? 
Natakar prijazen, izjavil pa 
je; »Po naročilu lahko dobite 
vse, v tem trenutku pa samo 
narezek.«

V metliškem hotelu Bela 
krajina me je mlada nata
karica takoj opamla, čudno 
pa me je gledala, ko sem si 
za kosilo želela domačih re
zancev z drobtinicami.

Na Vinici v trenutku 
postreženi

Zoper postrežbo v črno- 
oialjskem hotelu Lahinja ni
kaj reči, žal pa tudi tam od 
belokranjskih specialitet po
znajo samo jagnjetino in 
odojka, zaman pa sem si že
lela gibanice.

Prijetno presenečenje me 
je čakialo na Vinici. Ne pri 
Skolniku, kjer so tni za ko
silo ponujali kranjsko klo
baso! Ko s tem nisem bila 
zadovoljna so mi celo sveto
vali, naj grem v restavracijo 
na kamp. Pa mi ni bUo žal! 
Ni minila minuta, odkar sem 
kosilo naročUa, in že sem ga 
dobila. Prejšnja leta pa o 
tem gostišču ni bilo slišati

dosti pohval. Presenečenje je 
bUo tudi v tem, ko sem na
takarja slišala gtovoriti nem
ško.

Otočec in Breg 
nimata konkurence

Otoški grad je bil zaprt
Obnavljajo restavracLj-o, ku
hinjo in tujske sobe. Te bo
do dobile stilno pohištvo. Zato 
pa je toliko bolj obiskana 
nova restavracija. Pod kam 
nitimi gobami, ki so tiidi v 
opoldanski vročini dajale
prijetno senco, ni nihče go
voril po kranjsko. Angleži,
Nemci, Itali ’̂ani, Švedi. In 
vendar so me, čeprav samo 
domačinko, takoj postregli. 
Porcija sladoleda, tako ime 
nitna, da bi jo človek jedel 
še pozami, velja s kepico
smetane 7,20 din. Res ni pre
drago!

V Novem mestu imamo
dva hotela, kopico dru;;l'i
gostišč, splošno mnenje pa 
je, da je gostišče Breg daleč 
pred vsemi glede izbire jedi 
(tudi domačih!), postrežbe 'n 
prijetnega okolja.

Za novomeški turizem je 
pomemben še Žužemberk, ki 
naj bi bil raj za ribiče. Pa 
se nič ne čudim ribiškim 
družinam, ko prinašajo s se
boj hrano in pijačo. V Zu
pančičevi gostilni so me opa
zili, a se 11 minut nihče ni 
zmenil zame. Pokadila sem 
■eigareto in ogorek vrgla na 
tla terase Videti je, da je to 
splošna navada. Končno sem 
dobila boro\'ničev sok. Ponu
jena hrana: kranjske kloba
se, enolončnica ali pečenka, 
pa mi ni dišala.

Med zasebnimi gostišči, ki 
znajo zlasti za zaključene 
družbe pripraviti poceni po
jedine, po katerih tri dni ni
si lačen, slovi Recljevo v 
Šentjerneju. Med 15 do 20 
jedmi, ki jih ob takih prilož
nostih prineso na mizo, pa 
jih je kar polovioa pristno 
domačih’

Kopalci so ob izlivu 
Krke žejni

v brežiškem turističnem 
prospektu vabijo k zeleni 
Krki, na velikem travniku 
med Prahom in Hrovatičem 
pa nuiožica kopalcev ostaja 
brez pijače In hrane Niko

Tako malo kopalcev je v Dolenjskih Toplicah ie ob 
slabem vremenu, ob nedeljah pa se zbere tu  pol Za
greba in Ljubl,iane. Na,ibolj všeč je izletnikom lepo 
zelena in zm eraj čista voda v bazenu. Seveda pa 
udobje stane . . .

mur od gostincev družbene
ga in zasebnega sektorja se 
ne zdi vredno p o sk rb i za 
tisoče ljud i. . .

Sicer pa je gostišče Les na 
Čatežu zelo na dobrem glasu. 
Čistoča kar sije v oči, hrana 
je o d lic i in ne draga. Ndč 
čudnega, če je 24 prenočišč 
večinoma zasedenih s tujcd.

Kdotr si želi starinskega 
okolja, gre lahko v M (riErice. 
Tam imajo vsak dan ples, na 
razpolago p>a so tudi konji 
za jahalni šport. Na Mokri
cah bi radi in bi morali še 
marsikaj preurediti, saj jim 
očitajo zlasti mraz pozami, 
toda podjetje še ni dobilo 
nobenih družbenih kreditov 
Nekdo iz kolektiva je rekel; 
»V Ljubljani mislijo, da so 
Mokrice že na Hrvaškem.«

Prijeten izlet je po asfaltni 
cesti do Bizeljskega, kjer Je 
doma dobra kapljica Kdor 
se ustavi v gostilni Marije 
Šemrov, bo ob petkih gotovo 
dobil štruklje, da jih ne bo 
zlepa pozabil, medtem ko se 
lovci, ki zahajajo v Pišece, 
najraje ustavljajo pri Mar
janci Ogorevčevi.

 ̂ Kostanjevica 
bo središče

Lov, ribolov, cviček in vin
ske trgatve na Sremiču so 
vaba aa izletnike, kd obisku
jejo krško področje. Sredi
šče turizma v občini je do
ločeno; Kostanjevica na Krki 
s Formo vivo, z Lamutovim 
razstaviščem in ' Gorjupovo 
galerijo. To. eno najstarejših 
nriest na Slov«iskem, obišče 
že zdaj vsako leto okoli
40.000 gostov, prenočijo pa 
jih lahko naenkrat v najbolj« 
šem primeru samo 30. Tudi 
ljubezen do kulturnih užit
kov pa gre najbrž skozi že
lodec. Slučajen gost zavije, 
verjetno kot jaz, v gostilno 
<»Gorjsuici<(. Zgledno čisti In 
senčnati vrt. dela odličen vtis. 
toda če ob uri kosila nimajo 
nič gotovega. Je to narobe. 
Hotela sem še na vrt sosed
njega gostišča JevnOc, a sta 
se proti meni lajajoč zaka
dila kar dva velika psa.

Gostišč tudi v kršem mestu 
ni malo, splača pa se potru
diti na Sremič, k »Trem luč
kam«. Lep razgled na vso 
dolino, okusno lurejen lokal 
in v redu postrežba.

Grem pa že raje 
na Odrgo!

v trebanjskem motelu sem
sedla pod senčnik na terasi 
ter razgrnila »Nedeljskega«. 
Nikogar! Ko je minilo 10 
minut, stopim v restavracijo:

— Ali zuna.j- na strežete? — 
vprašam dva, ki sta stala za 
točilno mizo, v sobi pa so 
sedeli samo trije gostje.

— Strežemo, samo malo je 
še zgodaj. — Bilo je ob 8.30! 
Naročim kavo ekspres s sme
tano. Nadaljnjih 7 minut 
sem še opazovala drveče av
tomobile po cesti, ko Je de
kle prišlo 8 prtom in kavo. 
Cena: 1.30 din!

— Adljo, motel, pa zdravi 
ostanite!

Samo 500 metrov vstran po 
resda malo slabi cesti se pri
de do zasebne gostilne Mari
je Cugej na Odrgi. Raagled 
čudovit, prijaznost pa taka, 
kot je še nisem videla, čisto
či v vseh prostorih niti naj
bolj natančna gospodinja ne 
bi imela kaj očitati.

V Trebnjem je gostilna v 
vsaki drugi hiši, jaz pa sem 
zavila na Mimo, kamor se 
letos lahko pride po asfaltu. 
Tovarna DANA ima lično 
urejen ’ lokal odprtega tipa; 
kjer imajo tudi enolončnice.

Na deževen dan je bU vi- 
niški kam p tako dobro 
obiskan. K ljub najslabši 
cesti v Sloveniji in kljub 
slabemu vremenu. (Slika 
zgoraj)

Marija RepSe pripraviti zelo 
dobre domače jedi, ki jih je 
ob nedavnem obisku pohvalil 
celo mojster Ivačič.

Kdo(r pa hoče žgance z 
mlekom ali z zeljem, mora 
na Lisco. Tam so s|K)mIadi 
pašniki modri od encijana, 
jeseni pa vsako'leto prireja-

!\Ied najlepše urejenim i, najbolj čistim i, in po hrani 
sodeč, najboljšim i zasebnimi gostišči je  Lesovo n s  
Čatežu (na sliki). Podobno pohvalo zaslužijo ^  Cug; 
Ijeva na Odrg!, M arija Šemrov na Bizeljskem in »Tri 
lučke« na Sremiču

Dekleta se urno obračajo, le 
čistUno službo bi lahko 
o k ra li.

Čudim pa se Mirenčanom, 
da svojo najlepšo izletniško 
točko Debenec »držijo v ile 
gali«. Na Mimi imajo sicer 
kažipot do tja rdeče barve 
in pritrjen na stranski zid 
neke hiše, vendar pa napisa 
tudi jaz s priznano dobrim 
vidom nisem mogla prebrati 
kljub zelo počasni vožnji 
skozi kraj.

Še mojster Ivačič 
ie pohvalil

^vnica ima tako slabe lo* 
kale, da domačini svojih 
»boljših« gostov raje ne vo
dijo vanje. Pred kratkim je 
kolodvorska restavracija do
bila nov krak, ki j e . sdcer 
lepo urejen in primeren za 
slavnostne obede, nimajo pa 
večje Izbire Jedi.

V gostilni Marije Gorišek v 
Loki ali pri Repovžu v Šent
janžu pa Imajo večkrat suh 
goveji jezik. Za izletnike je 
vablj.lv še sevniški grad. Pre
pričali smo se, da zna tam

jo kostanjevo nedeljo. Prijet
no je še na Malkovcu, kjor 
uspeva dober cviček, vendar 
se kraj Sele razvija v turi
stično postojanko.

Nič podatkov
o pijačah!

Ugotavljam, da sa  mi v ve
čini obiskanih gostišč kot 
prvo jed ponujali kranjske 
klobase in zrezke če bi jdh 
povsod poizkusila, bi se mi 
nedvomno zamerile do konca 
dni. Kaj pa tujcu, ki 14 dni 
potuje po naših ičrajih? Pre
skromna izbira domačih jecU 
Je ena največjih pomanjklji
vosti našega gostinstva. Nih
če pa me ne bo prepričal, da 
ni gostinstvo odvisno pied- 
vsem In edinole od kadra. 
Prav v tem pa so pri nas še 
zelo velike vrzeli!

Naj mi bralci oproste, da 
jim nisem postregla tudi s 
podatki o pijačah. V opravi
čilo navajam kar tri razloge:
1. šoferji ne smejo piti; 2. 
na vino in žganje se ne spo
znam; 3. pijem samo v druž
bi. RIA BAČEK



Kaj lahko dobi gospodinja za svoj denar, če gre v mesnico, smo preiz
kusili z našo akcijo »GOVEJI ZREZEK prve kvalitete« v soboto, 22. junija, 
v Novem mestu, Trebnjem in Brežicah. Na žalost nam iz Metlike in Kočevja, 
kjer smo tudi hoteli kupiti meso, ni steklo, kot bi bilo treba, ker je bil 
pogoj da pride zrezek vsaj v eni uri pred komisijo v Novo mesto. Toliko 
časa  se  m eso bistveno ne spremeni, čeprav je zavito sam o v polivinilno 
vrečko.

Za kritični dan - smo izbrali soboto ob 7.30 zju
traj, ko naj bi vse mesnice imele na zalogi dovolj 
mesa. Verjetno bi drugi dan in druga ura dali dru
gačne ugotovitve, vendar za prvič to niti ni bilo po
trebno. Naše gospodinje so nam namreč večkrat za
trjevale, da tu ne morejo dobiti lepega mesa, medtem 
ko ga je v Ljubljani in drugje dovolj. Po drugi strani 
pa so spet mesarji in prodajalci zagotavljali, da je 
zdaj mesa in konkurence dovolj, da s la l^ a  mesa 
sploh ne prodajajo!

^ ^ k c ija  je stekla nekaj mi
nut pred pol osmo. Vsi na
kupovalci so imeli nalogo, 
da kupujejo enotno, z bese
dami:

»Prosim goveji zrezek pr
ve kvalitete, težak 15 deka
gramov!«

Medtem ko je mesar rezal, 
so vprašali še, od katerega 
dela živinčeta je odrezani kos 
in če je že hilo v hladilniku.

Zrezek prve kvalitete mora 
namreč ustrezati precej za
htevam:

1. odrezan mora biti od hrb
ta ali vsaj od zgornjega dela 
stegna,

2. že na pogled mora biti 
sočen in čim manj žilav,
3. meso mora biti lepe rde
če barv'e, loj bel, in ne ru
men,

4. loj mora biti razporejen 
v tanki pla ŝti ob robu zrez
ka, 1M> sredini so lahko kveč
jemu posamezne iskrice ma 
ščobe,

5. imeti mora primeren 
duh po svežem mesu,

6. odrezan mora biti v enem 
ko.su, pbčez, enakomerno de
belo (do lem ) in tako, da 
pri tolčenju ne more ostati 
po sredini nobene sledi dvoj
nega reza; oblika zrezka mo
ra biti čimboj zaokrožena.

Meso za zrezek mora biti 
pred sekanjem pravilno ohla
jeno, za prvo kvaliteto pa tu
di ne bi smelo biti v hladil
niku dalj kot čeiz noč. Po 
dvakratnem daljšem zmrzova
nju namreč meso izgubi pre
cej svojih vrednosti.

»Na žalost večina gospo
dinj teh kvalitet za meso ne 
FKJzna,« je povedal veterinar
ski inšpektor Franc Pučko, 
»in potem od m esarja niti ne 
m orejo zahtevati prve kako
vosti . . .«

8 MESNIC V NO
VEM MESTU

Zrezke je v Novem mestu 
nakupovala Pepca Vidmar, 
bolničarka v kandijski bolniš
nici.

Najprej v mei>nici v Kan- 
diji. Zelo prijazen mesar je 
za ISdkg mesa zaračunal 2 
din 40 par (zrezek na sliki s 
številko 1). Cene za meso 
brez kosti v tej mesnici ni
majo napisane, račim pa po
ka^ , da stane tu kilogram ta
kega mesa 14 din.

Zelo prijazen mesar je v 
DOLENJKINI samopostrežbi 
pri mostu za 15dkg mesa po 
13 din 50 par zaračunal 2 din 
10 par — torej 7 par preveč

(slika 2). Zrezek pa je bil med 
boljšimi.

Mesar v mesnici pri Ro
tovžu na Glavnem trgu je bil 
zelo neprijazen. Za 20 dkg me
sa (slika 3) je zaračunal 3 
din (kilogram stane 15 din).

Tudi v mesarskem paviljo
nu na živilskem trgu stane 
kilogram prvoraarecinega go
vejega meša 15 din. Vsaj ta
ko je zaračunal sicer prijaz
ni mesar 20 dekagramski 
»zrezek« (slika 4), ki je os
vojil nečastno zadnje mesto! 
čeprav je mesar zatrdil, da 
je zrezek od stegna, je bila 
komisija mnenja, da ga je 
odrezal kvečjemu od spod
njega dela, kjer je meso po- 
rabno komaj za golaž.

ZMAGOVALEC 
IZ KOLONIJE

Na 5. sliki je zrezek — zma
govalec. Kupljen je bil v mc- 
snici na Koštialovi 1 (pod Ko
lonijo). Za 17 dkg je prijaz
ni mesar zaračunal 2 din 55 
par (kg slane 15 din). Ta zre
zek si sicer po oc&ni deli pr 
vo mesto s številko 9 
(iz Trebnjega), vendar je D : 
oni za las slabše oblike!

Najmanj sveže meso so ime
li ta dan v DOLENJKINI sa
mopostrežbi pod Koloni
jo, kjer konkurirajo mes
nici na Koštialovi. Mesar je 
rekel, da njihovo meso ni bi
lo nič v hladilniku. Za zrezek 
št. 6, ki ga je mesar ocenil 
na 16 dkg, smo plačali 2 
din 10 par. Tu se je mesar 
uštel v svojo škodo (saj je 
kilogram tudi pri njih po 
15 din), vendar ni maral nič 
slišati o doplačilu razlike.

Zrezek številka 7 smo ku
pili v mesnici za Osolnikovo 
gostilno v Bršlinu. Za 15 dkg 
smo plačali 2 din 25 par (kg 
stane 15 din). Ta zrezek bi 
zlahka odnesel prvo mesto, 
če ne bi bil — iz dveh 
koščkov. Z manjšim si go
spodinja namreč nima kaj po
magati!

Novomeški del akcije smo 
nekaj minut Čez pol deveto 
zaključili v DOLENJKINI sa
mopostrežbi v Bršlinu. Za 
zrezek številka 8 smo plača
li, ko da je težak 22 dkg — 
tri pare manj kot 3 dinarje 
(po 13 din 50 par za kg), na
tančna tehtnica pa je poka
zala, da je težak samo 
20 dkg! Ta zrezek je bil sicer 
lep, a na žalost odrezan od 
plečeta, kar mu je sicer zbi
lo cele 4 točke! Mesar pa je, 
rekel, da je od stegna . . .

IZ TREBNJEGA 
IN BREŽIC

Iz trebanjske mesnice, last 
Kmetijske zadruge, je prišel 
zrezek števUka 9. Kupil ga je 
15-letni Miro Brudar iz Eih- 
povca pri Trebnjem. Tudi tu 

je te vrste meso po 15 din 
— ne kar tako, saj si zrezek 
deli prvo mesto z onim iz 
Koštialove.

Zrezek številka 10 je kupi
la gospodinja Marija Kuhar 
v Brežicah v poslovalnici šte
vilka 3 brežiške AGRARIE. 
Zrezek je bil dvojno odrezan, 
kar nekateri mesarji radi de
lajo, češ da ga je laze po
tolči. Komisija glede tega ni 
bila enotnega mnenja, zre
zek pa je dobil za obliko sa
mo — 5 točk! Za zrezek je 
mesar zaračunal 2 din 18 par 
(15 dkg po 14 din ,50 par z".

kg), laboratorijska tehtnica 
pa je pokazala, da tehta 
17 dkg.

Vsi zrezki so na slikah po
manjšani v istem razmerju, 
zskto jih lahko primerjate po 
velikosti in obliki.

MESARJI SO SE 
KAR DOBRO 
-ODREZALI«

v  komisiji so bili:
I  kot predstavnik živilske

ga laboratorija inž. Nada Spol- 
lenak iz Ljubljane,
, ■  veterinar Franc Pučko 
iz Novega mesta,

B kvalificirani mesar Peter 
Repar iz Ljubljane,

kuhar Peter Bevc, šef 
kuhinje v restavraciji na 
Otočcu, m 

B gospodinja Milena Sribar 
iz Novega mesta.

Zrezke so ocenjevali samo 
po priloženih številkah, in si
cer z 1 do 10 točk za vsak 
pogoj. Za prodajalne, kjer so 
bili kupljeni, pa so zvedeli še
le po končanem ocenjevanju. 
Njihovo sodbo o mesarjih si 
lahko podrobneje ogledate 
na priloženi tabeli.

Tu je tudi rubrika popre

čij zanimiva: prav so imele 
gospodinje, ki so trdile, da 
so zrezki slabo odrezani (naj
nižja poprečna ocena — 7,4 
točke!), žilavi in grde barve 
— mesarji pa so jim dokazali, 
da prodajajo sveže meso s 
primemo količino loja. Po
prečje zaračunane in ‘dejanske 
teže govori v korist mesar
jev; še celo, če upoštevamo, 
da je nekaj gramov vlage 
ostalo tudi na vrečki! Popreč
na kvaliteta zrezkov (skup
na ocena 52 točk) je za ceno 
prvorazrednega mesa (14 
din 50 par!) le prešibka. Tu 
so še možnosti za konkuren
co, če ne drugače pa z nižjo 
ceno!

Ne mislimo trditi, da je 
taka akcija splošno merilo 
za ugled ene ali druge mes
nice — je pa spričevalo ti
ste sobote! In ob sobotah 
prodajo največ mesa. Ne za
radi takih in podobnih ak
cij — zaradi potrošnikov bi 
morali mesarji prodajati za 
prvo kvaliteto res samo naj
boljše meso z oceno (po naši 
tabeli!) 60, 59 ali kvečjemu 
58 točk. Vse drugo je slabša 
roba — druga klasa!

Na splošno je sicer komf- 
sija menila, da so mesarji to 
malo preizkušnjo razen dveh 
ali treh kar dobro prestali.

»Pred dvema mesecema bi 
bilo bolj porazno!« je pouda
ril veterinar Pučko, ki je so
deloval v komisiji samo kot 
strokovnjak, in ne kot inšpek
tor. »Zdaj pa se konkuren
ca le pozna!«

M. MOŠKON

Komisija je 
ocenjevala : 1

Zrezek številka

5  6  7 8 9 10 po
pr

eč
je

2 3 4

del živinčeta 10 10 5 2 10 10 10 6 10 10 9,3

barvo m esa in loja 8 9 7 7 10 9 10 8 10 8 8,6
žilavost, sočnost 8 8 6 5 10 8 10 6 10 8 8,1
zam aščenost 10 10 10 10 10 10 10 10. 10 10 10
duh, svežost 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 9,8

rez, videz 6 9 5 3 10 9 9 8 10 5 7,4

točk 52 56 43 37 60 54 59 48 60 51 52
ocena

mesto VI. IV. IX. X. l.-ll.. V. III. VIII. l.-ll. VII.

cena za kg din 14 13,50 15 15 15 15 15 13,50 15 14 14,50

„ ,, zaračunana 17 15 10 20 17 16 15 22 15 15 16,5
teza dkg ,  . , 

dejanska 17 14,5 19,5 20 16 15 15 20 14 17 16,8



eto stran ste napisali sami! — To stran ste napisali sami! — To stran ste napisali sami!

Hvala za lekcijo o vandalizmu
v  26. številki Dolenjskega 

lista, ki je izšla v četrtek, 27. 
junija, smo izpod peresa inž. 
Starihe, rojaka iz Črnomlja, 
po nepreverjenih podatkih ži
večega trenutno v Avstriji, 
dobili obsežno lekcijo^ v ka
teri nam »gLobronamemoK oči
ta — milo rečeno — nekorek
ten odnos do beograjskih ne
mirov. Ker mu je verjetno 
sluzil članek v Dolenjskem 
listu dne 13. 6. 1968 kot os
novni vir informacije, ta pa 
ni bil kdove kako obsežen, se 
se je avtor članka pač moral 
poslužiti nekaterih predpo
stavk, ki so bodisi plod nje
gove domišljije, ali pa plod 
»praktičnih« izkušenj, pri
dobljenih v času kratkega 
službovanja v Črnomlju. S 
piscem članka ne nameravam 
polemizirati, čeprav bi neka
tera stališča to zaslužila. Že
lim /e, da bi bila javnost, s 
tem pa tudi on sam, o zadevi 
prav informirana. Zato naj 
dobesedno citiram zapisnik 
seje občinske skupščine Čr
nomelj z dne 5. junija 1968: 

»Košir Franc: Mi kot od
borniki občinske skupščine 
moramo spregovoriti v zvezi 
s študentskimi neredi v Beo
gradu. Vse je lepo in prav, 
da se študentje kot državlja
ni borijo za pravice, vendar

Ali je človek dober 
le, dokler je zdrav 

in gara?
Tovariš urednik!

Že od leta 1952 sem vaša 
stalna naročnica. Dolgo sem 
oklevala, preden sem se odlo
čila, da vam napišem pismo.

Ko sem v letih 1945-48 po- 
magala odstranjevati ruševini. 
ne, ki so nastale ified vojnam 
in pomagala graditi, sem si 
vedno želela in verjela, da 
bom nekoč tudi sama dobila 
stanovanje.

23 let je minilo od takrat, 
toda vse želje in prošnje so 
bile zaman. S svojo družino 
sem se v teh letih že sedem
krat preselila in pri preselit
vah smo vedno razbili ali 
odrgnili še tisto pohištvo, ki 
smo ga kupovali na obroke.

Mož je upokojenec in do
biva 486,90 din pokojnine, jaz 
pa sem invalidsko upokojena 
in dobivam 60,85 din pokoj
nine. Z nama živi tudi 8- 
letna hčerka, najina sinova 
pa sta v JLA. Mož je star 
62 let  ̂ jaz pa 44 let in sem 
zaradi bolezni morala službo 
pustiti.

Pred kratkim smo na obro
ke kupili hlev na Marofu, 
vendar ga še nismo izplačali. 
Ker je nad hlevom skedenj, 
smo se preselili vanj, saj 
smo verjeli, da bomo dobili 
posojilo in ga bomo do jeseni 
lahko popravili. Ker imava 
premajhno pokojnino, bo po
sojilo prav gotovo premajhno 
za kakšno večje popravilo.

Sprašujem se, tovariš ured
nik^ ali nam stanovanjska 
skupnost ne more pomagati? 
Dolga leta smo plačevali na
jemnino in sl odtrgovall za 
stanovanjski sklad. Zdaj nam 
je potrebna pomoč, toda ti
stega denarja ni nikjer. Tudi 
podjetja IMV in Novoles, 
kjer sva 'bila z možem zapo- 
sleria, so' pozabili na nas in 
nam doslej na našo prošnjo 
za pomoč še niso odgovorila. 
Hildo mi je, če pomislim, da 
je človek dober samo toliko 
časa, dokler gara  ̂ ko pa osta- 
ri in je potreben pomoči, se 
ga nihče ne spomni.

Rada bi prosila stanovanj
sko skupnost in podjetja za 
pomoč. Prav bi bilo, če bi nas 
obiskala tudi komisija, ki bi 
znala oceniti, v kakšnih ne
mogočih razmerah živimo.

DRASLERJEVA 
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pa bi morali urejati na dru
gačen način, ne pa razbijati 
tisto^ kar so delovni ljudje 
ustvarili s svojimi žiUji. Tudi 
v delovnih kolektivih se po
javljajo razni problemi, ven
dar pa jih kolektivi sami- ure
jajo na drugačen in primer
nejši način. Smatram, da štu
dentje živijo v boljših pogo
jih kot včasih, veliko pa k ta
kim negodovanjem in take
mu načinu zahtevanja za ure
ditev pogojev študentov pri
speva socialni sestav študen
tov, ki bi se pa moral spre
meniti. V zvezi s tem bi mo
rali spremeniti tudi politiko 
štipendiranja in dodeliti več 
štipendij revnim in nadarje
nim študentom.

Dvoršak, inž. Rado: Predla
gam, da odborniki občinske 
skupščine Črnomelj z današ
nje seje pošljemo brzojavko 
Klubu belokranjskih študen
tov v Ljubljani^ s katero bi 
jih obvestili, da protestiramo 
proti takemu načinu izraža
nja študentov in istočasno 
apeliramo nanje, naj se vede
jo v zvezi s tem kot dostojni 
člani naše socialistične skup
nosti.

štajdohar Franc: Tudi mo
je mnenje je, da k takšnemu 
stanju prispeva * struktura 
študentov m je potrebno to 
strukturo popraviti in omo
gočiti študij tudi socialno šib
kejšim študentom.«

Klubu belokranjskih štu
dentov in skupščini SRS pa 
sta bili poslani brzojavki s 
sledečo vsebino:

»Skupščina Socialistične re
publike Slovenije^ Ljubljana!

Odborniki občinske skup
ščine Črnomlja, zbrani na 
seji dne 5. 6. 1968, ostro ob
sojamo neodgovorne izpade 
študentov beograjske univer
ze in poizkuse izpadov štu
dentov drugih univerz.

Menimo, da so zahteve štu
dentov sicer delno opravičlji
ve, vendar način iskanja poti 
za rešitev problemov ni pra
vilen in vzbuja posmeh vsem 
družbenim činiteljem, pred
vsem delovnim ljudem, ki si 
prizadevajo ustvariti čim 
boljše pogoje za sedanjost in 
prihodnost.

Apeliramo na vas, da upra
vičene zahteve študentov po
izkušate v okviru možnosti 
rešiti, zoper neodgovorne iz
grednike pa storite najostrej
še ukrepe..

Klub belokranjskih štu
dentov, študentsko naselje, 
Ljubljana!

Odborniki občinske skup
ščine Črnomelj na seji dne 5. 
6. 1968 ostro obsojamo neod

govorne izpade študentov Be
ograjske univerze in poizkuse 
izpadov študentov drugih uni
verz.

Menimo, da so zahteve štu
dentov sicer delno opravič
ljive, vmdar način iskanja 
poti za reševanje problemov 
ni pravilen in vzbuja posmeh 
vsem družbenim činiteljem, 
predvsem delovnim ljudem, 
ki si prizadevajo ustvariti 
čim boljše pogoje za. seda
njost in prihodnost.

Apeliramo na vas, da pri 
uveljavljanju svojih pravic 
upoštevate težave, v katerih 
se trenutno naša družba na
haja, in da ne pozabite na

pomoč, ki vam jo je naša 
skupnost že nudila oziroma 
vam nudi, in na vašo obvezo 
do učenja.

Odborniki občinske skupšči
ne Črnomelj.«

Smatram, da je skupščina 
občine s takšnim stališčem 
dovolj objektivno ocenila po
ložaj in se opredelila za kon
struktivno reševanje perečih 
problemov^ vključujoč pri 
tem tudi neustrezno socialno 
strukturo študentov. Seveda 
pa je obsodila takšne načine 
in metode uveljavljanja pra
vic, kakršne smo doživeli v 
prvi fazi nemirov, v Beogra
du. Prepričan sem, da bodo 
bralci iz tega odgovora lahko 
razbrali, v koliki meri je 
bila lekcija našega rojaka do
bronamerna.

Inž. Rado Dvoršak

Še 6 „Enkrat je treba začeti“

Nekaj misli o naši kritiki

še o policaju in vzgojitelju
Odgovor na prispevek Toneta Ovna o delu šent- 

lovrenškega mladinskega kluba

Tov. urednik!
Ne vem, če je bilo treba 

toliko razburjenja ob mojem 
članku: »Tema ima svojo
m oč .,.«  saj bi se vse dalo 
urediti brez hude krvi, le 
pogledati bi bilo treba res
nici v oči. Pisec odgovora To
ne Oven je bil z dogodkom 
premalo seznanjen, pri tem 
pa lahko trdim, da me je 
osebno žalil, kar več ne šteje 
v časopisno polemiko. Na
men mojega sestavka je bil 
obravnavati probleme mladin
skega aktiva, ne osebnosti.

V sestavku: »Tema ima svo
jo moč« sem napisala vse 
tisto, kar se je v mladinskem 
klubu v resnici dogajalo in 
kar sem sama videla. Pred
sednik mladinskega aktiva je 
bil zaradi tega opozorjen že 
tudi od starejšega družbeno
političnega delavca.

Kot nekdanja članica uprav
nega odbora mladinskega ak
tiva sem bila tudi vnaprej

postaja na videz neodvisen 
in iznad prakse dvignjen mo
ralni faktor, ki je sam sebi 
namen. E. Kardelj pravi:»Kri- 
tiki tako postanejo poseben 
družbeni ceh izven obstoječe
gâ  kar ni pod vplivom ten- 
d ^ c  tega obstoječega in tudi 
ne more biti kritizirano kot 
obstoječe.«

Kritično opredeljevanje in 
razločevanje ožjih in širših 
pojavov naše vsakdanje stvar
nosti, s stališča najglobljih 
temeljev naše socialistične 
družbe^ je po mojem mnenju 
edino 'objektivno merilo za 
utemeljenost ali neutemelje
nost ostrosti kritike. Vsak 
pojav zasluži tolikšno ostrino 
negativne kritike, kolikor se 
odmika od iskustvenih prin
cipov našpga obstoja, ne gle
de na katerem nivoju se je 
pojavil. To pomeni, da tudi 
najiskrenejša družbena kriti
ka lahko postane jalova in 
brez vrednosti za družbo^ če 
je slepa, to je, če je le kriti
ka trenutno gledanih dejstev, 
izven časa in prostora. »Ti 
Berlinčani se ne smatrajo za 
ljudi, ki kritizirajo, ampak 
za kritike ki imajo to nesre
čo, da so ljudje,« je svoj čas 
napisal Marx.

Seveda to ne pomeni, da 
kritike v ruiši družbi ne sme 
biti. Kritika mora biti, ne 
pavšalna, ampak konkretna. 
Danes je problem razvijanja 
kritike ožiih organov in po
sameznih funkcionarjev pri 
nas realen družbeni problem 
S to ugotovitvijo pa nikakor 
ne smemo razumeti frontalno 
negativnega stališča do funk
cij in funkcionarjev. Prav 
zaradi tega  ̂ ker kritika or
ganov in funkcionarjev še ni 
toliko kultivirana kot javna, 
lažje napihuje napake funkci
onarjev in jih posplošuje ter 
tako demobilizira, spravlja v 
apatijo ab pa nerealno revol
tira »običajne ljudi. Kritika 
je velikokrat neučinkovita 
prav zato, ker ni osebna. 
Konkretna kritika je napred
na in učinkovita, če se loteva 
kritike oseb  ̂ izhajajoč iz 
družbene stvarosti, ne pa 
da jih ocenjuje predvsem na 
podlagi prvih vtisov in sub
jektivnih razpoloženj. Eno- 

drugi. Kolikor vem, je bilo .  stranska kritika vnc^a 
mladinskih sestankov prav nosti, namesto da bi o 
malo, povečini so bili le ple
si; zanje pa je mogoče reči, 
da niso bili vzgojni.

Po odgovoru T. O. sklepam, 
da on popivanja in kvartanja 
nima za veliko zlo, ki bi 
kvarno vplivalo na mladino.

K temu sestavku me je spod
budil poziv v »Poročilu DL«, 
ki sem ga tudi sam prejel, 
češ da bi bili politični in dru
gi javni delavci lahko v hipu 
stopili-pred tisoče in deset ti
soče občanov — s svojim 
sestavkom seveda. Pojasniti 
hočem nekatere svoje misli o 
problemih kritike v naši 
družbi. Naj mi bo oproščeno, 
da pišem mogoče nerazumlji
vo. S sestavkom ne želim ni
kogar izzivati, žaliti ali kaj 
podobnega. Vsaka podob
nost tega sestavka z odgovar
janjem na kakršne koli pole
mike v našem časopisju je 
zgolj slučajna.

O kritiki, objektivni, neob
jektivni, dobronamerni in po
dobni^ je bilo pri rms že veli
ko najjisanega in izrečenega. 
Nesporna resnica pa je, da 
je kritika ena bistvenih sesta
vin delovanja socialistične 
družbe. Seveda pojmovanja 
in uresničevanja kot temelji
to ločevanje^ ̂ družbenih poja
vov na pozitivne in negativne, 
ki gredo od ideološke do 
praktične politične akcije. 
Marx je zapisal: »Filozofi so 
svet samo različno razlagali, 
gre za to, da ga' spremeni
mo.« Ta stavek pomeni poziv 
h kritiki vsega obstoječega, 
seveda z namenom graditi 
novo.

Tako kritiko vsega obstoje
čega pa moramo v naših po
gojih razumeti kot stalno 
kritično analizo vsega dose
ženega, 2 namero^ da se po
stavijo novi cUji, kot težnjo 
po ustvarjanju novih per
spektiv. žal pa se pri nas 
velikokrat dogaja, da kritizi
ramo v imenu nekih splošnih 
moralnih, človeških in podob
nih načel. Skratka, kritika

pripravljena sodelovati v mla
dinski organizaciji, od tega 
pa me je odvrnilo nelagodno 
počutje v klubu, kar pa ne 
trdim samo jaz, marveč tudi

vala  ̂ mobilizirala in usmer
jala ' socialistične subjektivne 
sile.

če bi bila vsaka kritika
dobra, potrebna in ustvarjal
na, potem bi bili t)Si pleskar
ji, uvfictniki in vsaka izmiš- 

Res je to človekova osebna ijotina znanost. Tisti, ki
stvar, toda lahko bi 'vplivali pravijo, da je vsaka kritika
na mladino, da se temu ne 
bi predajala. Ta vzgojna na
loga je ena poglavitnih po
slanstev mladinske organiza
cije.

Emilija Grablovec, 
Vel. Videm 9

PRIPIS UREDNIŠTVA. S tem 
sestavkom zaključujemo po
lemiko o razmerah v šentlo- 
vrenskem mladinskem klubu.

Albert Pižmoht se v pismu 
pod gornjim naslovom^ ob
javljenem 27. junija, upravi
čeno pritožuje zaradi svojih 
težav. Nekatere stvari, ki jih 
je navedel v zvezi s pokoj
ninskim zavarovanjem kme
tov, pa je treba bolj osvetliti.

Take pokojnine, kot jih 
predlaga za najbolj potrebne 
stare kmečke ljudi, ne bi bile 
pokojnine, temveč socialna 
podpora. Delavske pokojnine 
namreč temeljijo na načelu, 
naj vsak prejema toliko, koli
kor je prispeval, dokler je bil 
zaposlen. Višina pokojnine je 
odvisna od delovne dobe in 
osebnih prejemlcov v zadnjih 
letih službe. Na podobnih na
čelih bodo verjetno morale 
temeljiti tudi pokojnine kme
tov.

Nekdanji hlapci in dekle 
res niso plačevali prispevkov 
za pokojninsko zavarovanje, 
pa prejemajo pokojnine. Pre
jemajo pa jih iz delavskega 
pokojninskega zavarovanja, 
in ne iz prispevkov kmetov. 
Delavci pa ne morejo prispe
vati sredstev za pokojnine 
vseh kmetov, ki so že tako 
stari, da bi jim bile potreb
ne. Saj še za delavske upoko
jence ni dovolj sredstev, da 
bi starejše izenačili z mlaj- 

■ Šimi.
Primer Alberta Pižmohta je 

posebno boleč m opozarja, da 
bo treba kmalu nekaj ukre
niti. Gre predvsem za dve 
stvari. Ob arondaciji je zgu
bil zemljo. Vemo^ da so ta
kratne odškodnine za arondi- 
rano zemljo bile res zelo niz
ke v primerjavi s sedanjo ce
no zemlje. To bi mu menda 
morali zdaj upoštevati, če ni

ma sredstev za preživljanje, 
če bi dodali še 15 delovnih 
let, ko je plačeval tudi za po
kojninsko zavarovanje delav
cev, bi gotovo lahko dobival 
nekaj pokojnine, da mu ne bi 
bilo treba iskati socialne pod
pore. Sicer ne po sedanjih 
predpisih — zato začenjamo 
razprave o novih, ustreznej
ših. čimprej bo treba začeti 
uvajati pokojninsko zavarova
nje kmetov, pa čeprav le na 
prostovoljni osnovi^ ko bi se
veda morali upoštevati pri
mere, ko so kmetje morali 
»prodati« zemljo zaradi aron
dacije ali so se zmanjšali nji
hovi dohodki iz gozdov, v ka
terih so hranili les za stara 
leta. Potem ne bo treba zbi
rati denarja za pokojnine 
kmetov le od mlajših kmeč
kih ljudi, ki bodo morali dol
ga leta plačevati, preden jih 
bodo tudi sami zaslužili.

J. PETEK

Kam po večkrat 
na dan?

Vsi tisti, ki stanujejo v 
stavbi KZ Novo mesto v 
Brusnicah so do nedavnega 
uporabljali navadno strani
šče. 26. junija pa so prišli 
delavci obrtno gradbenega 
podjetja z Mirne, podrli 
stranišča in povedali, da bo
do namesto navadnih stra
nišč postavili školjke z vodo. 
Stara stranišča so podrli, ce
vi zamašili, potem pa so od
šli in se še niso vrnili. . .

Stanovalci se po večkrat 
na dan zaman sprašujejo, 
kam naj gredo,

JOŽE ČOPIČ

■ ■M

Govor predsednika Tita,

obsodba ;
dohodki

n a z m  Vi

dobra in koristna v naši 
družbi, potemtakem zanemar
jajo ustvarjalno družbeno vlo
go kritike Kritika mora ime
ti pred očmi predvsem odnos 
družbenih sil. V teh odnosih 
pa ljudje ne delajo samo ti
sto, kar želijo, ampak pred
vsem to. kar morajo.

DUŠAN ZUPANC 
Novo mesto

S O ika
ve/j __

»Nobena juha se ne po
je tako vroča, kot se sku
ha!« pravijo tisti, ki se 
razumejo na te stvari Pa 
še res je! Tudi juha »na 
jugoslovanski način« se je 
običajno ohlajena . . .  Lju
dje so bili navdušeni ob 
Titovi izjavi po študent
skih demonstracijah. Pred. 
sednikov govor je bil vroč. 
Ko pa poskušamo tudi mi 
kaj takega napisati, je 
»hladilnikov« na pretek: 
ta in. ta zadeva ni v pri
stojnosti te in te inšpekci
je. Za NEUPRAVIČENO 
bogatenje gre, na primer, 
finančne inšpekcije pa ni
mamo! Potem: tovariš se
kretar je užaljen, ker mu 
nekdo očita,da ni bil po 
vojni nikoli lačen, in ta
koj spesni protestno pi- 
smo na »najvišji« organ, 
češ da tudi oni nebodiga
treba ni bil nikoli lačen. 
Zasebniki trdijo, da so 
oošteno garali in groze s 
\ožbo. Samoupravljalci pa 
oravijo, da je pri njih vse 
v redu in da bodo že sa
mi razčistili nepravilnosti 
(kot so jih do zdaj! — op. 
uredništva). Ljudski posla
nec smatra, da je njegovo 
»gospodinjstvo« njegova 
zasebna zadeva in se nje
govih volivcev nič ne ti
če . . .  Skratka, vse je prav 
in lepo v redu, kot v Indi- 
ji Koromandiji. Kratko^ 
vroče poletje se že pre
veša . . .  Hvala bogu!

Predsednik Tito je res
no opozoril vse državljane 
Jugoslavije, da je pred

vsem od njihove dobre ix). 
Ije odvisen uspeh našega 
socializma. Od dobre vo
lje pri odkrivanju napak 
in ustvarjalnem sodelova
nju pri gradnji boljše 
družbe. Ne zamerite nam, 
Če se tudi mi obrnemo na 
vse poštene ljudi, ki za
upajo v socializem, za to
variško pomoč. Na toliko 
zapahnjenih vrat in zasli- 
njenih polžjih hišic smo 
potrkali te dni, da bi nad 
birokratskimi in jaotuh- 
njenimi »dajalci informa
cij« že skoraj obupali. Oni 
že vedo^ zakaj!

Zato vas prosimo, da 
nam takoj sporočite vse, 
kar smatrate, da škodi na
predku naše socialistične 
družbe. Pogumno napišite 
svoje pismo uredništvu in 
se spod brez strahu pod
pišite. Pišite tudi o uspe
hih naših ljudi in organov, 
žaljivk in razglabljanj, ki 
jih ne morete dokazati, ne 
pošiljajte. Hvaležni vam 
bomo tudi za vsako opozo
rilo  ̂ ki sicer ni uporabno 
za neposredno objavo, in 
Vam zagotavljamo, da bo 
ostalo pri nas kot strogo 
eaupno in tajno. Primer 
bomo po naših močeh raz
iskali in o njem poročali 
ali vsaj napisali, da so tu
di nam vrata — zaprta!

Vsi smo pod lupo in vsi 
držimo za njen ročaj — 
sodelujemo vsi!

Hvala lepa že vnaprej 
za sodelovanje!

DOLENJSKI UST
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ M



OB II. IZSELJENIŠKEM SREČANJU NA MIRNI

D o b r o d o š l i !
•‘SčC.

ZEMLJA, ZEMLJICA,
MATI,

CE NIMAŠ KRUHA, DAJ 
I MI KAMEN,
' ŠE OB KAMNU BOM
I PREPEVAL
' (Cankar)

Srečanja z našimi rojaki, 
ki so zapustili domovino in 
odšli v svet, so vedno topla 
in prisrčna.

Mnogi ste odšli pred deset
letji, nekateri pred nekaj leti 
ali celo nedavno. Vaše želje 
in cilji so bili različni: ne- 
Jćateri so hoteli le kruha, dru
gi bi radi preskrbeli druži
va; osnovna želja vseh pa je 
bila ustvariti si boljše življe
nje.

Nekateri Sivite že dolga de
setletja na tujem, kjer sedaj 
odraščajo vaši otroci in mor
da že vnuki, krepko vraščeni

v tuja tla. Toda vaša čustva 
so še vedno pri/ojstni deželi. 
To ste že neštetok\rat potrdili 
in dokazujete vedno znova.

Ko so se v zadnji svetovani 
vihri naši narodi borili za 
svobodo^ ste se odločno in 
brez pomišljanja pridružili- 
boju za obrambo pravic rod
ne dežele z dragoceno moral
no in gmotno pomočjo. Vaša 
pomoč v povojni graditvi in 
vselej, kadar se je naša deže
la znašla v velikih težavah, je 
bila za nas neprecenljiva. Po
nosni smo na vaš ugled. 
fci ste si ga s svojim delom 

. pridobili v svetu, ter na žila
vo vztrajnost, s katero ohra
njate na tujih tleh slovenslM 
besedo in pesem.

. Naša prizadevanja so vem 
znana, želimo si ustvariti 
boljše življenje^ pravičnejše 
odnose med ljudmi želimo

Viktor M a^ar na Mirni
(Pred otvoritvijo samostojne razstave na Mirni)

Samouki slikar Viktor Masyar, 
ki 2)daj službuje kot učitelj in 
ustvarja kot slikar na Čatežu nad 
Veliko Loko, je doma iz Motnika, 
kjer se je rodil 1. afirila 1934. Do 
1 ^  1956 se je ukrorjal zgolj z 
risbo. Na učiteljišču ga je navdu
ševal aa slikarstvo prof. Lebez, od
ločilno zanj pa je bilo zrečanje z 
zagfrebškim novinarjMn in zbiral
cem umetnin GerhardcHn Ledićem 
(1956), ki ga je začel usmerjati k 
naivcem, kamor je po elementih 
svojega izraza že tedaj sodil. Sam 
slikar pravi, da je pričel »resno 
slikati« po letu 1962 in odtlej iz
ključno na les, za kar ga je navdu
šil prav Ledić. Značilen za Mag- 
yarja je včasih prav trd  in plo- 
skovit iesraz z živo, elementarno, 
ostro opredeljeno in  svežo barvno 
skalo. Izrazna sredstva so torej 
zelo preprosta, v Magyarjevih sli
kah ni ničesar konvencionalnega. 
MoOvika je domača. Rad slika do
lenjsko pokrajino z grički in zida
nicami, ki mežikajo v soncu od 
čatefei pe tja  do Gabrske gore ter 
Gabrovke in še dlje. Zanimajo ga 
preprosti ljudje — sam med njimi 
je  eden t ^ ih  — ljudski običaji.

torej vse tisto, kar je tako zelo 
značilno za naše naivno slikarst
vo. Pri delu je zelo vztrajen, nje
gova slika nastaja tudi po ves 
mesec.

Doslej se je predstavil na sku
pinskih razstavah v Slovenj Grad
cu, Celovcu, Innsbrudku, Zagrebu, 
Virovitici, Strumici, Opatiji, Reki, 
Sisku in Filadelfiji, prav te me
sece pa je dosegel velik uspeh na 
razstavi »Svet naivnih« v Kosta
njevici na Krki. Poleg tega je raz
stavljal tudi samostojno v doma. 
čem občinskem središču Trebnjem 
in v Zagrebu.

Razstava na Mimi je torej nje
gova tretja sanoostojna razstava. 
Predstavil nam bo plodove zadnjih 
dveh let, in to 15 olj in 5 pero- 
risb. 2e sami naslovi (Trgatev, 
Zimsko veselje, Pust, Kosec, Svat
je, Zeleni Jurij, Na paši, Petelinji 
boj itd.) zgovorno kažejo, da je 
po motiviki Iz sveta naivnih, po
znavalcem njegovega dosedanjega 
dela pa bo raz.stava prikazala tudi 
morebitne premike v slikarski teh
niki in likovnem izrazu tega zani
mivega ustvarjalca.

LADO SMRKKAR

odpraviti izkoriščanje in dru
ge krivice, ki so jih poznali 
v prejšnji družbeni ureditvi. 
Naša deželg je postala v sve
tu znana po iskrenih prizade
vanjih za mir, za svobodo 
vsakega naroda in za tesno 
sodelovanje z vsem^ narodi 
sveta, ne oziraje se na druž
beno ureditev. V teh naših 
prizadevanjih ste vi drobna, 
vendar izredno živa in po
membna vez med našimi na
rodi m ostalimi narodi sveta^ 
in prav ta vez lahko včasih 
odločilno pomaga tt medse
bojnemu razumevanju in oh
ranitvi miru.

Toplo pozdravljamo vas, 
dragi rojaki, vaše otroke in 
vnuke, ki'morda že ne znajo 
več slovenske govorice, ven
dar je v njihovih srcih še živ 
utrip slovenske krvi, kar do
kazujejo tudi s tem, da tako 
radi prihajajo na obisk v de
želo očetov in dedov.

Pozdravljamo slovenska iz
seljenska društva, organizaci
je in kp.ube, redakcije sloven
skih listov, pevske zbore glas
bene, dramske in druge kul
turne skupine, narodne do- 
mote^ ;a željo, da bi ^  njih še 
dolgo krepko zvenela slov^-, 
ska pesem in beseda. Topel 
jMzdrav vsem Slovencem na 
tujem, ki v srcih zvesto nosi
te podobo svoje dežele, ki ste 
ponosni na današnjo rast in 
napredek Jugoslavije

Dragi rojaki, pričakujemo 
veselo snidenje na domačih 
tleh, na tradicionalnem sreča
nju izseljencev Dolenjske^ 
Spodnjega Posavja, in Bele 
krajine, ki ga prirejajo ob
činske konference Socialistič
ne zveze v prijazni Mirni na 
Dolenjskem.

Pozdrav in prijazno vabilo!

Predsednik 
občinske skupščine Trebnje 

CIRIL PEVEC

y  soboto ob 20. uri zvečer bo pod razvalinami starega gjadu na Mimi ob II. sre
čanju dolenjskih ij^eljencev na prostem izvedena Finžgarjeva ljudska igra s pet* 
jem in plesi »Divji lovec«. Igro je zrežiral mirenski rojak Lado Smrekar, sceno 
pa je pripravil akademski slikar Maksim Gaspari. Na sliki je prizor iz četrtega 
dejanja in to v trenutku, ko nosilca naslovne vloge — Janeza (v naši uprizoritvi 
ga igra Ladko Kukec), biriči ustrele ter se ogoljufan za svojo ljubezen ranjen 
prevrne v prepad.

SEDAJ PA BREZ SKRBI NA DOPUST, SAJ SO NAM AVTO UREDILI V

AVTOSERVISU
/ / PIONIR

V NOVEM MESTU,

•  ki opravlja servisne preglede in garancijska popravila na vo
zilih ZASTAVA. RENAULT in TAM

•  splošna In generalna popravila vozil vseh vrst
•  zamenjuje motorje nđ vozilih ZASTAVA in TAM
•  opravlja kleparska, avtoličarska in druga dela 

Posebno priporočamo: 
•  optični pregled podvozja -  posebno karamboliranih vozil in 

tistih, ki imajo nenormalno obrabo gum
•  uravnoteženje koles 

Najnovejše:
preizkus delovanja motorja in agregatov z najmodernejšo 
elektronsko napravo

—  Gledam, kam bova šla na letni dopust!

—  In denar, ljubi možek?

—  Privarčevala ga bova v

Dolenjski banki in hranilnici

v NOVEM MESTU ali V njenih enotah

v KRŠKEM, TREBNJEM IN METLIKI!

NE POZABITE:

Dolenjska banka In hranilnica v Novem m estu  je lani avgusta 
z v i š a l a  obres tne  mere: za navadne vloge na 6,5%, za veza
ne vloge do 8%! —  In ne pozabite tudi na ugodne obresti za 
sredstva na deviznih računih občanov, za katera plačuje banka 
4-6  odstotkov v devizah, razen tega pa dodatno še  1,5 do 2.5 
odstotka v dinarjih!
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MERCATOR je danes 
eno naj večjih trgovskih 
podjetij v Sloveniji in 
im a v 18 slovenskih obči
nah kar 350 prodajaln. 
Delovni kolektiv, ki šte
je 3000 ljudi, upravlja 
z osnovnimi in proizva
jalnim i sredstvi, vred
nimi nad 70 milijonov 
novih din. Letno ustvari 
800 milijonov din pro
meta, od tega pa name
ni okoli 12 milijonov 
din za razširjeno repro
dukcijo.

I

ivlercator

V letošnjem  letu bo 
podjetje zgradilo v Slo
veniji 6500 m ’ novih pro
dajnih površin.

Na Dolenjskem ima 
veletrgovina MERCA
TOR 4 poslovne enote s 
57 trgovinami. Podjetje 
si nenehno prizadeva 
izpopolniti trgovsko 
mrežo in jo modernizi
rati. Samo poslovna e- 
nota STANDARD v No
vem m estu je v zadnjih 
štirih letih prenovila in 
m odernizirala 8 proda
jaln.

PRI MERCATORJU DOBITE VSE<
Nova blagovnica je bogato založena s peri
lom In konfekcijo za odrasle in otroke, 
metrskim blagom, usnjeno galanterijo, ko
zmetiko in bižuterijo, igračami, oprerno za 
šport in rekreacijo, pohištvom, preprogami, 
elektroakustičnimi aparati in podobnim. 
Delovna skupnost veletrgovine MERCATOR 
import-export vabi občane Novega mesta in 
okolice na otvoritev in k obisku blagovnice. 1

....

MERCATOR je v letu 
1968 dal dolenjskemu 
področju tri nove so
dobne trgovske lokale; 
sodobno sam opostrežbo ‘ 
z bifejem v Metliki, ki 
jo upravlja poslovna 
enota Metlika, in salon 
pohištva ter sodobno 
urejeno blagovnico v 
Novem mestu, ki sodita 
k poslovni enoti STAN
DARD. Novozgrajeni ob
jekti im ajo 1700 m' po
vršine in veljajo blizu 
4 mili ione din

Nova blagovnica MERCATOR 
bo odprta v četrtek, 11. Julija, 
ob 11. uri. Poslovala bo vsak 
dan od 8. do 19. ure, ob so
botah pa od 8. do 13. ure. Ob 
nedeljah in praznikih zaprto! Mercator

- Tako je delovna skup
nost veletrgovine MER- 
CATOfl .prispevala ne
majhen delež k m oder
nizaciji in razširitvi tr 
govske mreže na Do
lenjskem.

Z novo blagovnico ob
čani Novega m esta in 
okolice n e , bodo pogre
šali velikomestnih trgo
vin, saj bodo v tej t r 
govski hiši imeli za vse 
dovolj veliko izbiro bla
ga.



Dali smo največ, kar smo mogli!
(Nadaljevanje s  1. str.)

Izobraževanje in kultura 
sta zato materialno osiroma
šena in ne moreta opravlja
ti svojih nalog tako, kot bi 
morala. Zelo dobro sicer ve
mo, kaj bi morala izobraže
vanje in kultura nuditi mla
demu človeku in delovnim 
ljudem, §e vedno pa ni reše
no vprašanje, kje dobiti de
nar za to.

Republiški izvršni svet je 
pred nedavnim sprejel pripo
ročilo, naj občine bolj skrbi
jo za šolstvo, in dodal, da re
publiška izoiaraževalna skup
nost ne bo izravnavala obsto
ječih razlik med občinami 
pri denarju za šolstvo, do
kler ne bodo izkoriščene vse 
možnosti občin. Komuni
sti pa so na konferenci po
stregli s podatki, da je dala 
novomeška občina vse, kar 
je mogla. Vprašali so, kje 
dobiti manjkajoči denar, ki

SPOROČITE 
NASLOVE!

Občinski konferenci SZDL 
Črnomelj in Metlika vabita 
vse udeležence prve konferen
ce AF2 za Belo k ra ^ a , ki je 
bila 26. maja 1943 na Suhor
ju pri Metliki, naj takoj spo- 
roč« svoje naslove občinski 
konferenci SZDL Črnomelj 
ali Metlika.

Srečanje predvojnih 
komunistov

Občinska konferenca ZKS 
Novo mesto je pred kratkim 
v Dolenjskih Toplicah prire
dila spore jem za predvojne čla
ne Komimistične partije iz 
občine No<vo mesto- Na tem 
prijetnem srečiuiju starih bor
cev za pravice delavskega 
razreda so se dogovorili, da 
bodo spomine na predvojno 
delovanje udeleženci tega sre
čanja zbrali in izdali y po
sebni publikaciji. —s

Prvi prospekt 
Novega mesta

. Dolenjska turistična zveza 
Novo mesto pripravlja izda
jo pcrvega barvnega turistič
nega prospekta Novega me
sta in okolice. Prospekt, za 
katerega je izdelal glavni 
osnutek Niko Pavlič, ta.jnik 
Dolenjske turistične zveze, 
bo izšel v 50.000 izvodih. Na 
eni strani prospekta bo bar
vna panorama Novega mesta 
v perspektivi, na drugi stra
na pa bodo barvne fotogra
fije Novega mesta, Otočca, 
Dolenjskih in šmarjeških 
Toplic ter 2užemberka. Tu
ristična zveza potrebuje za 
iflsdajo prospekta še kakih
25.000 din, ki si jih bo po- 
izfcuSala zagotoviti s pomoč
jo tistih krajev, ki jih bo. 
prospekt obravnaval, in s 
pomočjo gosodarskih organi- 
ssacij, ki bodo v prosipektu 
objavile reklame za svoje 
piroiavode.

ga ni za šolstvo, kljub vsem 
naporom proračuna. Seveda 
so obsodili in zavrnili tak
šno priporočilo.

Povedali so, da novomeška 
občina ne more zato, ker je 
prerevna zbrati toliko denar
ja, da bi lahko bila deležna 
kreditov iz republiškega skla
da za gradnjo šol. Nove šo
le pa potrebujemo pri nas 
še bolj kot drugod.

Posamezni člani konferen
ce so v razpravi zavrnili ne
katera tolmačenja podpred
sednika izvršnega sveta in 
člana CK ZKS dr. Franca 
Hočevarja ter ponovno po
udarili, da je bilo v razpravi 
o novem zakonu o finansira
nju izobraževanja dovolj opo
zoril s terena, glede tega, kak
šen naj bo novi zakon. Ugo- 

--tovili so, da so ta opozorila 
naletela v republiki na gluha 
ušesa.

Na konferenci so opozorili, 
da nimamo zakona o vajen
cih, čeprav ga že zelo dolgo

zahtevamo, in da Slovenija 
nima zakona o pripravnikih. 
Menili so, naj delovne organi
zacije še naprej namenjajo 
denar za štipendije, vendar 
naj dodeljuje štipendije en 
sam organ v občini, štijjendi- 
sti bi bili kot doslej poveza
ni s podjetji štipenditorji, s 
takšnim načinom dodeljeva
nja štipendij pa bi se izog
nili zelo razpasenemu dode
ljevanju po zvezah in po
znanstvih.

Iz zelo žive razprave o izo
braževanju in kulturi se je 
izluščila ugotovitev, da se 
morajo komunisti šolniki in 
vsi komunisti v občini še na
prej 2savzemati za napredek 
izoteaževanja in kulture, 
hkrati pa so soglasno zahte
vali sistemsko rešitev, ki bo 
pri finansia^ju šolstva od
pravila dosedanje razlike med 
občinami in zagotovila izobra
ževanju in kulturi potreben 
denar.

M. JAKOPEC

Umrl je Janez Božič
Vse, ki smo ga poznali, je pre

teklo nedeljo globoko pretesla vest, 
da je za vedno ugasnilo življenje 
Janeza B02ICA, starega partizan
skega borca in Podgorjanskega ak
tivista. Nemo smo ostrmeli pred 
kruto resnico, da je nehalo u tri
pati srce človeka, ki nas je  v naj- 
tećijih časih bodril k življenju in 
svobadi. Z njim  smo izgubili ve
likega borca in iskrenega prijate
lja, ki je v dejanjih bil vedno tak, 
kot si predstavljamo človeka bo
dočnosti.

Pokojni Janez BOŽIC se je rodil 
v kmečki družini 29. junija 1S93 v 
PruSnji vasi pri Kostanjevici. Po 
osnovni šoli je delal na domačem 
posestvu, kjer ga je zatekla prva 
svetovna vojna. Kot avstrijski vo

jak je bil na ruski fronti zajet m 
odpeljan v ujetništvo. V času ok
tobrske revolucije se je navzel re
volucionarnih idej, ki so prišle do 
izraza v času NOB.

Po prvi svetovni vojni se je vr
nil v domači kraj. Kmalu nato je 
prevzel očetovo lonetijo ter si po
iskal skrbno in delavno življenjsko 
družico, ki ga je  zvesto spremljala 
v dnevih veselja in trp ljm ja vse 
do prerane smrti. V času med 
o b e i^  vojnama se mu je rodilo 
13 otrok: devet fantov in štiri de
kleta. Skupno z ženo sta jih vzgo
jila v naprednem duhu ter jih ta
ko pripravila za življenje in borbo 
poiznejšega časa.

Po prihodu okupatorja je bil Ja 
nez B02IC med iirvimi organiza
torji osvobodilnega g i l ^ j a  v va- 
srfi vzhodnega predela Gorjancev. 
2e 1941 in pozneje je skupno z 
ostalimi prvoborci kostanjeviacega 
sektorja pridobival somišljenike za 
NOB, Siril propagandno litesraturo 
ter organiziral zbiranje sredstev za 
borbo proti okupetorju. Od 1941 
do osvoboditve je bil v Božičevi

hiši eden od glavnih centrov, kjer 
so se ustavljali, zbirali in zadrže
vali terenski aktivisti, kakor tudi 
razne vojaške enote, kurirji in ob
veščevalci slovenjdcih in hrvaških 
partizanov.

Kot član rajonskega odbora OF 
Podbočje in pozneje Kostanjevica 
je B02IČ deloval na terenu Pod- 
gorjancev in hrvaškega 2umbwka 
vse od leta 1942 do osvoboditve. 
Bil je pozzian kot izredno preuda
ren, požrtvovalen in neustrašen 
borec, Id je v najtežjih trenutkih 
sovr^nikovih hajk in ofenziv z 
umirjeno, a pogunuio besedo bo
dril borce.

Poleg Janeza je v borbi in ljud
ski revoluciji aktivno delovala vsa 
družina. Pri tem je še posebej 
omeniti številnim borcem dobro 
ooznano B02ICEJV0 m ater, ki je 
v najtežjih dnevih neustrašno in 
nepretrgoma nudila pomoč partiza
nom in partizanskim družinam. V 
oartizanih je bilo tudi pet BOŽI
ČEVIH otrok, od katerih je sin 
.lože 1943 padel v borbi z Italijani, 
•nlajši pa so delali v okviru mla
d i n i  organizacije na terenu.

V jesenr 1943 je bil izvoljen za 
odposlanca ne kočevski ...zbOT. Za 
zasluge v času NOB je  p ^ je l »Spo
menico 1941« in d n i ^  visoka od
likovanja.

Po vojni je prevzel vodstvo Vi
narske zadruge v Kostanjevici in 
jo več kot 10 let uspe&no vodil. Iz 
tega obdobja se b o ^  Janeza radi 
spominjali številni gojitelji in lju
bitelji cvička ter ga ohranili v 
*astnem spominu.

Pred leti se je umaknil v zaslu
ženi pokoj, da bi v krogu svoje 
družine in vnučkov po dolgih letih 
dela, trpljenja in ustvarjanja našel 
mir in počitek Vendar so bili ti 
dnevi prekratki: prva in druga sve
tovna vojna ter trdo delo za ob
stoj številne družine so mu zrah
ljala zdravje tako, da je vidno sla
bel.

Umrl je zaslužen prvoborec, ki 
je vse svoje življenjske sile vlo
žil v temelje nove socialistične Ju 
goslavije. Zapustil nas je p rep rost. 
in ^ o m e n  človek, a vendar tako 
bogat po ljubezni do svojega bliž
njega.

Kako spoštovan in drag je bil 
Janez BOŽIC, je pokazala tudi 
udeležba na njegi>vl poslednji poti. 
številni borci in prijatelji od blizu 
in daleč so tega dne prišli v Pod
bočje, da bi se poklonili nj^ove- 
mu spominu in se poslovili od 
borca in prijatelja.

Ob poslovilnih besedah govorni
kov smo nemo zrli proti o d rte m u  
grobu, kjer bo počivalo telo , veli
kega pokojnika. Tolažila naš je 
edino misel, da bo njegovo dušev
no bogastvo živalo 'med nami.

FRANC DEAGAN

NOVOLES prispeval 150 tisočakov!
Od izida zadnj6 številke smo prejeli za 

naše trojčke dve nakazili: upravni odbor 
NOVOLESA, Novo mesto, je odobril po
moč v znesku 150.000 Sdin (pripravljeni so 
bodisi nakazati denar, bodloi v tej vred
nosti prispevati les za gradnjo), kolektiv 
Industrije obutve. Novo mesto, pa je iz 
sklada skupne porabe prispeval 10.000 S 
din. Obema kolektivoma za njun prispevek 
iskrena zahvala!

če k do zdaj zbranemu znesku dodamo 
še teh 160.000 Sdin, je do 9. julija ZBRA
NO: 2,445.177 Sdin.

Prizadevni prebivalci iz škocjanskega 
konca (njihova imena bomo objavili pri
hodnjič) so moi tem zvozili do Koreneto- 
ve hiše že ves potrebni gramoz. Kot nam 
je zatrdil predsednik KS Škocjan tovariš 
Pavle Zupet, bodo v prihodnjih dneh za
čeli voziti gradbeni material. Gradnja se 
bo začela še ta mesec.

Trojčki se vsem darovalcem in vsem, 
ki so opravii prostovoljne vožnje, lepo za
hvaljujejo za pomoč!

Vaš DOLENJSKI LIST

NO VO v svetu
NAJNOVEJŠE
pri nas 
OSVETINHAS
EDINSTVENA INFORMATIVNA ZBIRKA 
ZALOŽBE MLADINSKA KNJIGA

Nastala je iz prepričanja, da nam je poznavanje in razumevanje naše preteklosti, oktolja, 
ki nas obdaja ter velikih dognanj na področju znanosti lahko pomaga, da dajemo n ^  
današnje mesto in vlogo v svetu.

9 knjig zbirke

SVET IN ČAS
JE RAZVRŠČENIH V TRI SERIJE:

O N A R A V I

> RASTLINE -  ZEMLJA > GORE

Knjige spoznavajo bralca s čudi prirode, ki so nam včasih tako razumljiva, večkrat pa 
skoraj neznan svet pojavov in čudes, ki nam jih serija knjig O NARAVI ob čudovitih 
slikah razlaga na vsakomur razumljiv način.

O Z N A N O S T I  

-  ZDRAVNIK > SVETLOBA IN VID -  ČLOVEK IN VESOUE

Posrečen izDor Rnjig te senje nam omogoča, da se spoznamo s tenu. * današnjem tempu 
življenja V  kako pomembnimj vejami znanosti Knjige so nazorna razlaga najnovejših 
dognanj m «animivosti s teh, za modernega človeKa tako aktualnih področij Tekst dopol- 
nujejo mojstrske barvne in čmobele slike.

O K U L T U R A H

-  BIZANC -  AMERIKA -  EGIPT

Ce želimo spoznan sami sebe. se moramo vračati k starim  čas<xn, ljudem la idejam, 
katerim dolgujemo svoje sedanje poglede na umetnost, vojno in še mnoge druge
stvan V Knjigah se bodo bralci seananili z bizantinskim unpenjem , skrivnostno ameriško 
civilizacijo tn $ civilizacijo starega Egipta Knjige so opremljene z odličnim t>ar\’nm repro
dukcijami monumentalnih spomenikov teta d e ^ l ^

Letos bo iz vsake serije knjig zbirke SVET IN ČAS izšla 
po ena knjiga,

prihodnje ie' 0  bo izšel napovedan program v celoti potem po ga bo založba dopolnjevala 
Se z novejšimi knjigami teh in drugih serij

Knjige zbirkt SVET IN CAS, Ki jih je založba ML.\DINSKA KNJIGA povzela po veliki 
mednarodni založbi »TIME-LIFE INTERNATIONAL«, bodo razveselile slehernega ljubitelja 
dobre, zanimive knjige, radi pa jih bodo prebirali bralci vseh starosti

-  knjige so izredno poceni

-  uporabne kot priročniki

-  so trdo vezane, trpežHe in lepo opremljene

-  polne čudovitih, celostranskih barvnih fotografij ter

-  v okras vsaki knjižni polici

Narcčila sprejema založba za KCMnpletno zbirko devetih knjig v ueh  serijah ali pe samo
za posamezne serije po tri knjige.

Prednaročniška cena za Komplet 9 knjig SVET IN CAS je 540.—Ndin, t. ]. 60.— N din 
za posamezno knjigo. Znesek lahko odplačajo naročniki v 18 rednih mesečnih obrokih 
po 30.— Ndin.

Ce se ne bi odločili za kompletno zbirko, lahko naročite tudi posamezne serije teh knjig. 
Cena posamezni seriji je 180.— Ndin, ta znesek pa lahko odplačate v šestih mesečnih ob
rokih po 30.— Ndin

Naročniki bodo knjige zbirke SVET IN CAS prejeli po aiatno  nižji ceni kot bo cena zbir
ke 7 prosti prodaji.

Knjige lahko naročite v vsaki knjigami, pri za.stopnikih in poverjenikih založ
be ali pa neposredno pri oddelku za direktno prodajo založbe, Ljubljana, Ti
tova 3, s priloženo naročilnico.

NAROČILNICA DL • 1 

ZALOŽBA MLADINSKE KNJIGE, Titova 3, Ljubljana

Ime in prlunek 

natančen naslov

poklic

zaposleni a) pn  .

Naročam Knjige zbirke SVET IN ChS—

kompletno zbirko — 9 knjig za 540.— Ndm 
O  serijo O NARAVI — 3 knjige za 180.— Ndin
O  serijo O ZNANOSTI — 3 knjige za 180 -  Ndin
O  serijo O KULTURAH -  3 knjige za 180.- Ndin

PrednaročnišKo ceno bom odplačevali a) — v rednih mesečnih obrokih po 30 — Ndin
— naenkrat — po prejemu računa 
Počrnite ustrezni trikotnik!
Strinjam  se s subskripcijsklm pogojem, da prejmem Knjige šele Ko so odplačane

Datum: Podpis;



Napake naj odpravlja tisti, ki jih ne dela!
Za neučinkovitost inšpekcijskih služb so prav gotovo krivi tudi naši zasta
reli in birokratsko zapleteni predpisi —  Inšpekcijske davčne in druge službe 

imajo še vedno premalo pristojnosti

Ob ogorčenju zaradi neka
terih negativnih pojavov, ki 
ovirajo družbeni, ekonomski 
in samoupravni razvoj, se po- 
jaljajo tudi vprašanja, kaj 
pri nas velja in kdo bi moral 
te stvari nadzorovati. Očitki so 
leteli tudi na neučinkovitost 
inšpekcijskih, davčnih in dru
gih služb pa tudi na naša zako
nodajo. Zato smo povprašali 
za mnenja na oddelku za in
špekcijske službe, na oddelku 
za finance in na upravi za do
hodke.

FRANC KOTNIK, načelnik 
oddelka medobčinskih inšpek
cijskih služb:

Pri nas vse prepogosto ljud
je krivi&io obsojajo inšpekcij
ske davčne in druge službe 
in trdijo, da molčimo in da 
odklanjamo pomoč pri odkri
vanju negativnih pojavov v 
natši družbi. Vzrok za neupra
vičeno bogatenje in kopičenje 
nekaterih dobrin je prav go
tovo v pomanjkljivosti in ne
urejenosti davčne politike, ki 
se že leta ni spremenila. Ni
ti v občini niti v republiki 
ni urejene davčne ix)litike, ki 
bi iismerjala razvoj zasebnih 
pobud in bila sposobna zaje
ziti pretirane dobičke. Zaseb
niki prav zato in še zaradi 
nižjih dajatev lahko uspešno 
konkurirajo družbenemu sek
torju.

Naša zakonodaja je silno 
ostra do družbenega sektorja 
(posamezne gospodarske or
ganizacije morajo plačati za 
prekrške tudi do 1 milijon S 
din), silno mila in blaga pa

V NOVOLESU 
odpravljajo režijo

v  Straškem NOVOLESU so 
se odločili, da bodo do konca 
leta odpravili režijo, zaposlene 
na režijskih delovnih mestih 
pa plačevali samo po oprav
ljenem delu. Vodstveni ka
der že plačujejo tako, do 
konca leta pa bodo uredili na
grajevanje tudi za vse druge 
uslužbence.

2000 kopalcev v Do
lenjskih Toplicah

Dolenjske Toplice so v zad
njem času zares oživele. 
Vsak dan prihajajo izletniki 
od vsepovsod, med njimi je 
tudi mnogo tujcev. Marsikdo 
med njimi je posebno vesel 
kopanja v zdravilni termalni 
vodi, še več kopalceiv pa je 
ob športnem zimanjem baze
nu. Prejšnjo nedeljo je bilo 
v Dolenjskih Toplicah več 
kot 2000 kopalcev. Mnogi pri
hajajo na kopanje tudi z 
otroki, ka^ti letos so v Do
lenjskih Toplicah uredili lep 
baaen za otroke in staršem 
ni trebe nič več skrbeti za
radi pregloboke vode. Veliko 
obiskovalcev prihaja tudi v 
gostišče ob bazenu, kjer sl 
vsakdo lahko priskrbi dober 
prigrizek. D. G.

M * • v v
jejmisca

Za prašiče ni kupcev
8. julija so pripeljali kme

tovalci na sejem v Novem 
mestu 618 pujskov, prodali pa 
so jih samo 183. Za nunjše 
so zahtevali 60 do 120 din, za 
večje pa 130 do 230 din. 
Kljub nizkim cenam za na
kup pujskov ni nobenega za
nimanja.

Na sejmu v Brežicah
v soboto, 6. julija, je bil 

brežiški sejem za prašiče 
bolj slabo obiskan. Naprodaj 
je bilo samo 190 prašičkov, 
prodanih l̂a je bilo 172. Manj
ši so šil v denar po S din, 
večji pa po 4,25 din kg žive 
teže.

je do zasebnikov (maksimal
na kazen znaša 50.000 S din). 
Občani se ne bojijo zakona 
in tudi inšpektorja ne. Se2aia- 
nj eni so s kaznimi, mimo 
jih pričakujejo in se le red
ko protivijo.

Pristojnost inšpekcijskih 
služb je zelo majhna. Tržni 
inšpektor lahko ugotavlja za
konitost ali nezakonitost po
slovanja, inšpektor za delo 
pogoje dela v delavnicah, sa
nitarni inšpektor pa nadzoru
je lahko le še zdravstveno 
stanje živil in ljudi, če dela
jo v živilski stroki.

Bogatenje nekaterih posa- 
meaaiikov pospešuje prav go
tovo tudi neenotna davčna 
politika občinskih skupščin. 
Prav zato se nekatere obrti 
preseljujejo iz občine v ob
čino, ne glede na bivališče 
obrtnika, pač pa tja, kjer so 
ugodnejši pogoji in nižje da
jatve.

ŠTEFAN SENICAR, načel
nik oddelka za finance ObS 
Novo mesto:

Obrtnikov nismo mogli nad
zorovati, dokler vodenje knjig 
ni postalo obvezno. S sestavo 
zasebne obrti ne smemo biti 
zadovoljni, čeprav se je bo
gato razbohotila. Na eni stra
ni je najbrž še vedno prema
lo storitvenih dejavnosti, ki 
bi jih občani nujno potrebo
vali, na drugi strani pa so se 
posamezne obrti v zadnjem 
času razbohotile. V naši ob
čini imamo več storitvene

obrtd, ki je bila pavšalirana, 
in manj proizvodne obrti, ki 
bi morala biti obdavčena po 
prometu, vendar pa so ti 
obrtniki sklepali z občinsko 
skupščino pogodbe o višini 
davčnih obveznosti. Če je obrt
nik to obveznost izpolnil, ga 
pač niso naknadno obdavčili. 
Naša davčna služba je še ve
dno taka, kot je bila pred 
dvajsetimi leti. Takrat je bilo 
zasebne obrti še zelo malo.

Nič več popušča
nja pri dolžnikih
črnomaljska občinska u- 

prava za dohodke je ob kon
cu letošnjisga junija zabele
žila za 453.736 din neplačanih 
davkov. Dolžniki so zvečine 
kmetje in obrtniki, med te
mi pa je več takih, ki že več 
let odlagajo s plačili. Na zad
nji seji občinske skupščine 
so o tem razpravljali in skle
nili ukrep>ati. Uslužbenci davč
ne uprave bodo z odborniki 
in krajevnimi organizacijami 
na terenu ugotavljali, kdo je 
plačila zmožen in kdo ne.

Pri tistih, ki bi lahko pla
čali, ne bo več popuščanja. 
Med ukrepi, ki so jih ome
njali na seji, so tudi rubeži, 
vknjižba na zemljo ali pro
daja zemljišč. Neurejene 
davčne obveznosti so tudi 
krive, da je letos ostalo brez 
zdravstvene knjižice nad 500 
občanov.

zdaj pa se je terciarna de
javnost močno razvila in po
gosto davčna služba ni več 
kos svoji nalogii. Prav zato 
so morda mogoče utaje dav
kov in podobno.

JOŽE GAZVODA, referent 
dohodkov od obrti, intelektu
alnih storitev in ostalih go
spodarskih dejavnosti:

Zakon določa poseben po
stopek za ugotavljanje izvora 
premoženja in plačevanja ob
veznosti, vendar pa se uprave 
za dohodke tega ne poslužu
jejo. Prav gotovo je velik 
vzrok tudi v tem, ker občine 
nimajo davčnih inšpektorjev 
in ker je kader na upravi za 
dohodke maloštevilen.

V novomeški občini je 58 
zasebnih prevoznikov. Letos 
se jih je na novo prijavilo 
9, 4 pa so se zaradi ugod
nejših pc^ojev in nižjih da
jatev formalno preselili v dru
ge občine. Za kamion plaču
jejo zasebni prevozniki 2.250 
din od tone nosilnosti, za pri
kolico pa še dodatnih 1.000 
din na tono nosilnosti, čeprav 
so tudi v naši občini ljudje, 
ki govorijo o prevoznikih, ki 
imajo dva ali še več kamio
nov, tega ne povedo narav
nost, če je treba pomagati, 
da se take stvari razkrijejo. 
Prav zato morda ne vemo, da 
je v naši občini kdo, ki bi 
dajal svoj kamicm v najem.

Konec leta bodo morali za
sebni obrtniki, tudi prevoz
niki, oddati davčno prijavo, 
poročilo o prometu, stroških 
in čistem dohodku. Na pod
lagi teh podatkov bomo lah
ko ugotovili, kdo je utajil da
vek in kdo je pretirano bc^a- 
lel.

V ponedeljek, 1. julija so obiskali novomeško tovarno zdravil KRKA najvišji 
predstavniki farmacevtske uprave Sovjetske zveze. V spremstvu g;eneralnei:a direk
torja mr. ph. Borisa Andrijaniča so si gostje ogledali gradnjo novOi obratov v Ločni. 
KRKA bo letos predvidoma izvozila v Sovjetsko zvezo za dve milijardi S din svo
jih izdelkov. (Foto: M. Vesel)

Turizem bo naša skupna skrb
Vse dolenjske občine bodo odslej razvijale turi
stično dejavnost v okviru skupnega programa, 
v katerem je poudarjena celovitost razvoja turiz

ma na Dolenjskem

Kljub izrednim pogojem za 
razvoj izletniškega, zdravili
škega In prehodnega turizma 
sodi Dolenjska še vedno med 
najbolj nerazvita turistična 
področja. Nekateri posamez
niki, delovne organizacije in 
občinske skupščine so sd 2e 
dolga leta prizadevali za hi
trejši razvoj turizma v poaa- 
naeznih krajih. Prav zato, da 
bi njdhova prizadevanja ne 
bila osamljena in da bi nji
hove želje in načrte uskla
dili, so se odločili pri Dole
njski turistični 2ivezi v dogo
voru z bočinskimi skupšči
nami Metlika, Črnomelj, 
Brežice, Krško, Sevnica, Rib
nica, Trebnje, Novo mesto in 
Kočevje za izdelavo enotne 
študije; »Regionalni prostor

ski program razvoja turizma 
na Dolenjskem.« Program 
razvoje je izdelal zavod za 
izobraževanje kadrov in pro
duktivnosti dela v Novem 
mestu.

Pri izdelavi enotnega pro
grama so upoštevali poseb
nosti in možnosti razvoja 
v vseh devetih dolenjskih ob
činah. Razvoj t\irizma v po
sameznih občinah pa so ob
delali še posebej v posebni 
študiji. Vseh devet študij za 
razvoj turizana v i>osameznih 
občinah pa tvori skupno štu
dijo, v kateri je še posebej. 
F>oudarje(na celovitost razvo
ja turizma na Dolenjskem, 
poseben skupni načrt turi
stičnega razvoja. Program 
vsebuje malo slikovnega in

k a r to g r a f s k e g a  gladiva, ven
dar je kljub temu vreden 
pohvale, kajti praiv gotovo bo 
v marsičem pripomogel k 
en o tn o S iti  razvoja turizma in  
ekoiMmski u p r a v ič e n o s t i  iz
gradnje določenih objektov 
na Dolenjskem.

Artičani na prvem 
mestu

Društva prijateljev mladine 
združujejo 2273 otrok v obči
ni. V tekmovanju je doseglo 
društvo iz Artič najboljše 
mesto. Za njim so se zvrstila 
društva iz Brežic, Dobove, 
Globokega, z Bizeljskega, iz 
Cerkelj, iz Pišec, Kapel, Sta
re vasi in Velike Doline,

Za točkovano dejavnost od 
lanskega do letošnjega aprila 
so prejela društva 4934 dinar
jev. Ta denar je v glavnem 
namenjen za pomoč tistim 
otrokom, ki bodo letovali v 
Savudriji.

Neuspeli načrt 
naselitve Slovencev 
na Poljskem ^

Vodil jo je SS-Sturmbann- 
fiihrer, dr. Giinther Stier. 
Poleg njega so se je ude. 
ležili SS-Sturmbarmflihrer 
Heinz Hummitsch iz držav
nega glavnega varnostnega 
urada, SS-Sturmbaimfiihrer 
Briickner iz vodstva Volks- 
deutsche MittseUe, SS-Ober- 
sturmfiihrer Harders iz 
glavnega rasn^a in koloniza- 
c ijsk^a urada ter SS-Haupt- 
sturmfiihrer Petri, višji vlad
ni svetnik dr. Bethge in 
vladni svetnik Schroder iz 
štabnega urada.

Kdo naj bi dobil »nem
ško državljanstvo na 

preklic«?
Na kcHiferenci so sklenili, 

da bo osrednji vselitveni 
urad v Lodzu za pregled iz
gnanih Slovencev, ki so spo
sobni za ponemčeixje in jim 
je treba po omenjeni Him- 
mlerjevi splošni odredbi št. 
19/1 podeliti nemško držav
ljanstvo na preklic, ustano
vil najmanj, eno, po možnosti 
pa celo dve »leteči komisi
ji«, za pregled posameznih 
družin pa bo dal na razpo
lago svojo »hišno komisijo« 
v Lodzu. KcMnisije ne bodo 
imele v svoji sestavi nobe
nega rasn^a preiskovalca, 
ker so vse izgnane Slovence 
rasno' že pregledali, in naj 
zato Volksdeutsche Mittel- 
stelle sporoči osrednjemu 
vselitver.emu uradu v Lodzu 
njihove rasne ocene, da jih 
bo vnesel v kartoteko. Pri 
pregledu naj sodelujeta še 
zdravnik in zastopnik Deu- 
tche Umsiedlungs-Treuhand- 
Gesellschaft. Nemško držav
ljanstvo na pržklic bodo po
delili predvsem tistim, za ka
tere* bo predstavnik štajer
ske dcMnovdnske zveze ugo
tovil, da so »domovini zve
sti Štajerci«, podelili ga bo
do celo tistim, ki jim bo 
dal slabo politično oceno, 
vendar pa lahko v tem pri
meru ugovarja njihovi nase
litvi v vzhodni Evropi. Če 
kdo ne bo dobil nemškega 
državljanstva na preklic, s

tem še ne bo izpadel iz po- 
nemčevalne akcije. Dokončno 
oceno »O« (osteinsatzfaliing 
— sposoben za naselitev v 
vzhodni Evropi) bodo dali 
tistam, pri katerih pristojni 
višji vodja SS in policije 
ter zastopnik štajerske do
movinske zveze IjC bosta 
imela pomislekov za naseli
tev v vzhodni Evropi. Pred
lagali so, naj' bi bili pri pro
blematičnih popolnih druži
nah kar se da širokosrčni. 
Iz vrst tistih Slovencev, ki 
bodo dobili nemško držav- 
Ijar^tvo na preklic in ki bo
do tudi spoznani za sposob
ne za naselitev v vjshodni Eff'. 
ropi, bo štalHii urad izbral 
tiste, ki jih bo naselil v lu- 
blinskem distriktu. Samo ti 
bodo v Lodzu dobili prese- 
Ijenske izkaznice.

Ko je Greifeltov namest
nik Creutz 14. janviarja s 
sklepi konference seznanil
pristojne ustanove, jim je
naročil, naj. omenjene naloge 
čimprej izvršijo, ker- se bodo 
že februarja začele sestavlja
ti vaške skupnosti za naseli
tev v Lublinu in je treba v 
vsako izmed njih poslati do
ločeno število Slovencev t  
določenem razmerju.

Na konferenci v štabnem
uradu dne 9. januarja 1943 
so naročili, naj višji vodje 
SS in policije čimprej spo
ročijo osrednjemu vselitve-
nemu uradu v Lodzu imena 
tistih Slovencev, ki so spo
sobni za ponemčenje, da bi 
jih lahko začel čimprej pre
gledovati. Do konca februar
ja so poslali v Lodz sezname 
z imeni in ustreznimi podat
ki tistih Slovencev, ki so 
imeli rasne oceiic od I do 
III -t-, in sicer za 3.377 dru
žin s 15.532 Slovenci, od ka
terih so bila nekateri še v 
ta.boriščih Volksdeutsche Mit- 
telstele, drugi pa- že na de
lovnih mestih pod nadzor- 
stv<»n višjih vodij SS in po
licije. števalo tako prijavlje
nih iz ix>sameznih pokrajin 
in območij višjih vodij SS 
kaže naslednji pregled:

P o k r a j i n a V taboriščih Zunaj taborišč Skupaj 
družin oseb družin oseb družin oseb

Spodnja Slezija 
Saška
Brandenburg
Fulda-Werra
Hannover
West
Westmark
Rhein
Badensko
Siid-West
Wiirttemberg
Sp. Bavarska
Švabska
Zg. Bavarska
Siid
Koroška 
S k u p a j :

311 1.183 311 1.318 622 2.5M
497 2.437 80 362 577 2.799

5 12 — — 5 12
49 234 262 1.273 311 1.507
31 130 — — 31 130
— — 150 947 150 947
_  _  8 36 8 36
48 225 '  111 509 159 734

304 1.391 — — 304 1,391
— — 649 3.021 649 3.021

184 868 — — 184 686
17 76 — — 17 76
98 396 — — 96 .196
46 191 _  — 46 191
— — 159 692 159 692
57 231 — — 57 231

1.647 7.374 1.730 8.158 3.377 15.350

(Sp. Slezija, Saška itd. so pokrajine, Fulda-Werra, West, 
Westmark, Rhein, Slid-West in Siid pa so območja višjih 
vodij SS in policije.)

Na osnovi teh pojavov je 
osrednji vselitveni urad v 
Lodzu januarja in februarja 
1943 pripravil potrebno kar
toteko In izdelal pKJsebna na
vodila za preiskovalne komi
sije. Posebni pooblaščenec 
notranjega ministrastva v os
rednjem vselitvenem uradu 
je 26. januarja izdelal elabo
rat o materialnih pravnih os
novah in formalnem postop
ku podeljevanja nemškega 
državljanstva na preklic iz
gnanim in za ponemčenje 
sposobnim Slovencem.

»Družinski poglavar« 
naj najprej obljubi 

zvestobo nemškemu 
ra jh u \. .

Pri materialnih pravnih 
osnovah se je naslanjal na 
»odredbo ministrskega sveta 
za državno obrambo o pri
dobitvi državljanstva na o- 
svobojeiiih območjih Spod
nje štajerske. Koroške in 
Kranjske« z dne 14. oktobra 
1941 in na odlok notranjega 
ministrstva z dne 10. febru
arja 1942.



Na slavnostno okrašeni tribuni je bil med gosti tudi predsednik glavnega odbora 
ZZB Slovenije Franc Leskošek-Luka. (Foto: R. Bačer)

VELIČASTEN SHOD ZDRUŽENE TOVARNE ISKRA

4. julija več tisoč ljudi v Semiču
v  brezovem gozdiču pri Semiču je bilo veliko srečanje vseh Iskrinih kolek
tivov in hkrati osrednja borčevska proslava črnomaljske ‘ občine —  Na 
častni tribuni tudi Franc Leskošek-Luka —  Prireditev' je bila odlično 

organizirana, kar je v glavnem zasluga Semičanov

Na prazmični dan so že od 
ssgodnjih jutranjih ur dalje 
čea Gorjance vozile kolone 
avtomobilov in avtobusov. 
Iz vseh krajev Slovenije, kjer 
ima to\'ama ISKRA svoje ko
lektive, prav tako iz nedavno 
prikljv^ene radioindustrije 
RIZ Zagreb, so prihiteli de- 
tovni ljudje na veličasten 
shod Zrdružene ISKRE v Se-

Kolpa je 
kar pretopla

: Stotine in tisoči ljudi se že 
dobrih 14 dni hodijo kopat 
v Kolpo, ki ima že 26 stopinj. 
Posebno ob nedeljah skoro ni 
prostorčka, kamor bi lahko 
sedel. To velja posebno za 
kopališča v Metliki in Pod
zemlju. Malo manj vrveža in 
gneče je edinole na Vinici, 
kamor izletniki od drugod še 
ne pridejo v večjem številu 
zavoljo slabe ceste.

Zdaj se je uveljavila prak
sa, da Otočec in prostore ob 
Krki ob nedeljah do zadnje
ga kotička zasedejo Zagrebča
ni in deloma Ljubljančani, mo
torizirani Novomeščani dere
jo v Podzemelj in Metliko, 
in tako je gn^a vsepovsod 
necoiosna.

mič. To je bila obenem osred
nja borčevska proslava črno
maljske občine.

V »Mladem Brezju«, kot 
imenujejo domačini prijeten 
gozdič blizu Semiča, je mrgo
lelo ljudi. Na častni tribuni 
so bili poleg predsednika GK) 
ZZB Slovenije Franca Les- 
koška-Luke tudi predstav
niki ISKRINIH tovarn ter 
domače občine in organizacij. 
Ob desetih dopoldne je za
čel proslavo predsednik ZZB 
združene ISKRE Miro Miho
vec, za njim pa so se zvrsti
li govori generalnega direk
torja ISKRE Vladimirja Lo
garja, generalnega direktorja 
RIZ Zagreb Kreša Piškulica 
in inž. Vladimirja Klavsa. Na
to je bil kulturni program.

Tisočglava množica, ki je 
p>osedla po senčnatem gbzdi- 
ču, je z navdušenjem poslu
šala semiški oktet, recitator
je domače osemletke in solo- 
speve članov kolektiva RIZ 
iz Zagreba.

Med programom je sindi
kalna podružnica ISKRE s 
knjižnimi darili nagradila 5 
najbolj požrtvovalnih članov, 
med katerimi je bil tudi di
rektor semiške tovarne kon
denzatorjev Franc Košir. Z 
veličastne proslave so poslali 
še pozdravno pismo predsed
niku Titu, nakar so nastopili 
člani medvojnega gledališča

7. korpusa. Proslava se je 
končala z zabavo, na kateri 
je folklorna skupina iz Semi
ča pokazala tudi svojo ohcet.

Prireditev je bila zares od
lično organizirana. Za to, 
imajo levjo zaslugo kolektiv 
semiške ISKRE in vodstva 
domačih organizacij, poskrbe
li so za dobro informacijsko 
službo, uredili zasilno ambu
lanto, na več stojnicah, raz
meščenih po gozdu, pa so 
imeli belokranjskih speciali
tet in pijače dovolj. Tudi sad
ja, spominkov in^ razglednic 
ni manjkalo. ; '

Udeleženci proslave so" po
sedli po odejah ali stolih, no
sili s stojnic jedačo in pijačo, 
tribuna pa je postala plesi
šče. Prijetna zabava je ob le
pem vremenu še prehitro mi
nila. Tisoči gostov so se raz
šli z lepimi vtisi, kar ne bo 
brez posledic tudi za ravoj 
belokranj.'skega turizma.

Trebnje: vagon je 
gorel na postaji

Na železniški postaji v 
Trebnjem je v ponedeljek,
8. julija, proti večeru začel 
goreti železniški vagon, poln 
lesnih odpadkov, namenjenih 
v papirnico. Domači' gasilci 
so bili y nekaj minutah na 
kraju požara in preprečili 
večjo škodo.

KAJ SO PRED 50 LETI PISALE

DOLENJSKE NOVICE
šmarješke toplice na Dolenjskem Je 

kupil od grofa Margheri g. Alojzij Zlajec, 
posestnik in vinotržec iz Spodnje šiške 
ter imejitelj zgradbe »Bellevue«. Ljudstvo 
je nad to spremembo posestva prav za
dovoljno, ker stavi v novega p>osestnika, 
k i je znan kot podvzetni mož, vso nado 
in prepričanje, da bo te, sicer malo znane 
toplice, povzdignil sčasoma v dobro obir , 
fikavano kopališče. Lepa, zdrava lega tega 
okraja bi privabila mnogo gostov* poseb
no torej, če bi bile toplice urejene.

Ogenj. Dne 3. t. m. je izbruhnil v go
spodarskem poslopju mlinarja Ivana Po
točarja v Veliki Bučni vasi ogenj, ki je 
vpepelil to poslopje in mlin. Pogorelo je 
dosti gospodarskega orodja in živeža. Ži
vino se je posrečilo še pravočasno rešiti. 
Skoda znaša okoli 9000 K. Potočar ni bil 
zavarovan proti požaru. Ne more se še 
dognati, kako je ogenj nastal.

Nujno se priporoča oproščencem in 
nepotrjenim osebam, naj nosijo vedno .se
boj uradna potrdila o oproščenjih, da ne 
bodo imeli morebitnih neprilik, ker išče
jo vojaške patrulje dezerterje.

Iz.Metlike. Pri nas so se pojavile koze. 
Oblast je zaprla šolo. Bolezen se je za
nesla iz Podzemlja. Morda se ne bo pre
več razširila, ker so se dali ljudje cepiti. 
— Na Petrovo je strela udarila na Gor. 
Lokvici v hruško in užgala poleg stoječi 
goveji hlev posestnika Malneriča. Hlev 
je pogorel. Ljudje so ubranili, da se ogenj 
ni raširil. Skoro istočasno je strela uda
rila v Magovcih v pod, ki je tudi docela 
pogorel. — Na hrvatski strani čez Kulpo 
je naredila toča občutno škodo.

Zenitna ponudba. »Izobražena ženska, 
kolesarica, ki prevozi v eni uri 25 kilo
metrov, se želi poročiti z moškim, ki 
v eni uri ravno toliko prevozi. Tajnost 
častna reč, vera zasebna (privatna) reč, 
denar glavna reč, vse drugo postranska 
reč. Ponudbe na uredništvo Dol. Novic.«

Dolenjska. Možakarček pride zelo težko 
obložen iz Trške gorice domov. Ženica 
regla kot budilček, on pa ves truden po- 
mrmra: »Zapiši, da jutri preberem, nocoj 
itak ne razumem nič in zapomnil bi si še 
manj!«

(Iz DOLENJSKIH NOVIC — 11. 7. 1918)

Letos v Kočevju 
vrsta proslav

v  Kočevju pripravljajo 
proslave raznih važnejših ob
letnic. Najpomembnejša bo 
25-letnica prvega Zbora od
poslancev Slovenskega naro
da. Planinci bodo proslav
ljali 75-letnico ustanovitve 
prvega slovenskega planin
skega društva. Naslednja po
membnejša obletnica je še 
otvoritev bivšega doma So
kola, sedanjega doma Jožeta 
Seška, ki je bila pred 40 le
ti. Oktobra bo minilo tudi 5 
let od otvoritve novega do
ma telesne kulture. Veliko 
obletnic je letos, zato bi jih 
kazalo uskladiti s praznova
njem občinskega praznika 
oziroma 25-letnice Kočevske
ga zbora.

Nov avtobus s pri
kolico

v zadnjem času se je avto
busni promet zares , izbolj
šal. Prevozi z avtobusi so 
udobnejši in budi številnejši. 
Na progi proti Kočevju vozi 
nov avtobus s prikolico, s ka
terim se vozi lahko več potni
kov. Upravičeno pričakujemo, 
da avtobusi odslej ne bodo 
prenatrpani in da bo tudi 
prevoz šolarjev boljši.

V. P.

t '  '

Pobratimstvo podpisano še v Metliki
(Nadaljevanje s 1. str.)

pa so jim z barvnim filmom 
»Sprehod po Beli krajini«~po- 
kazali lepote dežele med Kol
po in Gorjanci. Gostje so si 
ogledali tudi novo osnovno 
šolo, nakar jih je pot vodila 
v tovarno BETI in vinsko 
klet. Zvečer je bila v domu 
Partizana svečana akademija, 
na kateri je poleg domačinov 
s slovenskimi, italijanskimi 
in furlanskimi pesmimi na

stopil tudi pevski zbor Sreč
ko Kosovel.

Naslednji dan dopoldne sta 
imela občinski svet občine 
Ronchi m občinska skupšči
na Metlika skupno slavnostno 
sejo, na kateri sta župan 
italijanske občine in predsed
nik metliške občinske skup
ščine podpisala drugi izvod 
listine o pobratenju obeh 
mest. V spomin na ta dogo
dek so zastopniki občine Ron
chi izročili Metliki lep vezen

prapor z grbom svojega me
sta in keramični relief svoje 
občinske hiše, vložen v lepo 
intarzirano šatuljo. Ob tej 
priložnosti je bila še druga 
svečanost; prvoborec posla
nec Niko Belopavlovič je 
predal metliški mestni orga
nizaciji Zveze borcev nov 
prapor. Sledilo je prijateljsko 
srečanje na Pungartu, ki je 
trajalo, dokler se niso go
stje iz pobratenega mesta 
polni lepih, prisrčnih vtisov 
odpeljali proti domu.

Kamion s prikolico je naložen, šofer Jože Bobek in 
pomočnik Edi Arh se nasmejana odpravljata na dolgo 

vožnjo proti Beogradu. (Foto: Jožica Teppey)
'v i

Vsak (lan s tovorom v 
Beograd in še dalj

Podjetje TRANSPORT v 
Krškem se ukvarja s tovor
nim prometom. Na voljo ima 
23 kamionov, zaposluje pa 
43 delavcev in 10 vajencev. 
Tovor vozijo šoferji po celi 
državi. Zadnje čase se v pod
jetju pritožujejo nad nelojal
no Itonkurenco, ki jim pov
zroča precejšnjo škodo.

TRANSPORT stalno oskr
buje celulozno tovarno lepen
ke v Umki, v Beograd pa 
vsak dan dovaža papir za ti
skamo BORBE. Nazaj vozijo

ČESTITKE ŠOFERJEM! [
Šofer Stane Maiitanovič, ki vozi na progi Ljub- ■  
Ijana—Loški potok že 13 let, je vedno nasmejan, ■

■  čeprav je ta proga težka in z^ teva  največjo pre- ■
■  vidnost. Stane se kljub temu še nikoli ni zbal J
■  vožnje in je doslej varno speljal z avtobusom tudi |
■  na odseku ceste Lužarjev bre^, ki je na tej cesti i
■  najtežji. Njemu in vsem poklicnim voznikom na I
■  naših cestah so namenjene za dan šoferjev — |
■  13. julij naše iskrene čestitke in še želja; SREČNO |  
S VOŽNJO! (Foto: Franc Modic) J
S . ®

Usodna požrešnost
Raymoiid Rust (29 let) je 

stal zaradi vloma pred ne 
kim londonskim sodiščem. 
Ko je tožilec na razpravi po
vedal, kako je policija vlo
milca razkrinkala, j« bil Ray- 
mond tako presenečen, da je 
priznal še tri druge vlome. 
Na mizi v stanovanju, kamor 
je vlomil, je ležal kos sira. 
Požrešni Raymond je ugriz
nil vanj in zapustil v siru vi
den odtis svojih zob. Polici
ja je poiskala v kartoteki ka
znovanih moža s posebno ob
likovanim sekalcem.

14 tisoč ton radio
aktivnega prahu 

v Atlantiku
Po izjavi predstavnika ev

ropske komisije za atomsko 
energijo so letos potopili v 
Atlantaku 14 tisoč ton radio
aktivnega pepela. Ta radio
aktivni pepel so spravili v 
t>etonske bloke in ga potem 
spustili 5 tisoč mćtrov glo
boko.

Atomski odpadki izvirajo 
iz britanskih, francoskih, za- 
hodnonemških, belgijskih in 
liizozemskih atomskih reak
torjev. Strokovnjaki poudar
jajo, da radioaktivni i>epel 
ne ogroža niti človeštva niti 
morskega živalstva. j

tovornjaki drugo blago. Obi
čajno je to sladkor, koruza 
in pšenica za Slovenijo. Za 
tovarno papirja Djuro Salaj 
dovažajo vodno steklo.

Podjetje oskrbuje s papir
jem tudi tiskarno DELO v 
Ljubljani, Mariborski tisk v 
Mariboru, ter VJESNIK in 
INFORMATOR v Zagrebu. 
Kljub težavam znajo poslcr- 
beti za delo, naročila pa si 
bodo ohranili najlaže s pra
vočasnim in solidnim prevo
zom.

Metli« :»ni so 3. julija gostoljubno sprejeli delegacijo italijanske občine Ronchi. 
Na fotografiji: gostje prihajajo k sprejemu v občinsko skupščino. (Foto: R. Bačer)

^^edalje več 
dustivnih bolnikov 

■v Ameriki
Htofa'i z razvojem industri

je in Sirjenjem modemih ci- 
vilizacV l̂uh pridobitev naraš
ča v 2'<̂ ruženih državah šte
vilo ži'̂ îiih ir* duševnih bol
nikov tako izrazito, da od- 
govori*̂  Ij'Udje razpravljajo o 
nujnoM’kposebne zdravs.tv^(n£,. 
mreže’ za te bolnike. U s tr^  
ne zdravstvene postaje name
ravajo 2a zdaj ustanovita v 
128 mestih in večjih naselbi
nah. ’̂ !>ajo, da bodo imeli 
do let*̂  1970 že petsto cen
tral, leta 1975 pa naj bi 
bilo ' Združenih državah 
okoli •'•va tisoč takih zdrav
stveni!’ Postaj. Pravijo, da bo 
poteiD niogoče zadovoljivo 
poskrl>'ti za devetnajst mn- 
lijiono  ̂ živčno ali duševno 
bolnih Američanov.

(Iz PROSVETE 
Chicago)

Pustite živali 
v hostah!

20. junija smo poročali 
o srnici, ki je prišla na 
»obisk« v naše uredništvo 
— seveda ne sama: prine
sel jo je Jože Drenik z 
Dol. Težke vode. Lovci mu 
hudo Ztimerijo, ker je n:ila- 
do smo sploh vzel v goz
du: lovske družine veliko 
vlagajo v načrtno rejo div
jadi in hočejo imeti pol
ne, bogate hoste. Dreniku 
so le s težavo dopovedali, 
da srnica nima v mestu 
kaj iskati (žal je prišel 
tudi k nam, v uredništvo 
lista, precej vinjen in se 
je s srnico »postavljal«- še 
nekaj časa po novome
škem Glavnem trgu!). No, 
živalco so fK)tem le odnes
li nazaj v gozd in s pi
skanjem na piščal tudi pri
vabili staro smo, da je 
prišla k mladiču, ki je ve
selo odskakljal z mamico. 
Drenik je namreč le pove
dal, kje je srnico našel in 
to je malega z^ubljenčka 
tudi rešilo.

Lovci prosijo: PUSTITE 
MLADIČE GOZDNIH ŽI
VALI V GOZDU, ne nosi
te jih domov, četudi so 
sami na gozdnih parobkih 
ali jasahl Zares: bogati 
gozdovi so naš ponos in bo
gastvo! Spoštujmo zato tu
di napore lovcev!

ii

S SREČANJA BORCEV KOZJANSKEGA ODREDA V BRESTANICI: Pogled na 
slavnostni prostor med govorom podpredsednika republiške skupščine dr. Jožeta

Brileja. (Foto: M. Vesel)

PIPS

U S P E Š N O  U N I Č U J E  MUHE, 
KOMARJE,  BOLHE, MOLJE. . .
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ČETRT STOLETJA OD BITKE NA SUTJESKI

• ,2 ^ e te k  Ofenzive je partizane res presenetil. Vendar 
je Vrhovm štab hitro ukrepal. Tito je odločil, da se ustavi 

proti Srbiji, že 18. maja je dal svoje povelje: da 
bi cimprej prišli iz obroča, morajo na zahod, proti Bosni!

Drzna odločitev intuitivnega vojskovodje je pomenila 
prelomnico. Po Golgoti na Sutjeski je šla revolucija v zma
govito ofenzivo. . .

"  Juriš na nebo

Ce je kdaj kdo v borbi zase in človeka jurišal na 
nebo, potem so to storili partizani na Sutjeski.

Najprej je sovražnik 15. maja stisnil obroč. To je 
prekinilo okrevanje in zdravljenje ranjencev. Potem so  
se partizani skušali prebiti proti Foči, toda sovražnik je  
zaslutil ta poskus in še bolj zožil obroč. Tedaj so šU čez 
Vucevo proti Sutjeski. Sovražnik je prvi prišel na Vučevo, 
toda šesta vzhodnobosenska in prva proleterska brigada 
sta ga pognali v strmoglav beg po skalnih strminah. Pot 
iz obroča je peljala samo čez Sutjesko. Tam je  bilo edino 
upanje, in zdelo se je, da zelo majhno.

Levi bok prehoda čez Sutjesko na Zelengoro je branila 
druga dalmatinska brigada. Tej je uspelo, da je od 5. do 
9. junija 2adržala sovražnika in mu onemogočila prodoi: 
na Tjentište. To je bil eden izmed usodnih trenutkov.

Pošastni prizori
Na strminah je borce zvijala utrujenost, čutila se je 

v udih in kosteh. Na živih telesih se je sesirjala kri. 
Mrtvi in živi so b il i . enako zunaj življenja. Nad vsemi 
je ležala mora lakote, hujša od bruhanja sovražnih mi
traljezov in rjovenja topov; lakota, združena s tifusom.

»Na poti smo srečali ešalon tifusarjev. Bili so po
dobni prikaznim, ki se brez določenega cilja potikajo po 
teh brezpotnih krajih.

Nenadoma smo ob poti zagledali onemoglega konja. 
Ob njem je bil prav tako izčrpan borec. Na eni nogi je 
imel raztrgano coklo, druga je bila bosa in je krvavela. 
V drhteči roki je držal nož. Od živega konja je poskušal 
odrezati kos mesa. Toda ni imel moči. Tudi konj ni imel 
moči, da bi se branil.

— Tovariš, je rekel z rahlo drhtečim glasom, odsekaj 
mi kos mesa, če želiš, da bom še živel. . .

S hribov in z neba pa žvižgajo krogle in rjove gra
nate. Trgajo zemljo in kosti ...«

V zadnjem obdobju enomesečne bitke, eihomesečnih 
naporov, za katere bi težko verjeli, da so sploh v mejah 
človekovih moči, se je po najbolj mračni noči od 9. na 10. 
jtmij glavnina partizanskih sil prebila do Zelengore in 
dalje na sever. Z njo je 15. junija prišel na Jahorino tudi 
Vrhovni štab.

Ob istem času je bil drugi del sil narodnoosvobodilne 
vojske šele v premiku od Pive čez Vučevo proti Sutjeski. 
Tretja udarna divizija pod poveljstvom Save Kovačeviča 
je dobila nalogo, da zavaruje umik glavnine in da poskrbi 
za ranjence.

»Naše stanje ni v redu . . . «
Smrt je najprej pokosila skupino ranjencev. Niso mo

gli naprej. Ostali so v votlinah okrog Pive.
Divizija Save Kovačeviča z delom centralne bolnišnice 

in preostalimi ranjenci je bila 10. junija obkoljena na 
Vučevu. Legendarni komandant je odločil, da se je treba čez 
Sutjesko prebiti na Zelengoro. V predhodnici je bila prva 
dalmatinska brigada. Prebijala se je, čeprav zdesetkana. 
Nemci so za njo znova zaprli obroč.

Partizanske formacije so razpadale in se kot čudo
delni ptič Feniks spet znova porajale, samoiniciativno, iz 
posameznikov. Komandant brigade Velimir Jakič je članu 
Vrhovnega štaba Ivanu Milutinoviču takole raportiral:

»član si Vrhovnega štaba, jaz pa sem vojak. Hočem ti 
raportirati. Stanje v naši brigadi je težko in ni v redu. 
Komandni kader je večinoma padel. Od s^ em sto  borcev, 
kolikor jih je imela naša brigada, ko je šla v to borbo, 
jih je padlo tristo dvajset. Ranjenih je  ̂veliko, ne vem  
koliko. Povej tovarišem, da je naša brigada na svojih 
položajih in da bo tam tudi ostala. Smrt fašizmu, svobodo 
narodu!« ^

PaSLJEPMM 
R IJ E Č  

T E H N IK E  ■.

 Tovariš desetar, mar vaša beseda ni vedno ^zadnja?

<Iz vojaškega lista ZA DOMOVINU)
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Ubran začetek Dolenjskega poletja 68
29. junija ob 15. uri je bil v 

zdraviliški dvorani Dolenj
skih Toplic prvi koncert le
tošnjega Dolenjskega polet
ja. Nastopili so gostje iz pri
jateljske Avstrije, Imrmoni-

Debeljak bo spet 
razstavljal

Dne 22. julija bo v prosto- 
ril delavske univerze v Rib
nici spet razstavljal domači 
slikar-amater Andrej Debe
ljak. Razstava bo odprta v 
počastitev dneva vstaje, tra
jala pa bo predvidoma naj
manj teden dni. Predvideva
jo, da jo bo posnela tudi TV. 
Debeljalc je v Ribnici že več
krat razstavljal.

Rast kvalitete 
in množičnosti

Predstavniki občinskih sve
tov Zveze kultumo-prosvet- 
nih organizacij iz Spodnjega 
Posavja so se 3. julija srečali 
v Brežicah, da bi skupaj 
oceniM uspeh posavske kul
turne rwije. Program je bil 
letos izredno bogat in p>ester. 
Prireditve so ae za^^e 4. 
aiprila in so trajale do 15. ju
nija. Najbolj razveseljiva je 
pri tem ugotovitev, da se ve
ča množičnost in da se obe
nem boljša tudi kvaliteta.

Udeleženca For
me vive

v  Kostanjevico na Krko 
sta že prišla prva dva ude
leženca letošnje Forme vive. 
To sta Japonec Takeda Mit- 
suyuki in Romun Ciuca 
Eugen. Oba kiparja sta že 
pričela z delom. Za njimo 
delo je v Kostanjevici veliko 
zanimanje, saj imata za seboj 
že lepo število umetniških del.

Na Znančevih njivah 
nova izkopavanja
Na Znančevih njivah v No

vem mestu so začeli z izko
pom manjše gomile. Pri iz
kopavanju je arheolog Tone 
Knez naletel na žaro in ostan
ke ogrlice. Znančeve njive so 
letos med naj zanimivejšimi 
arheološkimi najdišči v Slo
veniji, izkopavanja pa so za 
stroko prav gotovo kar naj
večjega pomena.

Trdinovi predmeti
Znana ljubite ljica umet

nin tov. Jelka Grosova iz 
Noveggt mesta je darovala  
štud ijsk i knjižnici M irana  
Jarca k r o n i k  in žlico, ki 
ju  je  uporabljal Janez 
Trdina. Predmeta je  tov. 
Grosova dobila od svoje 
svakinje Hrovatove, por. 
Dular. N jen i starši (H ro 
vatovi J so kupili Trdinovo  
hišo in pri n jih  je  Trdina  
živel kot užitkar. Kadar  
so mu postregli z jedjo, 
je  Trd ina vselej želel ime
ti isti krožnik in  žlico. 
K o so se Hrovatovi izse
lili iz Novega mesta, so 
v spomin na Trdino vzeli 
s seboj omenjena pred
meta, ki sta prišla sedaj 
v knjižnico, Tov. Grosova 
je  obljubila, da bo poizve-

kaški zbor iz Beljaka pod vod
stvom Rudolfa Pilicha in de
setčlanski mešani zbor iz 
Brnc, ki mu je dirigent prof- 
Helmuth Wulz.

Mladi harmonikarji — naj- 
mlajšemu je devet, najstarej
šemu pa dvaindvajset let — 
so z mladostnim zanosom in 
z izredno preciznostjo obvla
dali raznovrsten in zahteven 
program; posebno sta navdu
šila Concerto grosso št. 
Archangela Corellija in Cukr- 
ček ter Čevljarska polka Til- 
la Schlunka.

Pevska skupina iz Bmc pa 
se je predstavila s čudovi

tim izborom madrigalov an
gleških, italijanskih, nemških 
in avstrijskih skladateljev ter 
s starimi in novejšimi koro
škimi pesmimi. Njeno preda
no, ubrano in prefinjeno pet
je je bilo pravo preseneče
nje in so ga poslušalci na
gradili z navdušenim ploska
njem.

Gostje so zvečer nastopili 
v šmarjeških Toplicah. Njiho
vo prelepo naravno okolje je 
dalo koncertu še poseben čar.

4. julija so v šmarjeških— 
Toplicah nastopili pevci de
lavskega prosvetnega društva 
»Dušan Jereb«.

Koncert slovenskega pevskega zbora 
iz Stare Gorice v Novem mestu

v  soboto, 29. junija, je bil v Slovence pozdravil podpredsednik 
Domu kulture v Novem mestu kon- skupščine občine Novo mesto tova-

FORMA VIVA POTUJE: V soboto 29. junija so v Karlovcu odprli v prijetnem parku 
ob Koram II. koransM park skulptur. Letos so po jasicah razstavili 8 del našihsiov^kVa ^vSc^a ̂  ^  ^ ^ t  Avhar Po “ n-urdm i i .  noransKi parK sKuipiur. i^tos So po jasican razstavili 8 aei nasih

^ ^ K o S S a  ŽTdva S p i f f i  S S ^ eS e  ^ancev iz kostanjeviške TORME VIVE. Skulpture bodo tu dva meseca, potem pa
zbora- mfvftici npvski 7.hnr Mirkn le poinesii na Oder cvetje in sliko bodo  ̂vrmli. Ob otvoritvi razstave, ki se prvič predstavlja ljubiteljem v sosednji

^vega m^ta, ravnatelj Glasbene repubUki, je V imenu prireditelja govoril Nikola Tomič, podpredsednik občinske 
e tov. Ernest Jaz^ pa se je skupščine Karlovac, V imenu gostov pa predsednica upravnega odbora FORME

VIVE inž. Vilma Pirkovič. Na sliki: obiskovalci in gostje v koranskem parku 
(Foto; M. Moškon)

zbora: moški pevski zbor Mirko 
Filej, ki ga vodi KlanSček, in me
šani pevski zbor »Lojze Bratuž«, 
ki ga je v odsotnosti dirigenta vo
dil Špacapan. Pevska zbora iz Go
rice sta  s tem koncertom vrnila 
obisk glasbeni šoli ie Novega me
sta, ki je  imela svoj koncert v 
Stari Gorici 2. junija letos.

Pevska zbora sta izvajala sklad
be Mirka Fileja, Lojzeta Bratuža, 
Emila Komela, Srebotnjaka, Rada 
Simonitija, Vinka Vodopivca, Haj- 
driha, Mendelssohna, Rožanca, De
vetaka in dr. že  prvi akordi so 
ptritegnili poslušalce v dvorani s 
svojo čisto intonacijo, ki se je 
stopnjevala z izredno lep)o dinami
ko posameznih pesmi in dopolnje
vala z izrazito artikulacijo tekstov 
tako, da smo zastrm ^i ob dejstvu, 
da je pred nami ansambel. Id je 
umetniško dozorel in nam nudi iz
reden užitek doživeti slovensko na
rodno in imietno pesem zamejskih 
Slovencev, prežeto s toplino zave
sti, da pripadajo tudi oni nam, 
ki živimo v svobodni domovini. 
Prav ta zavest, da so Slovenci, ki 
so odrezani od nas, ter p>ono5, da 
kljub vsemu ostajajo to, kar so, 
sta vrela ob vsakem zlogu, z vsa
kim akordom in se zlivala v čudo
vito izpoved ljudi, ki globoko ve
rujejo v nekaj več, kot v golo živ
ljenje, ki globoko čutijo, da jih 
glasba, pesem in umetnost čvrsto 
vežejo a nami. Priznati moramo, 
da smo med amaterskimi zbori 
redko poslušali tako dovršeno mu
ziciranje.

Pred polno dvorano je zamejske

zboru aahvalil za obisk in za go- 
stoljublje, ki ga je šola uživala 
pri njih.

KOSTANJEVIŠKI GLEDALIŠČNIKI NAVDUŠILI

Po sedmih letih v Novem mestu
v torek, 18. junija so v Novem mestu gostovali kosta- 

njeviški gledališ^iki s Finžgarjevim Divj'im lovcem. Dvo
rana je bila popoldne in zvečer polna. Občinstvo je pred
stavo toplo Ejprejelo. Po predstavi sem se pogovarjal z 
nekaterimi igralci ter režiserjem. Svoje vtise ob gostova
nju v Novem mestu so strnili v tele stavke (Kostanjevi- 
čane je v Novo mesto povabil kolektiv tovarne zdravil 
Krka):

IVAN MLAKAR: »Pred sedmimi 
leti smo v Novem mestu zaigrali 
Mladost pred sodiščMn. Bili smo 
gostje republiške revije. Zakaj

direktorjem Borisom Andrijani
čem. In kaj smo želeli povedati 
s  tem kmečkim praziMvanjem, 
ki smo ga zdaj priredili v Novem 
mestu? Da smo tiidi v Podgorju 
navezani na svojo metropolo, te- 
prav smo največkrat sami. Boris 
Andrijanič je pretrgal to samoto 
in nas s svojim velikoduSnim po
vabilom še tesneje navezal na 
Novo mesto. Poveeanost vse dole

njske -regije, ki jo  tako uspešno 
in nepretrgoma goji Dolenjski list, 
se zadnje čase širi tudi v mu
zejski, galerijski, in zdaj verja
mem, tudi v gledališki sferi. In  to 
me ob tem gostovanju najbolj ve-_ 
seli. Pozdrav iz dvakrat polne" 
dvorane pa je dokaz, da so nas 
ljudje lepo sprejeli in da si še že
lijo srečanj z nami.«

PETER BREŠČAK

Večer dalmatin
skih pesmi

v  okviru prireditev Do
lenjskega poletja 68 bo v 
soboto, 13. julija, v gradu 
Otočec nastopil ansambel 
Dalmacija z večerom dal
matinskih pesmi. Zavod 
za kulturno dejavnost ter 
Turistično društvo Otočec- 
Smarješke Toplice vabita 
občane, da se udeleže te
ga zanimivega večera pe
smi.

VLADO LAMUT: Cohiar
Vide — Ivan Mlakar v Klo- 
štrskem žohiirju, ki so ga 
pred leti igrali na kosta- 
njeviškem gradu.

vsa ta leta nismo gostovali tukaj? 
Verjetno se ne de dobiti dvora
n a . . .  Kaže, da je teže kot v 
Trstu ali na Koro&kem. Lepo bi 
bilo, lu  bi bilo več takih pod
jetij, Kot je tovarna zdravil Kr
ka . .  .<t

JOŽE KOVAČIČ: (Pri predstavi 
skrbi za tonske posnetke). V No
vo mesto smo prišit s prav dob
rimi občutki. Kaže, da je zamu
jeno popravljeno ter da nas ho
če gledališko občinstvo še videti 
na svojih deskah.«

J0 2 E  JANKOVIČ; »Zelo rad i>ri- 
hajam v Novo nM«to, sa j sem tu 
hodil v gimnazijo. Ponosen sam, 
če Novo mesto povabi nas, pode
želske gledališčnike, v svojo sredo. 
Veseli smo, ker nas je publika ta 
ko lepo sprejela.«

LADO KUKEX3: »De, pred sed
mimi leti smo bili v Novem me
stu . . .  Ne vem, kako da veei 
med Novim mestom in Kostanje
vico niso bile živahnejše, saj nas 
prej ni vabilo mesto niti kot se
dež okraja, kasneje občine, niti 
kot večji kulturni c e n t ^ . . .  Se
daj nas je povabil kolektiv Krke.«

LADO SMREKAR- »Vabilo v No^ 
vo mesto, našo dolenjsko metro
polo, me je nadvse razveselilo. 2e 
z Zelo smo iskreno želeli sreča
nja z novomeškim občinstvom. 
Takrat tega nismo mogli uresni
čiti. Ne vem, zakaj, t o ^  na 33 
odrih smo bili, v Novem mestu 
pa ne. Zdaj se je zavzel za nas 
kolektiv tovarne Krka s svojim

IZ POPOTNE BELEŽKE

Mladi likovniki v Sisku
Srečali so se v Novem me

stu. Dijaka črnomaljske šole 
Anica Švajger in Andrej Ma
rinček sta tu spoznala še tri 
sovrstnike. Ti so: Janez Pav
lin, Tine Furlan in Anton Vov- ^voj mladi, svet , t<HJlih 
ko. Skupina petih dijakov- po- hladnih barv.

so živele tam. Iz lesenih sten 
dihajo leta in domačnost. 
Mladi likovniki se odločajo 
in izbirajo motive . . .  Vsaka 
paleta ima svoje odtenke

tuje v Sisak, Pošilja nas no
vomeški mladinski komite, 
gremo pa na srečanje mladih 
likovnikov.

Dan je prepreden z mehki
mi sivimi oblaki in kaplje 
dežja nas spremljajo vso pot. 
V Sisku se srečamo z mladi
mi likovniki iz Siska, Bcmja- 
luke, Bihaća, Karlovca, Ku
tine, Petrinja in Dvora. Ra
hla zadržanost, plaho spro
ščen nasmeh in stiskanje rok

V centru za kulturo Je ve
černa prireditev. Posavske pe
smi božajo uho. Glas tambu
ric s svojo svežo, razigrano, 
domačo ritmiko vznemir
ja gledalce. . .

Nedeljsko jutro. Tisti, ki ni
so končali svojih del, se vra
čajo k motivom. Ob enajstih 
oddajo slike in risbe. Raz
stava bi morala biti na pro
stem, vendar dež spremeni 
načrt. Razstavni prostor naj-

Božidar Jakac v krški galeriji
Slovesnostim ob kršikem ob

činskem prazniku se je v 
sredo, 3. julija, pridružila 
še slovesnost v majhni, toda 
nadvse primerni galeriji v 
Krškem. V njej je slovenski 
slikar Novomeščan Božidar 
Jakac razstavil šestindvajset 
grafik iz zadnjih tridesetih 
let. Okoli mojstra so se tega 
dne zbrali

skupščine, Jože Brilej, Franc 
Šetinc, Radko Polič, Boris 
Kalin, predstavniki galerij in 
kulturnih ustanov iz Ljublja
ne, Novega mesta, Brežic in 
Kostanjevice na K rki. . .  škrat-

realist v tistem klasičnem po
menu besede, ki ,odseva res
ničnost v teiičico poezije’, pa 
naj gre že za slikovno razgi
banost plavžev ali za doživet
je iz partizanskih dni z do

ka, na moč je bilo slovesno, kumentarno iskrenostjo por

številni ljubitelji
. ____ _____________ njegove umetnosti, občani Kr-

dela še za nekatere^ Trdi- škega in okolice, krški in no- 
nove predmete —1._

tretov. Z izrednim mojstrst
vom skuša sleherni grafični 
tehniki izvabiti kar največ 
tiste izraznosti, ki tudi upo
dobljeni vsebini najbolj ustre
za, pa naj gre za dantejev-

Učenki krške osnovne šole pozdravljata 
Jakca. Razstava njegovih grafik je bila

ko je tov. Uršičeva v imenu 
galerije (ki jo, mimogrede bo
di povedano, na moč uspeš
no vodi) pozdravila mojstra 
Jakca. Dr. Emilijan Cevc je
v govoru o Jakčevem delu ^  uaniejev

vomeški predsednik občinske^ med drugim dejal: »Jakac je sko pokrajino Velikega ka
njona v Ameriki ali za razmi- 
šljujočo lastno podobo. Spet 
se srečamo z Novim mestom, 
na katerem odkriva Jakac vse ' 
življenje nove lepote kakor 
nekdo, ki se vedno vrača k 
prvi ljubezni...«  In ko smo 
pri Jakčevem Novem mestu: 
mojster se je zahvalil prire
diteljem in vsem prisotnim, 
ki so prišli na otvoritev raz
stave, ter Je znova omenil 
Novo mesto kot nekaj, kar 
mu res veliko pomeni.

Jakčeva razstava v Krškem 
znova potrjuje, kako je moj
ster navezan na dom ^i kos 
zemlje, kako se mu vedno 
znova vrača in kako polno 
v njegovih delih zaživi. Raz-

.................   ̂ stava Jakčevih grafik v kr-
V galeriji slikarja akadem ika Božidarja ški galeriji bo odprta od 24. 
odprta 3. ju lija. (Foto: Jožica Teppe.v) julija. p. b

je kratek uvod v dva dneva, 
ki Jih bomo preživeli skupaj. 
Peljejo nas v hotel Panoni
jo. Steklena avla s širokimi 
mehkimi fotelji, zavitimi v 
zamolklo zelenje ločnic, nudi 
prijeten uvod v najlepšl del 
Siska. Dijaki postanejo za 
dva dni lastniki majhnega raz
košja hotelskih sob.

Vozimo se po dolgih, raz
potegnjenih ulicah mesta. 
Mladi likovniki iSčejo s po
gledi posamezne dele beže
čih ulic, kjer se moderna 
arhitektura srečuje z baro
kom in klasicizmom. Iščejo 
motive. Najslikovitejši predel 
se odpira v toku Kolpe/ in 
Save, v iskanju njune skup
ne poti. Male ladje dremlje
jo naslonjene na breg. V zu
nanjem kompleksu starega 
gradu iz 16. stoletja je Etno- 
park. Zanimive so tipične po
savske hiše. Sem so jih pri
nesli iz vasi. prav takšne, kot

demo v dom JLA. Rastavo 
odpre predsednik občine.

Dela so raznolika, kot so 
mladi ljudje, ki so jih ustva
rili. Lirično izpoved bereš na 
mehkih, nežnih linijah čmo- 
bele risbe. 2iva, bogata in pe
stra barvna lestvica pripo
veduje o ustvarjalcu, ki lju
bi barve, Prenasičena barvi
tost daje slutiti mladega li
kovnika, ki še išče ravnotež
je v sebi in sliki. Različni to
ni ustvarjanja mladih likovni
kov so izpeti v olju, akvare
lu, gvašu, temperi in risbi. 
Pot, ki oblikuje mladega člo
veka, pot, ki ga pelje v svet 
lepega.

Razstavo zaključi svečano 
Kosilo in razdelitev diplom. 
Zahvalimo se organizatorju li
kovnega srečanja v Sisku

Smeh, stiskanje dlani t>e- 
sede v slovo se lepijo z dež
jem in sivimi, gostimi obla
ki. B02A PODERGAJS
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ansambel
DEHORS

OTOČEC
V/ novi restavraciji 

ples vsak dan
♦ (razen ob ponedeljkih)

KRKA
TOVARNA ZDRAVIL 
NOVO MESTO

oddelek za zdravilna zelišča 
NOVO MESTO, Novi trg 9,
telefon: 21-304

POIZKUSITE NASE MESNE 
PROIZVODE
In ostanite  tudi njihov potrošniki

POSEBNO VAM PRIPOROČAMO;
% kranjske klobase 
#  lovsko salamo 
% šunkarleo
0  vse ostale vrste klnbajt m salam 
Za Hrenovke, pcčenice in safalade sprejemamo 
posebna naročila

OBRAT

KLAVNICA
72-231

NABIRALCEM 

ZDRAVILNIH ZELIŠČ
priporočamo, da v mesecu juniju in juliju nabirajo 
predvsem naslednja zdravilna zelišča:

CVET; piavice s čašo, plavice brez čaše, mačje ta
čice, lipe in bele deteljice

LIST; gozdne jagode, jetrnika, borovnice, ozkolistf^a 
trpotca in pljučnice-pljučnika

RASTLINO: bribske rese, tavžentrože, vodne kreše, 
grenke ramšele, navadne ramšele, ženiklja, jetičnika 
in zimzelena

KORENINE IN KORENIKE; arnike, gladeža, slad
kih koreninic, medvedovih tac, velikega divjega Ja
neža in malega divjega janeža

Polegr naštetih pa odkupujemo še razne druge vrste 
zdravilnih zelišč.

Na željo vam pošljemo cenik,

V'̂ sem nabiralcem sporočamo, da odkupujemo zdra
vilna zelišča in suhe gobe tudi v naši odkupni po
staji v Novem mestu. Novi tr^ 9 (ai'tobusna posta
ja) Pošiljke nad 30 kg pošljite po ž( l̂eznici na na
slov: KRKA, oddelek za zdravilna zelišča, železniška 
postaja Novo mesto.

'Zdravilna zelišča in suhe gobe plačujemo po dnev
nih cenah

ORGANIZATORJEM IN ZBIRALCEM priznamo za 
njihovo delo provizijo po dogovoru.

Zdravilna zelišča in suhe gobe, ki jih oddaste oseb
no, vam izplačamo takoj pri prevzemu, za blago, 
ki ga pošljete po železnici, pa najkasneje v 3 dneh 
po prejemu blaga. Stroške za prevoz po železnici 
plača Krka.

Vsa potrebna navodila o nabiranju in odkupu zdra
vilnih zelišč lahko dobite v našem oddelku za zdra
vilna zelišča v Novem mestu, Novi trg 9.

kera ciomraelricS Brežice

v naši specializirani trgovini v:im nudimo vse 
vrste zidnih in talnih ploščic, sanitarij in 
armatur ter velik izbor kristala, stekla in 
porcelana.

„Črni mušketirji'' ne poznajo strahu!
Mednarodne speedway dirke v 

Krškem so privabile več tisoč 
gledalcev. Vsi, ki so žrtvovali to 
nedeljsko popoldne, so uživali v 
zanimivih in lepih dirkah, ki so 
včasih mejile že na pravo akro- 
batstvo. Dirke so se končale s po- 
polnm zmagoslavjem Jugoslova
nov, kar pc»neni, da tudi v tej 
športcKl zrrsU hitro napredujemo.

Domači tekmovalec, večkratni 
državni prvak Franc Babi£, (na 
slilri v družbi zvestega spremlje
valca Fianca Demača), ki smo 
mu pičznali naslov moralnega 
zmagovalca, je nesrečno startal 
že v prvi dirki. Ko si je  prido

bil že odločilno prednost pred 
odličnim češkoslovaškim vozačem 
Wagnerjem, mu je odpovedal 
motor. V vseh nadaljnjih »četve- 
robojih« pa je prepričljivo doka
zal, da ga nesrečni start ni 
vrgel iz ravnotežja. Tudi v direkt
nem srečanju s kasnejšim zma
govalcem Regvartom je pokazal 
vrline pravega športnika. Ko ga 
je preveč zagreti nasprotnik spra
vil, kot rečemo po domače, »na 
konico noea«, da je voedl več de
set metrov po travnatem pasu 
tekmovalne steze, je vse to  mol
če prenesel, kot da se ni nič zgo
dilo. Lahko pa bi se . . .

Na ovinkih se je bila prava 
borba prsi ob prsi, zlasti med 
jugoslovanskima asoma Babičem 
(St. 1) in Regvartom (št. 10). Tu
kaj ni šlo samo za prestiž, m ar
več tudi za kaj drugega . . .

Ivan Molan (slika spodaj des
no j, ki si zadnje čase vztrajno 
u tira pot med najboljše speed- 
way vozače, se je tudi v nedeljo 
pokazal v zelo ugodni lučd. Zmaga 
nad Perkom in nekaterimi drugi
mi inozemskimi tekmovalci ni 
majhna reč. 2al je tudi njega v 
prvi vožnji »položil« motor in 
mu onemogočil še boljšo uvrsti
tev. Kljub temu spodrsljaju je 
bi' odličen šesti.

S. Dokl

Potek speedway tekme
1. vožnja: Babič vozi odlično, 

ko si pribori odločilno prednost 
pred Hagnerjem, mu odpove sveč
ka. Gledalci so razočaram, plo
skajo moralnemu zmagovalcu, za
pazimo S ( ^  v očeh . . .

2. vožn^; Slika iz prve vožnje 
se ponovi. Tokrat je žrtev Ivan 
Molan.

3. vožnja: Drago Reg%’art, kas
nejši zmagovalec, »razobesi kan
didaturo« za prvo mesto. V lej 
dirki premočno 2snaga.

5. vožnja: Babič pokaže vse svo
je znanje. Premočno zmaga v zah
tevni mednarodni konkurenci.

6. vožnja: Molan v vožnji z zna
nimi asi — Medvedom in Regvar
tom pred Wagnerjem osvoji 3. 
mesto.

9, vožnja: Domačd obračim. Ba
bič premaga Molana, ta pa nadar
jenega in hrabrega Oršiča.

13. vožnja: Babič v zanesljivi 
dirki premaga Medveda In Mari- 
borčana Draga Perka.

15. vožnja: Regvart premaga
Bartonjeka in s tem osvoji na
daljnje tri ločke, ki ga jjeljejo k 
najvišjemu naslovu.

IB. vožnja: Molan zabeleži po
membno mednarodno zmago, pre
maga Griebla, Bona in Jožeta Vi
sočnika iz Maribora.

n .  vožnja: Ta je bila vrhunec 
prireditve. Startali so kar trikrat. 
Takoj po startu se razvname srdi- 
ta_ borba med Regvartom in B*- 
lilčoMi. Dvoboj postreže z nena
vadnim zaključkom, ko Regva t 
»porine« Babiča na travnati pas 
tekmovalne steze! Kljub temu da 
ne zmanjšujemo pomena Regvarto- 
ve zmage sodimo, da bi bil ta  
lahko nekoliko pazljivejši, saj je 
šlo za človeško življenje . . .

19. vožnja: Molan pospravi vre
dno zmago. Premaga Perka in za
sede šesto mesto. V tej dirki za
beležim padec Polivke (ČSSR), na 
srečo brez posledic.

S. Dokl

Povedali so:
IV.\N MOLAN: Na tej tek

mi sem doživel kar tri prese
nečenja. Prvič mi je odpove
dal motor, drugič sem prema
gal Draga Perka in tret jič so
lidna uvrstitev na šesto mesto 
v močni mednarodni konku
renci.

FRANC BABIC: Tokrat me 
je izdal motor, odpovedala mi 
je svečka. Moja vožnja po ze
lenem pasu tekmovalne steze 
je bila od n^siaterih gledalcev 
ocenjena kot ekshibicija, de
jansko pa sem reševal glavo! 
Zame je najvažnejše to, da 
sem zdrav!

Rudi Osterman prvak
Pred kratkim  je bilo končano 

šahovsko prvenstvo Dolenjske za. 
leto 1968. Nastopilo je 12 igralcev

ItlBllHlBlIielBIlBlIlBlIlBlIlBlItBlIlBlIiaillBlM

NOVO ME.STO — Na medobčin
skem prvenstvu parov v balina
nju bd moralo nastopiti osem pa
rov. Iz nepojasnjenih zadržkov pa 
se tekmovanja nista udeležila pa
ra iz Doba in Ix)ke — Novo me
sto. V predtekmovanju sta bila 
izločena železničar in Pionir. 
Končni vrstni red; 1. I^egiša—Mraz 
(Ck;lulozar), 3. Tuma—(lelb st. 
(Železničar), 2. Škafar—(iclb ml. 
(C!eIulozar), 4. Bratož—štalccr 
(Železničar). Prva dva para sta 
si pridobila pravico igrati na re
publiškem tekmovanju, ki bo na 
Jesenicah. (R. M.)

NOVO MESTO — No četrtih 
•*>portnih igrah podjetja ISKRE 
je nastopilo 94 ekip, V skupni 
uvrstitvi je zmagala Elektronika 
— Kranj pred Zavodom za avto
matizacijo — Ljubljana in Avto
matiko — Ljubljana. Zmagovalci 
so bili: kegljanje — Elektromeha
nika, nogomet — Avtoelektro 
(Nova CJorica), balinanje — Spre
jemniki (Sežana), odbojka — 
Zavod za avtomatizacijo (Ljub
ljana). (N. N.)

iz občin Novo mesto, Kočevje, Čr
nomelj, Trebnje in Grosuplje. Ne
posredno pred pričetkom prven- 
stva so udeležbo odpovedali neka
teri močnejši šahisti iz. Novega 
mesta, Kotevja in Metlike. Kljub 
temu pa je prvenstvo teklo ureje
no in je postreglo s precejšnji
mi presenečenji.

Oba mojstrska kandidata. Rudi 
Osterman in prOf. Igor Penko, sta 
tekmovanje končala z mrtvim te 
kom. Zaradi zmage Ostermenainad 
Penkom pa je prvi postal prvak 
Dolenjske.

Končni vrstni red: 1. do 2. Ru
di Osterman (Koč.) in prof. Igor 
Penko (N. m.) 9 točk, 3. do 4. 
Miroslav Nagi (N. m.) in Slobo
dan Ivič (Koč.) 8 točk, 5. Tone 
Praznik (Stična) 6 točk, 6. Ivica 
MiUč (N. m.) 5 točk, 7. do 8.
Ivan Tisu (N. m.) in Slavko Si
tar (N. m.) 4.5 točke, 9. Stefan 
ščap (N. m.) 4 točke, 10. Valen
tin Papež (Cr.) 3 točke, 11. do 12.
Franc Jenko (N. m .) in Jože Ho
čevar (Mokronog) 2,5 točke.

Ob zaključku prvenstva je bil
odigran še hitropotezni turnir, 
na katerem je zmagal prof. Igor 
Penko pred Rudijem Ostermanom, 
Slobodanom Ivičem in drugimi.

I . TISU

1’ j
I 1 ® =iŽ SS0 ŠSSJ

Pred dobrima dvema letoma je 
znani družbeni delavec Vidovič 
zbral okrog sebe večje število mla
dih šahistov, da bi jih naučil 
skrivnosti te igre. Med njimi je 
odkril izredno nadarjenega 9>let- 
nega SLANTCA BEDIČA. Slavko 
hodi v 2. razred osnovne šole in 
je odličen učenec. V dosedanjih 
kratki karieri je dosegel nekaj 
vidnih uspehov. Pričakujemo, da 
bo ob pomoči starejših in svojih 
tovarišev PRIMOŽA^ SKRBINSKA, 
MILUTINA LAZIČA, SASE ZU- 
PANCA, CIRILA VRSCAJA In dni- 

■ gih dosegel to, ka’- si on in vsa 
športna javnost želi.

K. WE1SS

'V

OD TU IN TAM
ČRNOMELJ — Pod reflektorji 

na rokometnem igrišču sta se sre
čali v malem nogometu ekipi 
»Starih« in »Mladih«. Obakrat so 
bili zmagovalci starejši, in to z 
8:7 in drugič 8:5. (A. L.)

KOČEVJE — Šahovski prvak 
Dolenjske Rudi Osterman je v so
boto in nedeljo odigral v Kočevju 
s prvakom Notranjske ing. Bogom 
Koširjem dvoboj za uvrstitev na 
republiško prvenstvo. Zmagal je 
Osterman z rezultatom 2,5:0,5. O- 
stermanov naslednji nasprotnik bo 
zmagovalec dvoboja med prvakom 
Primorske in  CSorenjske.

(I. S.)
KRŠKO — V petek sta odpo- j 

tovala v Rostock (DDR Nemčija) 
na miting olimpijskih upov iz 
socialističnih držav člana mladin
ske reprezentance SFRJ: Franc 
Čargo in Ljubo Potočnik. S pla
valcema je odpotoval trener O lu- 
lozarja Niko 2ibrei. (L. H.)

KOČEVJE — ObčCnska Bveza 
za kulturo je pričela izdajati »Ob
veščevalca«. Namen glasila je red
no seenanjati lelesnovzgojna dru
štva in klube z  dogajanji na pod. 
ročju telesne kulture v občini. In
terni obveščevalec pa bo koristen 
tudi pri idejnem usmerjanju klu
bov in društev. Glasilo kočevskih 
športnikov isdiaja mesečno, tiska
jo pa ga v 150 izvodih.

(A. A.)
LJUBLJANA — Na republiškem 

pokalnem tekmovanjtTv atletiki za 
mlajše mladince in mladinke so 
nastopili tudi tekmovalci AK No
vo mesto. Najuj^>e6nejši je bil 
Marjan Hribernik, ki je bil z re
zultatom 11,8 v teku na 100 m če
trti. Nekoliko slabše sta se odre
zali pionirki Vesna Saje in Dani
ca Ferfolja, ki sta i^očili v da
ljino 4,46 oziroma 4,35 m. Franci 
KrLstan pa v višini ni preskočil 
začetne višine 1,55 m. V skupnem 
seštevku točk za absolutno eUp- 
no atletsko prvenstvo Slovenije 
so Novomeščani na 11. mestu s 
128 točkami. (J. G.)

KRŠKO — Nogometnega sreča
nja za pokal predsednika republi
ke med Celuloiarjem in Rudar
jem _ s Senovega ni bilo, ker so 
gostje srečanje odpovedali. Krča
ni so tako zmagali 3:0 b b

(L .‘ H.)
MIRNA — V pripravah za novo' 

nogometno aeoono so nogcmietaši 
Mirne premagali v prijateljskem 
srečanju nogometaše iz Sevnice z 
8:0. Zadetke za domače moštvo 
so dosegli: Zupančič 4, Smuč 3 
in Repnik 1, (M. T )

DOLENJSKE TOPLICE — Na 
mladinskem ribiškem tekmovanju 
v Sušici so tekmovali mladi ri
biči iz Novega mesta. Zmagal je 
Iztok Podergajs pred Vilijem Pin
tarjem, Rudijem Peršetom, Toma
žem .Savljem, Karčijom Doboši.
^ m  itd. Najbolje uvrščeni mla
dinci so prejeli lepe praktične na
grade. (N. N.)

TOSTOJNA — Na mladinskem 
šahovskem republiškem prvenstvu 
sodeluje tudi Tone Praznik iz Ko
čevja . Po osmem kolu ima šest 
točk in je v vodstvu z Nagličem 
IZ Kranja in Postojnčanom Masle-

(I- S.)
GLEISDORF — Na mednarod

nem dvoboju mladinskih plaval
nih reprezentanc Slovenije in av
strijske štajerske je pionirka Ne- 
venka Jenkole, članica C^elulozar- 
ja. aanagaia v disciplini 100 m 
delfin in postavila nov republiški 
rekord za pionirke in mlajše mla
dinke s časom 1,21.2. (L. H )

NOVO MESTO — Športno tek
movanje pripadnikov garnizije Cr. 
nomelj in  Novo mesto bo od 14. 
do 17. julija v Novem mesttu. Te
kmovali bodo v atletiki, rokMne- 
tu, streljanju ter vojaMcom in ofi
cirskem mnogoboju. (N. N.)

NOVO MESTO — Na šahov
skem hitropoteznem turnirju za 
mesec junij je bil dosežen na
slednji vrstni red: 1. do 5. mesto 
Avsec, JeJiuičič, Male.šldč, Nagi 
in M. Picek, 6. do 7. mesto Ke
ber in Sčap itd. (I. T.)

KRŠKO — V torek, 16. julija 
popoldne, bo na plavališču Celu- 
lozarja v Krškem prvo kolo tek- 
movanja za pokal Plavalne zveze 
Slovenije. Domača ekipa bo na
stopila pomlajena, stebri ekipe bo. 
do Čargo, Potočnik, Jenkoletova, 
Žiberna in Gelb.

(l : ' h .)
NOVO MESTO — Na teifiiškem 

pr\>enstvu Ndvega mesta nastopa 
■ 11 Igralcev. V vodstvu je Jože. 
Splihal, ki je izgubil samo eno . 
srečanje. V parih pa nastopa 12 
igralcev. (N. N .) '

RIBNICA — Občinska zveza za 
telesno kulturo in OO ZZB sta or- . 
ganizirala rokometni turnir 'v čast 
dneva borca. Na turnirju je osvo
jila prvo mesto In prehodni pokal 
Ribnica pred oslabljeno ekipo Tr
žiča' in JLA—Ribnica. Doseženi so 
bili naslednji izidi: Ribnica : JLA 
—Ribnica 25:12, Tržič — JLA—Rib
nica 29:10, Ribnica — Tržič 23:13. 
Najboljši igralci na turnirju  so 
bili: JakSič iz Tržiča, Florjančič 
iz ekipe JLA in gost Šilc v doma
či ekipi. (K. O.)

LJUBLJANA — Na minulem 
skem prvenstvu je dosegel viden 
uspeh zlasti mladi metalec kopja 
iz Kočevja — Knavs. Njegovo o- 
rodje je poletelo 50,10 m, kar je 
zadostovalo za prvo mesto. >

(N. N.)
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SLAB ODZIV ODBORNIKOV ZBORA DELOVNIH SKUPNOSTI

Je bil zbor prepozno sklican?
Na zadnji seji splošnega zbora v Brežicah je bil 

obisk zelo slab, če upoštevamo, da so bili vabljeni 
člani ObSS, odborniki obč. skupščine, direktorji de
lovnih organizacij in predsedniki delavskih svetov. 
Pa vendar dnevni red ni bil nezanimiv. V obravnavo 
so dali analizo zaključnih računov delovnih orga
nizacij za preteklo leto in gospodarjenje v prvi 
tretjini tega leta.

Prav ob teh vprašanjih je 
bilo pričakovati precej zagre
tosti, kritičnosti, predlogov za 
bodoče poslovanje, toda raz
prava ni izpolnila pričako
vanj. Delovnim organizaci
jam je bil namenjen očitek, 
da so po reformi ljudi odpu
ščale, namesto da bi jih na 
novo zaposlovale in povečale 
delovni obseg. S tako prakso 
morajo čimprej prekiniti, si
cer jim bo zastoj delal še 
velike preglavice.

Kar zadeva pripravnike, naj 
bi republika čimprej sprejela 
svoj predpis, vendar ne z ob
vezo, da jih morajo zadržati 
v službi. Skupščina je spreje
la isti dan tudi priporočilo,

Se bo Posavje 
izkopalo?

v  POSAVJU bodo imeli ob 
polletju precej izgube. Kolek
tiv gleda na nadaljnje poslo
vanje kljub temu precej opti
mistično. Upa, da se bo iz
gub znebil že do konca leta. 
Z izplačilom osebnih dohod
kov so že na tekočem, prav 
tako z družbenimi dajatvami. 
Trenutno imajo v podjetju 
obilo dela in bodo morali ne
kaj delavcev na novo zaposli
ti. Potrebovali bodo pred
vsem varilce.

POSAVJE je rešila iz zadre
ge tudi občiriska skupščina s 
kreditom 100.000 dinarjev, ki 
ga je odobrila iz rezeriiiega 
sklada.

naj honorarne delavce pov
sod zamenjajo z redno zapo
slenimi, če zahteva tako me
sto celega človeka.

V občini bi morali začeti 
preučevati možnosti za zdru
žitev AGRARIE in kmetij
ske zadruge na Bizeljskem, 
za zdnižitev trgovskih pod
jetij in obrtnih podjetij ko
vinske stroke.

Zbor je v celoti sprejel tu
di sklepe junijske konferen
ce ZK v Brežicah. V njih je 
zajeto zaposlovanje, utrjeva
nje samouprave v delovnih 
organizacijah, nagrajevanje,

Rdeč nagelj in darilo 
za upokojence

Na vrtnariji v ćateških 
Toplicah je bdlo pred dnevi 
prisrčno srečanje z upoko
jenci AGRARIE. Delavski 
svet je sklenil, da bo tako 
srečanje vsako leto v maju 
ali jimiju. Letos so povabili 
vse tiste člane kolektiva, ki 
so se upokojili po letu 1960. 
Za večletno delo pri podjet
ju so jih nagradili.

Direktor Stanko Rebernik 
jim je nazorno prikazal uspe
he in težave v času, ko jih 
ni bilo več pri podjetju. Ra
zložil jim je tudi načrte za 
prihodnost in jih povabil, 
naj se še kdaj pa kdaj ogla
sijo v obratih, kjer so delali, 
in se tudi vnaprej počutijo 
kot člani kolektiva. V imenu 
povabljencev se je zahvalil 
aa priznanja in sprejem to
variš Grobovšek. Vsi skupaj 
so si nato ogledali tople 
grede.

POSNETEK ZA SPOMIN — Pionirji iz Ribnice na Po
horju s prijatelji iz Brežic ob eateškem bazenu. Vsi 
gostje so se naučili plavati. Tečaj sta vodila učitelja 
telesne vzgoje Herman Tomažič In Polde Rovan. (Foto: 

Jožica Teppey)

N O V O  v  B R E Ž I C A H
■  CK.STA OD .SAVSKEGA MO

STU do ijoslopja občinske skup
ščine je dobila novo asfaltno pre
vleko. Popravljalo jo je novome
ško cestno podjetje, ki je nekaj 
tednov prej obnovilo tudi odcep 
od avtomobilske ceste do mostu 
čez Krko.

■  MOST C;KZ KRKO 2E DVA 
TKDNA MOt:NO OVIRA PROMET. 
Avtobus komuj spelje čezenj, ker 
je skoraj polovico cestiSča zaradi 
okvare zaprtega. M ost'je  potreben 
temeljitega popravila, sicer se bo 
prej ali Slej pripetila nesreča. Po 
goli arm aturi res ne bo mogoče 
dolgo voziti.

■  DELAVSKA UNIVERZA bO v 
jeseni odprla oddelek lesnoindust
rijske šole. Matična Sola v Škofji 
Loki ie že privolila v to V tem

oddelku bo brežiška tovarna po
hištva šolala nekvalificirane delav
ce. Verjetno se bodo lahko prija
vili za obisk šole tudi drugi inte
resenti. Slušatelji bodo dobili stro 
kovno zobrazbo za lesno obrt In 
industrijo. Izučili se bodo lahko 
za pohištvene, strojne ali stavbne 
mizarje, površinske obdelovalce 
lesa, lesne modelarje, lesne stru 
garje, kolarje in podobne poklice. 
Za praktično delo bo Soli dalu 
prostore tovarna •

■  MEDVEDKI IN ČEBELICE 
ODREDA MATIJE (iUBCA so na
republiškem taborniškem mnogobo
ju  v Divači od 28. do 30. junija 
zasedli skupno tretje mesto ter 
prvo mesto v premagovanju ovir 
in šaljivem tekmovanju.

■  OOSTISCE GRAD MOKRICE
je imelo 6. junija v gosteh delav
sko kulturno-imietniško društvo 
PAVAO M ARKO v  AC iz Zagreba. 
Nastopalo je s plesi in pesnim i 
jugoslovanskih narodov. V juliju 
in avgustu bo še več podobnih so
botnih nastopov za stalne gaste In 
prehodne obiskovalce.

sprejemanje pripravnikov, 
hitrejša zamenjava vodstve
nih kadrov, združevanje v go
spodarstvu in učinkovitejše 
usmerjanje razvoja občine.

Odborniki so proti 
podražitvi kruha
Brežiška pekama je obrat 

podjetja MERX iz Celja. To 
podjetje je pri občinski 
skupščini vložilo zahtevek za 
podi^itev kruha in uteme
ljilo to s cenami drugih pe
kam na celjskem območju, 
kakor tudi na Dolenjskem.

V Brežicah prodajajo čmi 
kruh p>o 1,35 din in beli kruh 
po 2 ddn. Po zvišanju naj bi 
bil kilogram črnega k i^ a  
1,40 din, kilogram belega pa
2,00 din.

Odborniki niso glasovali 
za podražitev in menijo, da 
zanjo ni ekonomske uteme
ljitve. Navedba porasta cen 
za moko, gorivo, sol, kvas, 
vodo itd. so po njihovem 
mnenju presplošne

Banka je odobrila 
posojilo

Na šolske hodnike v Arti
čah počitniški meseci ne bo
do prinesli tišine, v stavbo se 
bodo naselili delavci, šolo 
bodo razširili in napeljali 
vanjo centralno kurjavo.

Dograditi nameravajo tiidi 
prosvetni dom, kjer bodo 
učenci imeli telovadnico. Na 
vse to so računali že lani in 
skupščina bi morala imeti 
28. oktobra slavnostno sejo 
v tem kraju. Potem ni bilo 
denarja. Skupščina se je se- 

za občinski praznik kar 
v Brežicah, za letos pa Arti
čani za gotovo pričakujejo, 
da praznovanja ne bo treba 
odlagati. Celjska kreditna ban
ka je odobrila 350.000 din po
sojila za ureditev šole.

Dvoje gasilskih 
obletnic

Gasilsko društvo iz Skopic 
je najmarljivejše v brežiški 
občini. 30. junija je prazno
valo 35-letnico obstoja. Člani, 
članice in pionirji so imeli 
nastop, ustanovnim članom pa 
so na praznovanju podelili 
priznanja.

V nedeljo, 14. julija, bodo 
praznovali gasilci iz Kapel. 
Tamkajšnje društvo bo imelo 
40-letnico. Na slovesnosti se 
bodo spomnili tudi godbe na 
pihala, ki je pred 40 leti po
stala gasilska podba.

Pretekli teden so v brežiški po
rodnišnici rodile: Marija Muhar iz 
Otavnika — Antona, Rozalija Mo
krovič iz Loč — Ivana, Sonja Gat- 
ta iz Brežic — Sandro, Marija Hor- 
vatin iz Polic — deklico. Silva 
Komučar iz Sobenje vasi — deč
ka, Doroteja Abram iz Krškega — 
deklico, Jožefa Sikošek iz Križ — 
Romana, Ivana Ferenčak iz Ded- 
nje va.si — dečka, Antonija 2mavQ 
iz Bizeljskega — Darjo, Ivana Fi
lipčič iz Pišec — deklico. Marija 
Kozole iz Lokve — dečka. Stefica 
Krajačič iz Laduča — dečku, Ne- 
da Pavlovič iz Prigorja — Renato. 
Anica Matijašič iz Podvrha — 
Marjetko, Ana Pintar iz Male 
Doline — dečka, Marija Ma
stnak iz Ledine — Fortunata. 
Barbara Grmovšek iz Podgorja — 
deklico. Vera Mlakar iz Rovišča
— Draga, Erna Šetinc iz Brezine — 
Silva, Alojziju Suban iz Obrežja — 
Mihaela. Kata Cvetkovič iz Ključa
— Sanjo. Vera Čemer iz Križa — 
deklico, Ana Herci s Križan vrha
— Jane2ui, Božica Somek iz Toma- 
ševca — dečka, Pavla Vege!j Iz 
Boršta Franca, Alojzija Zniderič 
iz Bukovja — Jane/a, Julijana Berk 
iz Cirnika — deklico, Marija Ve- 
gelj iz Gor. Pirošice — deklico. 
Cilka Muranič iz Zagaja — Darin
ko, Rozalija Volčanjšek iz Cun- 
drovca — dečka in Silva Marolt iz 
Sevnice — deklico

Matični urad Artiče
v luniju ni bilo rojstev izven 

porodnišnice. — Poročila .sta se: 
Lovro Podgoršek, elektromonter iz 
Dečnih sel, in Neža Korleale, us
lužbenka iz Dečnik .sel - Umrle 
so: Rozalija Ostrellč, preužitkarica 
iz Artič, stara 79 let: Neža Krošel, 
kmetovalka iz Arnovih .sel, stara 
77 let; Terezija Vimpolšek, preužit
karica iz Arnovih sel. stara 73 let

Fluorografiranje 
v občini Krško!
v  času od 8, do 19. julija 

bo v občini Krško obvezno 
in brezplačno rentgensko sli- 
kadije pljuč, ki ga bo opravil 
Inštitut za pljučne bolezni in 
tuberkulozo z Golnika. FIuo- 
rografiranja se morajo ude
ležiti vsi prebivalci občine 
Krško, ki bodo do 15. julija 
1968 dopolnili 24 let. Vsi tisti, 
ki se morajo udeležiti fluoro- 
grafiranja, bodo dobili pisme
ne pozive, plan fluorografske 
akcije pa bo objavljen tudi 
na vseh običajnih krajevnih 
razglasnih mestih. Fluorogra
firanje je za občane obvezno.

Proslava v PA- 
PiRKONFEKCUl
v  PAPIRKONFEKCIJI v 

Krškem so imeli v soboto, 
6. julija, slavnostno sejo de
lavskega sveta. Kolektiv je 
praznoval desetletnico obsto
ja podjetja. Delavceni, ki so 
v podjetju vse od ustanovit
ve, so podelili priznanja, ne
katerim najbolj prizadevnim 
članom kolektiva pa pohvale.

k i

Kozjanski odred ob preda,Ji raporta predsedniku občin
ske skupščine v Brestanici 30. junija. (Foto: Jožica 

Teppey)

VREDNOTE NOB SO TRDEN TEMELJ SAMOUPRAVNE SLUŽBE

Pri otvoritvi muzeja slovenskih 
Izgnancev je bilo nad 2000 ljudi

Zbranim borcem, aktivistom, nekdanjim pregnancem in drugim udeležencem 
proslave v Brestanici je govoril podpredsednik skupščine SRS dr. Jože 

Brilej —  Spodnje Posavje je obogatelo za novo zbirko

Brestaniški grad je bil v 
nedeljo, 30. junija prizorišče 
drugega srečanja borcev Ko
zjanskega odreda ter mnogih 
izgnancev, za katere je bil 
prav ta kraj p>oslednje zbira
lišče pred odhodom v pre
gnanstvo. Srečanje je bilo 
združeno z odprtjem muzeja 
slovenskih izgnancev.«

Karel šterban se je v ime
nu občinskega odbora ZZB 
zahvalil za postavitev razsta
ve zgodovinarju dr, Tonetu 
Ferencu in inž. arh. Francu 
Filipčiču ter izrekel prizna
nje vsem tistim domačinom 
in delovnim kolektivom, ki so 
pomagali izpeljati pobudo za 
oživitev spomina na najtežja 
leta slovenske zgodovine.

Muzej je skrbno urejen in 
je tudi vsebinsko zaključena 
celota. Zgodovinar in arhitekt 
sta se v prostoru lepo ujela

BREŽIŠKA KRONIKA 
NESREČ

Pretekli teden so se ponesrečili 
in iskali pomoči v brežiški bolniš- 
nlci:

Franc Kink, itmet iz Kostanjka 
je padel z voza in sl zlomil levo 
nogo v gležnju; Josipa SoStariča, 
kmeta iz Bijele Gorice je brcnila 
krava in mu poškodovala prsni 
koš in desno roko; Vajdič Josip, 
upokpjenec Iz Lepoglavca je padel 
z voza in si zlomil desno nogo; 
Jakob Ilajdukovič, uslužbenec iz 
Zagreba si je pri prometni nesreči 
poškodoval rebra; 2ivojin Mišič, 
uslužbenec iz Novega Sada si je 
pri prometni nesreči poškodoval 
glavo; Ivan I.ipar, sklacUščnik iz 
Brezine je padel z motorjem in sl 
poškodoval glavo; Franc Pinterič, 
kmet iz Vitne vasi je padel Iz hle
va in si poškodoval glavo; Ivan 
Martini, krojač iz Brezovice je 
pade] z mopedom in ai poškodo
val rebra: Miliaola Pro.sevca, kme
ta z Pišec je nekdo povozil z 
motorjem in mu poškodoval gla

RADIO BREŽICE
PETEK, 12. JULIJA: 20.00 -20.2.'»

— Nove plošče RTB, obvestila m 
reklame. 20.25—21.15 — Glasbena 
oddaja Izbrali ste sami.

N ED EIJA , 14. JULIJA; 11.00 — 
Domače zanimivosti — Ciril Ba
škovič: Odmevi na študentske ne
mire — Vzgoja v sodobni družini: 
Vzgojna vloga družine — Za naše 
kmetovalce: prof. Franc Vardjan
— Ali je krt škodljiv — Zabava 
vas ansambel Vilija Petriča — Ma
gnetofonski zapis: 10 let Paplr- 
konfekcije Krško — Pozor, nimaš 
prednosti! Obvestila, reklame in 
-spored kinematografov. 13.00 — 
Občani čestitajo in pozdravljajo.

TOIIEK, 16. JULIJA; 18.00—18.50
— Svetujemo vam — Jugoton vam 
predstavlja — Literarni utrinki: 
Peter Levec — Obvestila in film 
skl pregled. 18.50—19.30 — Glas
bena oddaja: Pojeta Nut King Co
le In Wilnia Ooich.

in dostojno prikazala veliči
no ljudskega trpljenja, iz ka
terega se je rodil upor in za
jezil raznarodovalne načrte 
nacistov. V beli muzejski ti
šini sta zamrla smeh in be
seda in množica se je na ot
voritvi molče pomikala sko
zi preteklost.

Fotografije m pisani doku
menti v grajskih sobanah pri
čajo o trpljenju deset tiso- 
čev Slovencev.^ki so po, nem
ški zasedbi n ^ ih  krajev mo
rali zapustiti domačo zemljo. 
Samo iz izselitvenega pasu 
ob nemško-hrvaškd meji v 
Obsotelju in nemško-italijan- 
ski meji v Posavju so nacisti 
pregnali nad 37.000 prebival
cev in jih raztepli po raznih 
taboriščih.

Toda načrti Nemcev, da bi 
za vedno uničili slovenski ži
velj in ponemčili deželo, se 
niso posrečili, v  teh usodnih 
časih, ko je šlo za obstoj slo
venskega naroda, se je ro
dil odpor. Ljudstvo si je s 
krvjo pisalo prihodnost in 
Nemci so morali odstopati 
od svojih načrtov, da bi že 
v nekaj letih izbrisali sloven
sko govorico v deželi.

Dr. Jože Brilej je ob sreča
nju v Brestanici opozoril na 
vrednote iz preteklosti, pred
vsem na vrednote narodno
osvobodilnega boja, in dejal, 
da moramo iz njih črpati 
moč za to, da bi do konca 
izbojevali boj za samouprav
no socialistično družbo. Z ena
ko predanostjo naj bi čim
prej uresničili gospodarsko

in družbeno reformo in s 
tem še bolj utrdili socialistič
no republiko Slovenijo ter 
enakopravno skupnost naro
dov Jugoslavije.

J02ICA '  TEPPEY

Na občini spre
menili delovni 

čas
Svet dć'lovne skupnosti 

občinske upra.ve v Krškem 
je za julij in avgust spre
menil delovni čas. Zače
tek imajo spet ob 6.30. 
Uradne ure za stranke so 
vsak torek od 6.30 do 16.30 
in vsak petek od 6.30 do 
14. ure.

Enak delovni čas imajo 
tudi sodišče in družbeno
politične organizacije.

PAPIRKONFEKCUA 
naroča nove stroje

V PAPIRKONFEKCIJI so 
ravnokar dobili nov sodoben 
avtomatski tiskarski stroj 
znamke Heidelberg, ki bo 
pokril vse dosedanje vrzeli v 
kakovosti in količini izdelkov 
tiskarskega obrata.

Delovna skupnost se je ra
zen tega odločila za nakup 
avtomatskega kartonažnega 
stroja angleške proizvodnje. 
Ta bi neprimerno skrajšal 
proizvodni postopek in omo
gočil tisk na več vrstah kar
tonov.

KRŠ KE  N O V I C E
NA SLAVNOSTNI SEJI OBČIN

SKE SKUISCINE so 3. junija Iz
ročili petim dnižbeno-polltičnim 
delavcem odlikovanja maršala Ti
ta. Karel Sterban je dobil red za 
vojaške zasluge z zlatimi meči, An
ton Lileg red za vojaške usluge s 
■srebrnimi meči, Boris Kostanjšek 
prav tako red za vojaške zasluge s 
-srebrnimi meči, Rafael Orožen me
daljo za vojaške zasluge in Milah 
Pucko medaljo dela.

■  7.A GKAKIKE AKADEMIKA 
1)0/1 DAKJA JAKCA je med Krčani 
veliko zanimanje in tudi precej 
kandidatov za odkup razstavljenih 
del. Umetnine predstavljajo prikaz 
slikarjeve ustvarjalnosti v razdobju 
minulih 30 let.

■  PKEUKEJEVALNA »ELA \ 
MIVAl KNJUiAKNI gredo h kon 
cu. Trgov.sko podjetje PRfeSKRBA 
bo v kratkem odprlo lično restn 
vracljo .s kavarno in bifejem. Na 
dt«nem bregu Save je kavarnicn 
potrebna.

■  v KOPALl.>^tU l*()Li;(; CELt. 
M»ZE le v teh vročih dneh velik

živžav. Zlasti velja to za m.-delje 
in praznike, številni Zagrebčani se 
pripeljejo z dopoldanskim vlakom 
do Krtkega, kjer preživijo ves dan 
ob bazenu.

■  INSTITUT ZA TUBEHKULO-,
7,0 na Golniku opravlja med 8. in 
19. Julijem rentgenske preglede 
pljuč in srca po vsej občini. Fluo
r o g r a f i r a n j e  je obvezno za občane, 
ki so dopolnili 24 let starosti. Na
men te akcije je p r a v o č a s n o  od
kriti tuberku lO K O  m p l j u č n e g a  r a 
k a .  Pregledi so b r e z p l a č n i

■  ZA LEPO PODOBO MESTA 
skrbi v Krškem tudi šolska mla
dina Ni še dolgo tega, kar so 
učenci urejali okolico Valvasorje
vega spomenika in galerije Sola 
iim s takimi akcijami vzgaja smi- 
se' za urejenost domn^^ccr kraja.

BREŽIŠKE 
VESTI



s SEJE OBČINSKE KONFFPFNCE ZK 26 JUNIJA

Ne le kritiki, temveč ustvarjalci
čas je javne zadeve obravnavati konkretno, javno, odgovorno, pošteno, 

po samoupravni poti -  Manj govoriti in kritizirati, več delati

Junijske seje občinske konference ZK so se ude
ležila tudi vodstva drugih družbenopolitičnih organi
zacij, dnevni red pa je obsegal zadnje najvažnejše 
dogodke pri nas. S konference so poslali tov. Titu 
pismo, v katerem je bilo zapisano, da se pridružu
jejo njegovim mislim in pozivom. Na seji so izvolili 
tudi člane novega medobčinskega sveta ZK: Jožeta 
Bogoviča. Vinka Božiča, Jožeta Kneza in Rada Ume- 
ka ter delegate za kongres ZKS: Franca Ogorevca 
in Franca Avsca.

Po referatu in uvodni bese
di sekretarja občinskega ko
miteja inž. Albina Ješelnika 
so se na seji posebno dolgo 
zadržali pri vzrokih za štu
dentske nemire. Menili so, 
da je podobne sklade, kot je 
v občini Sevnica sklad Duša
na Kvedra, nujno potrebno 
okrepiti, da se bodo lahko

Vplačanih ni 
niti polovica 
prispevkov

5. julija je bila v Sevnici 
seja upravnega odbora skla
da za negospodarske investi
cije, na kateri je bil sprejet 
načrt dohodkov in izdatkov 
za letošnje leto v višini 795. 
tisoč din, ki bodo večinoma 
namenjeni za plačilo anuitet. 
Na seji so tudi ugotovili, da 
je dotok prispevkov delov
nih organizacij v velikem za
ostanku, saj je do konca ju
nija zbranih le 165.000 din, 
moralo pa bi biti 375.000 di
narjev.

šolali tudi otroci manj pre- 
niožnih staršev, zakaj zane
marjanje nadarjenih ljudi je 
najhujša izguba za narod.

Po mnenju konference naj 
bi v sklad prispevale tudi 
delovne organizacije, vodstvo 
sklada pa naj bi vodilo smotr
no politiko in pravično dode
ljevalo pomoč res najbolj 
potrebnim.

V razpravi je bilo rečeno 
tudi, da je delo z mladino 
stalna naloga članov ZK, saj 
'  neposreden in pristen stik 

z mladimi ljudmi zagotav
lja nasledstvo in zaupanje v 
Zvezo komunistov. Govorili so 
še o delu poslancev, ki naj 
bi tudi po volitvah večkrat 
priSli med volivce. O tem je 
več govoril poslanec Stane 
Kranjc.

Na seji so ponovno opozo
rili na našo novo navado da 
povsod in vsevprek samo kri
tiziramo, nihče pa se ne ču
ti odgovornega za napake. Za
to je nujno poostriti odgo
vornost, okrepiti moralni ug
led članov ZK, pomnožiti šte
vilo akcij, zavzemati se za 
razvoj samoupravnega siste
ma, spoštovati družbene do
govore in priporočila, pred
vsem pa utrditi gospodarski

sistem, zakaj le na ta način 
bomo speljali gospodarsko 
in družbeno reforrA, ki ni
ma malo ovir.

M. L.

Jutri bo 
zasedala 
skupščina

Na zadnjo sejo pred polet
nimi počitnicami se bodo 
zbrali odborniki občinske 
skupščine jutri, 12. julija, ob 
8. uri v gasilskem domu. 
Dnevni red obsega poročilo o 
stanju gospodarstva, občinske
ga proračuna, zasehaie obrti 
in gostinstva, odlok o ureja
nju in oddajanju stavbnega 
zemljišča, soglasja k zaključ
nemu račimu občinskega pro
računa ter nekaterih skladov, 
poročilo komisije za prehod 
na 42-umi delovni teden ter 
druge zadeve.

Zahvala iz Francije
Marjan Simončič iz Posav

ja, eden izmed jugoslovan
skih delavcev, ponesreč«iih v 
januarski nesreči v Franciji, 
še vedno leži v bolnišnici 
Champagnole. Razen TT in 
Tovariša prejema v Francijo 
tudi Dolenjski list, ki ga do
biva brezplačno. Redakciji iz 
Novega mesta se zanj naj
lepše zahvaljuje.

E

:av

V/

r̂WN4>>>M*

Na dan borca so pri spomeniku v Sevnici odkrili doprsni kip narodnega heroja 
Alojza Kolmana-Maroka, delo akademskega kiparja Vladimirja štovička. O Kol. 
manovi življenjski poti je govoril narodni heroj Jože Borštnar. Na slovesnosti je 
nastopil domači pevski zbor, godba na pihala, pionirka Slavka Jerman pa je čudo* 
vito recitirala pesem Jožeta Udovca: Stal sem pred puškami. Odkrivanju sporne* 
nika je prisostvovala tudi mati padlega heroja Maroka (desno). (Foto: Legan)

SEVNIŠKI PABERKI
■  NACRTI SO PRIPRAVLJENI.

3. Julija so obiskali Sevnico za
stopniki Zavoda za spomeniško 
varstvo Iz Ljubljane in predložili 
načrte za obnovo sevniSkega gra
du. Zdaj manjka samo še nekdo, 
ki bo voljan prevzeti to preuredi
tev. Veljala bo precej denarja, bo 
pa pomenila veliko turisUCno pri
dobitev.

■  IMENA BODO IJUDJE SAMI 
IZBRALI. Kot je sklenila komisija 
za hiSno numeracijo, imajo te dni 
Sevničani v rokah anketo o novih 
imenih ulic. 9. julija je bil v 
Šmarju tudi zbor občanov, na ka
terem so obravnavali združitev 
Šm arja s Sevnico.

■  MANJKA ŠE PRECEJ. Zo 
ureditev Drožanjskega potoka manj
ka še Sest milijonov starih dinar
jev, ker bodo dela veljala precej 
več, kot je bilo predvideno. Ob
ljubljeno je ie  bilo, da bo pri
m anjkljaj v glavnem pokril repub
liški vodni sklad, v katerega pri
spevajo delovne organizacije in 
kmetovalci.
■  IX)VSKI PIKNIK NA BREZO
VICI. Lovska družina BoStanj Je
7. julija priredila pri lovski koči

na Brezovici piknik, ki ga je obi
skalo veliko članov zelene bratov
ščine.

■  HLEVE 2E PREUREJAJO.
Mariborsko podjetja Tehnogradnja, 
kateremu se je pridružilo sevnlško 
Komunalno obrtno podjetja, Je ie 
deJno preuredilo boStanjske hleve.
V njih bodo izdelovali gradbeni 
material, odkrita pa Je tudi že ve
lika Jama, kjer t ^ o  dobivali pe
sek in prod, ki ga bodo uporab-. 
IJali za izdelovanje gradbenih ele
mentov.

■  LETOS 20 LETNICA. Planin 
sko društvo Lisca slavi letos 20- 
letnlco obstoja. V ta  namen bo 
društvo letošnje jesenske priredit
ve na Lisci posebno dobro pripra
vilo.

■  LOKA: IGRALI KO KAR NA 
PROSTEM. Učenci osnovne Sole so 
se pod vodstvom Jožice Klunove 
naučili pravljično igro »O bogati
nu in zdravilnem kamnu«. Ker pa 
ta čas prosvetni dom Se vedno po
pravljajo, so zaigrali kar na pro
stem v parku Doma počitka. Gle
dalci so na obeh prireditvah toplo 
poizdravili mlade igralce, dohodek 
prireditve pa Je bil namenjen za 
popravilo prosvetnega doma.

■  LOKA: PRI VODOVODU SO
7.E ZACELI. Loški vodovod so že 
začeli razširjati. Prebivalci so so
delovali piri Izkopu za rezervoar In 
s tem zmanjšali stroške za okoli 
dva milijona starih dinarjev. Vo
dovod razširja Gradbeno podjetje 
Žalec, njegovi delavci pa so na
stanjeni v prosvetnem domu.

Telče: šola 
še letos 

pod streho
Zadnje dni junija je ob

iskal Seviuco predsednik 
izvršnega CKibora republi
ške izobraževalne skupno
sti Ludvik Zajc in sporo
čil, da je zagotsovljenih 25 
milijonov starih dinarjev 
republiške pomoči za 
gradnjo telške šole. Se ta 
mesec bodo dokončani na
črti za novo šoJo, avgusta 
pa bo licitacdja za i^vajaJ- 
ce del. Kot predvidevajo, 
bo stavba še letos pod 
streho, dokončana pa bo 
do začetka šolskega leta 
1969/70.

Pri slovesnem odkritju spomenika NOB na dobrniškem pokopališču je 4. julija 
govoril Bogdan Osolidk,* član CK ZKJ, učenci dobrniške osnovne šole pa so pri
pravili kulturni program. Zatem je bila svečana razglasitev rezultatov kontrolno- 
orientacijskega pohoda, na katerem je med borčevskimi organizacijami že tretjič 
zmagala ekipa ZROP z Mirne, med družbeno-političnimi organizacijami in društvi 

pa moštvo tabornikov iz Trebnjega. (Foto: Lega«)

S SEJE OBČINSKE SKUPŠČINE V TREBNJEM 2. JULIJA

Ustanovljen je sklad Jožeta Slaka
s posojili bo sklad omogočil študij nadarjenim dijakom in študentom

Košnja in žetev, pa tudi čas dopustov, vse to se 
je v torek poznalo tudi v skupščinski dvorani, kjer 
je bilo komaj dovolj odbornikov. Tudi dnevni red 
je obetal več informacij in z nekaj izjemami malo 
pomembnih sklepov in odločitev, če  se ne bo potreb
no zaradi že najavljene prisilne uprave v mirenski 
Tovarni šivalnih strojev odbornikom sestati že prej, 
so zdaj na vrsti skoraj dva meseca dolge »odbomiške 
počitnice«.

Bistvo sklada, ki nosi ime 
narodnega heroja Hožeta Sla
ka—Silva, je omogočati mla
dim ljudem, da si lahko prido
bijo tudi tak poklic, za katere
ga ni mogoče dobiti štipendi
je v delovnih organizacijah, 
šolati pa jih starši sami ne 
morejo. Sklad ne bo podelje
val štipendij, temveč posojila, 
ker je z o(^isovanjem poso
jil mogoče fepodbujati k več
jim učnim tispehom. Upravni 
odbor sklada bo vodil Janez

Kdo ima najlep
ši balkon, vrt 

ali okno?
Trebanjsko turistično 

društvo je tudi letos pri
redilo tekmovanje v okra
sitvi balkonov, oken in v 
urejevanju vrtov. Poseb
na komisija bo v soboto,
13. julija, ocenila vrtove, 
okna in balkone ter iz
brala in nz^radila najbolj 
prizadevne lastnike, rezul
tate pa javno objavila.

Gartnar, nadrobnosti pa bodo 
določene s posebnim statu
tom.

v nadaljevanju skupščinske 
seje so odborniki k priprav
ljenemu gradivu o stanju o- 
brtništva, razen tega pa je tre
ba uvesti več doslednosti v 
obdavčitvah ter bolj prega
njati šušmarstvo. Skupščina 
jg skleiUla tudi^-predl^ti re
publiškim organom, naj gle
de šolske izobrazbe zmanjša
jo zahteve za sklenitev vaje
niške pogodbe, sprejeta pa 
je bila tudi vrsta drugih sta
lišč, ki zadevajo obrtništvo.

Odborniki so potrdili sta
tut temeljne izobraževalne 
skupnosti, sprejeli poročilo o 
sedanjem stanju financiranja

vzgoje in izobraževanja v ob
čini, potrdili program upora
be dobrih 7 milijonov starih 
dinarjev, ki se bodo letos na
brali od prispevka od mestnih 
zemljišč, sprejeli sklep o na
jetju posojila za popravila 
stanovanj kmetov-borcev ter 
poslušali poročilo o skrbni
štvu v občini, o čemer bomo 
še poročali. M. L.

Spet omejitve 
zaradi suše

Zaradi nekaj tednov trajar 
jajoče suše je ta teden v tre
banjski občijii spet začel ve
ljati odlok o omejitvi pora
be vode iz stiškega vodovo
da. Prepovedano je zalivati 
vrtove, umivati avtomobi
le ali uporabljati vodovodno 
vodo za gradnje. V Dobrni- 
ški dolini in okoli Sel — šum- 
berka je znova začel veljati 
odlok o uporabi vode iz va
ških in zasebnih vodnjakov.

TREBANJSKE IVERI

Mirna: denar 
za šolo 

zagotovljen
Mirensko osnovno šolo bo

do začeli v kratkem graditi. 
Zemljišče pod cesto je že za
količeno, pred nekaj dnevi pa 
je bila podpisana kreditna 
pogodba. Denar za gradnjo je 
zdaj v celoti zagotovljen.

■  ZDAJ SE VINOTOČ. Mnogim 
trebanjslum gostilnam se bo, kot 
ka2e, pridružil Se vinotoč. KZ Met
lika namerava v spotojih  prosto
rih uprave KZ Trebnje odpreti vi
notoč, kjer bodo zelo po<»nl pro
dajali belokranjska in druga Wna. 
Podoben vinotoč naj bi odprli tudi
v Sentlovrenou, morda pa še v 
Dobrniču.

■  ZA ZAČETEK KAR DOBRO. 
Domače turistično društvo je zad
njo junijsko soboto priredilo pri 
motelu »kresno noč«, ki bo po
stala stalna turistična prireditev. 
Za prvič je bilo kljub nekaterim 
pomanjkljivoisUm vzdu&je kar do
bro, obiskovalcev pa toliko, da so 
zasedli vse klopi. Skoda, da prire
ditelji niso pripravili več manjSih 
kresov, okoli kateri bi sedeli gost
je. Tako ne bi imeli vtisa, da se
dijo samo na veselici.

■  KAJ IZ LETOŠNJEGA PRI
SPEVKA. Prispevek, ki ga plaču
jejo prebivalci za uporabo mestne
ga zemljišča, bo letos na predlog 
sveta krajevne skupnosti porabljen 
za asfaltiranje stopnišča proti že
lezniški postaji, u i^ ite v  otroškega 
igrišča in zelenice med bloki In 
obratom Litostroj, urejanje cest v 
novem zaselku pod Pavlinovim hri
bom, za lovilec vode na cesti pro
ti Račjemu selu in asfaltiranje

PLINARNA LJUBLJANA

o b v e š č a

potrošnike plina v jeklenkah 
na območju občine TREBNJE,

da se lahko oskrbijo s plinom
pri zastopniku

IVANU STARIČU,
TREBNJE, R02NI VRH 14.

pločnikov v Starem trgu. Letos 
se bo nabralo nekako štiri milijo
ne starih dinarjev prispevka.

■  VODE SPET ZMANJKUJE. 
Po tritedenskem sušnem vremenu 
je v soboto spet prvič zmanjkalo 
vode v vodovodu. Podatki o pla
čilu vode stl& l Vodni skupnosti 
kažejo, da se več kot polovico za
jete vode porazgubi, to pa pomeni, 
da so Se precejšnje rezerve. I*red- 
vsem bi bilo potrebno, da bi ime
li vsi porabniki vodomere. O pre
skrbi z vodo bo jeseni razpravljala 
tudi občinska skupščina.

■  V KRATKEM NOVA ČRPAL
KA. Petrol je zaprosil pristojne 
občinske organe za tehnični pre
gled novozgrajene bencinske čn>al- 
ke na drugi strani avtomobilske 
ceste, ki je v glavnon že dogra
jena.

■  SE 2ELEZNIČARJI IGRAJO 
Z NESREČO? Zadnji hudi nesreči 
na železniških prehodih v Sloveniji 
so lahko hud opomin vsem, ki 
skrbijo za varnost na železnici. 
Toda kot da se v Trelmjem tega 
ne zavedajo. Prejšnjo sredo proti 
večeru so peljali najmanj trije 
vlaki mimo odprtih zapornic na 
Pristavi. Menda nameravajo ta  
prelaz ukiniti, toda dokler ima 
zapornice, jih je potrebno zapirati, 
to pa velja posebno poleti, ko se 
ljudje vozijo kopat k Temenici.

■  ZAČETEK GRADNJE VRTCA. 
Sredi julija bo prispela v Trebnje 
skupina angleških mladincev, ki 
bo letos zgradila prvi del otroške
ga vrtca.

■  SLAKI VLEČEJO. Nedeljski 
večer ali bolje rečeno nedeljska 
noč je minila v znamenju godcev 
Lojzeta Slaka, ki so nastopili pri 
Oparovi gostilni. Na parkirišču je 
bilo blizu sto osebnih avtomobilov 
in nmogo motorjev in mopedov. 
Po vsej verjetnosti se še ni zgodilo 
tako kot tokrat, da bi v Trebnjem 
skoraj zmanjkalo prostora za par
kiranje.

SEVNIŠKI 
VESTNIK

TREBANJSKE
NOVICE
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Ne rešujmo problemov 
z neustreznimi sredstvi
Na občinski konferenci ZK Kočevje so minuli 
torek obravnavali zadnje dogodke v zvezi z že< 
leznico -  Občinski organi in rudarski kolektiv 

so storili dovolj, premalo pa 2TP

Mladina preveč prepuščena sama sebi
o  problemih mladine je nedavno razpravljala 
občinska konferenca ZK Ribnica -* Poudarili so, 
da je treba pri delu z mladino v prihodnje več 

načrtnosti in strokovnosti

2. julija je bila v Kočev
ju občinska konferenca Zve
ze komunistov, ki JI je pri
sostvoval tudi tov. Ivan Ma
ček. Med družini so na kon
ferenci obravnavali zadnje do
godke v Kočevju v zvezi z 
ukinitvijo proge Grosuplje — 
Kočevje.

Referat sekratarja komiteja 
je v bistvu izhajal iz smer
nic in stališč predsedstva in 
izvršnega komiteja CK ZKJ 
in govora tovariša Tita. Ob 
bem sta tako referat kot di
skusija na konferenci pouda
rila neposredne naloge ko
munistov v občini pri reševa
nju vseh vrst napak in ne
pravilnosti. Poudarili so, da

Umrla je 
Pavlica Prelesnik

Dne 22. jun. je v bolnici 
umrla Pavlica Prelesnik, čla
nica ZB in ZK iz Rud
nika v Kočevju. 2Japoslfflia je 
bila na Rudniku, v 47 letu 
pa je podlegla posledicam 
zverinskih nacističnih medi
cinkah poskusov, ki So jih 
delali na njej v nemškwn ta
borišču Ravensbriick.

Njena družina je z OF so
delovala že od začetka vojne, 
prav tako tudi ona. Leta 1944 
so jo Nemci aretirali in leto 
dni je preživela v Ravens
briick. Od poskusov, ki so 
jih delali na njej in na dru
gih internirancih, si nikdar 
ni opomogla. Na novem po
kopališču v Kočevju se je 
od pokojne poslovilo mnogo 
njenih mancev in prijateljev, 
v imenu borcev pa % je od 
nje poslovil Ivan Zgonc.

Novi kovinarji
Konec jundja Je končala 

šok> že druga generacija v 
kovinarski Soli — 53 učencev 
v kovinarski in avtomehanič
ni stroki. Zaključne izgpite 
bodo opravljali od 20. do 
28. avgusta. V novem šol
skem letu bodo vpisali 75 
u6encefv v prvi letnik, vendair 
ne bodo imeli učnih pogodb 
8 podjetji. 2e letos precej 
učencev ni imelo pogodbo in 
imajo praktičen pouk v šol
skem strojnem obratu.

■  LKPO VREME PRIVABLJA V 
KOČEVJE vse ve£ izletnikov, me
sto pa Je po končanem šolskem 
letu precej m im o. Otroci so odSli 
na počitnice, v kolonije, v m la
dinske brigade ali pa so se zapo
slili v podjetjih.

■  GOSTINCI SE PRITOŽUJEJO, 
da so imeli Junija najslab&i pro
m et v tem letu. Po drugi strani 
pa gostom ni vleč, ker v nobe
nem gostinskem lokalu ne dobijo 
ot^irtega piva. Pivo v vrčkih to 
čijo ie  v manj&ih krajih, kot je 
Kočevje, le pri nas ga nimajo.

■  RAZVA2ANJE KRUHA do po- 
troteUkov v mestu in izven njega 
je zadnje čase urejeno. K temu Je 
pripomogel novi kombi, s kate
rim bodo kruh hitreje, sodobneje 
in higienskim predpisom ustreza
jočo razpeljavali.

■  PIONIRJI FILATELISTIČNE
GA KR02KA SO prejeli diplomo 
za razstavljene znamke na repub
liški pionirski filatelistični razsta
vi v Slovenskih Konjicah.

■  OHRTNIKI S PODROČJA Rib
nice in Kočevja so imeli sestanek. 
Pogovarjali so se o skupnih teža
vah in ustanovitvi medobčinskega 
organa, ki naj bi usklajeval in 
usmerjal delovanje zasebnih obrt
nikov vseh strok.

■  NESNAGE OKOLI KIX)PI v 
parkih je toliko, da d ^ e  kaj 
slabo kulturno spričevalo tistim , 
ki poeedajo na klopeh. Tudi met-

se dogajajo tudi v njihovi 
občini napake, vendar ne 
zavzemajo večjega obsega. 
To pa komunistov ne odveani- 
je od čuječnosti, nasprotno, 
biti morajo vedno in v vsakem 
primeru dosledni borci za 
poštenost in socialistično hu
manost. A k c ij i  program ZK 
naj v prihodnje izhaja iz 
razmer posamezne organiza
cije in aktiva.

Poleg demonstracije kočev
skih rudarjev zaradi namera
vane ukinitve proge so na 
konferenci obravnavali tudi 
vprašanja nadaljnjega razvo
ja kmetijstva in lesne indu
strije v občini. Menili so, da 
ne bi nikjer smeli reševati 
trenutnih težav — teh nihče 
ne zanika! — z neustreznimi 
sredstvi in metodami, tem
več jim je treba pogumno 
IK>gledati v oči in jih sproti 
urejati. Glede ukinitve želež- 
niške proge so vsi občinski 
organi,- pa tudi rudarski 
in drugi kolektivi F>ravočas- 
no storili vse, kar je bilo v 
njihovi moči, premalo pa je 
storilo 2TP. Ni čudno, da 
je potem prišlo do spontane
ga revolta rudarjev. Razen 
rudnika bi ukinitev proge 
močno prizadela tudi mnoga 
druga podjetja v kočevski m 
ribniški oWini. (vec)

Ob 90-letnici
Letos praznuje prostovoljno ga

silsko drufitvo Kočevje 90. oblet
nico obstoja in člani so Jo naj- 
lepSe proslavili z dobro uvrstit
vijo na letoSnjih tekmovanjih ga- 
siNklh druStev. Sestavili so de
setino najboljših, ki je osvojila 
prvo mesto na področnem tekmo
vanju v Ljubljani med 16 naj
boljšimi druitvi v Sloveniji. Nato 
so na republiškem gasilskem pr
venstvu v Kranju, ki je bilo v 
počostUev 7. kongresa gasilske 
zveze Jugoslavije, kljub izrediv) 
ostri konkurenci dosegli odlično
4. mesto in se s tem uvrstili v 
prvo š^ terioo . ki bo zastopala 
slovenske gasilce na zveznem te
kmovanju v Titovem Užicu. Tja 
pa brez denarja ne bi mogli od
potovati. Proti pričakovanju so na
leteli na zelo lepo razumevanje 
v organizacijah, U  so jih prosili 
za denarno pomoč. Prav zato bi 
se radi na tem mestu zahvalili 
vsem, ki so jih  pripravljeni pod
preti in jim pomagati čeprav 
živimo v času, ko nihče ne more 
razmetavati z denarjem. Ta po
moč Jim je tudi v veliko moralno 
oporo za Se večje prizadevanje v 
pripravah za b lunje državno pr
venstvo v Titovem Užicu in se
veda za Se bolJSo skrb ta  poCar. 
no varnost v naSl občini.

la komunalnega podjetja t>olJ red
ko zaide v ta  konec mesta, če
prav je vsak dan tu precej izlet
nikov. Klopi pa so že vse razre
zane s podpisi in srčnimi izlivi, 
razen tega se Je močno razpaslo 
prenašanje klopi. Kjer ni to&iika, 
tudi ni sodnika!

■  V OKOUCl DOLA na Kolpi 
Je zamedila hoja. Donos medu se 
Je ob lepem vremenu precej po
večal, tako da kontrolni panj po
kaže na tehtnici tudi do 3 kg 
dnevnega donosa.

■  OBČINA KOČEVJE se je  S 
sodelovanjem nekaterih podjetij 
zavzela za izdelavo katastra ko
munalnih naprav za mesto in več
je kraje v občini. Kataster je po
treben iz več vzrokov, eden pa je 
ta, da bodo tako lahko preprečili 
prekopavanje cest in mestnih ulic.

■  .SKUPINA 16 MLADIH slikar
jev In podobarjev samorastnikov 
se vztr^no  pripravlja za samo
stojno razstavo, ki jo  nameravajo 
odpreti za občinski praznik v do
mu telesne kulture.

■  KEGUA&KI KLUB Kočevje 
Je 30. junija priredil veliko zaba
vo s plesom. Številnim obiskoval* 
cem prireditve so igrali RoSki 
fantje.

■  KO.MISIJA ZA LI-rrOVANJK 
otrok pripravlja počitniško zdrav
stveno kolonijo za borčevsko otro
ke v obmorskem kraju. Kolonija 
bo letovala v avgustu, organiza
torji pa im.'vJo težave s finančnimi 
sredstvi.

■  TLRI.STICNO DRt.šTVO ima 
veliko dela. Kočevje obiskuje zme
raj več izletnikov. Prod nedavnim 
so bili tu Benečani, največ gostov 
pa pričakujejo 30. avgusta, ko bo 
v Kočevju velika pionirska prosla
va ob {Mhodu pionirjev po poteh 
AVNOJ.

Kočevski borci 
V'Loški dolini

Junija je 40 članov krajev
ne organizacije ZB Kočevje 
z avtobusom obislcalo več 
krajev v Loški dolini. Za iz
let so  se odločili predvsem 
zato, ker je mnogo borcev 
iz Kočevja doma iz Loške 
doline ali pa so se tamkaj 
med vojno borili. Ogledali 
so si spomenik v Novi vasi, 
muzej NOB v Ložu ter polo
žili venec na grobove borcev 
Loške doline. Tu se jim je 
priključil nekdanji komisar
14. ^vizije, književnik Ma
tevž Hace. Gostom je z nje
mu lastno zgovornostjo in 
pristnim notranjskim hvimor- 
jem pripovedoval o borbah 
v Loški doJini ter o dobrih 
starih časih. Srečanje z njim 
je bilo pravo doživetje. Med 
drugim so si ogledali ribo
gojnico pri Ložu in grad 
Snežnik. Loška dolina, so de
jali udeleženci izleta, se je 
po vojni močno spremenila. 
Najpomembnejše je to, da 
ima sedaj mnogo ljudi delo 
v domačih podjetjih in ni 
treba hoditi za kruhom v 
druge kraje.

Rojaki s Tržaškega 
.v Kočevju

v nedeljo, 7. julija, je pri
šlo v Kočevje na obisk nad 
500 rojakov s Tržaškega, čla
nov športnega društva BREX3, 
pevcev in nekdanjih partiza
nov, ki so spoznali Kočevje 
in Kočevsko med NOB.

Ob prihodu jih je pozdra
vil predsednik ObS Miro He- 
gler in jim zaželel dobrodoš
lico. Delegacija je položila 
venec pred spomenik padlih 
borcev, nato pa so se vrsti
la na stadionu in v Domu te
lesne kulture športna tekmo
vanja med gosti in domači
ni. Tržaški gost^ so izja
vili, da to ni bil zadnji 
obisk. F. G.

Lik sprejel 
odpuščene

Po požaru v Lesni indu
striji v KoCevju poaimi je 
podjetje precej delavcev iz 
žage odipustk) oziroma jim 
priskrbelo delo v drugih ob
ratih ali drugih kočevskih 
podjetjih. Na zavodu za |i- 
poslovanje pa je bilo prijav
ljenih 33 delavcev, v glavnem 
žensk, aa katere ni bilo mo
goče dobiti dela. S 1. julijem 
je LIK 18 svojih nekdanjih 
delavcev ponovno sprejel na 
delo za določen čas, do 10. 
avgusta.

Turistično društvo: 
večji promet

v prvih šestfli mesecih le
tos Je turistično društvo iz 
Kočevja zabeležilo v svoji 
poslovalnici večji proonet od 
prejšnjih let, kar pomeni, da 
So domači in tuji turisti na- 
kupdli precej več najrazlič
nejših spominkov. Prevladu
jejo seveda ribniški. Kočevje 
ima letos precej lepih raz
glednic, tudi barvnih, nujno 
pa je potreben prospekt. ’ 
Ravno zdaj se turistični de
lavci dogovarjajo s predstav
niki kolektivov o sofinanci
ranju prospekta.

TEKSTILANA-
TOVARNA SUKNA 
KOČEVJE

o b v e š č a
vse cenjene odjemalce, 
da bo prodajalna blaga

TEKSTILANA 
v Kočevju

zaprta
od 1. julija 
do 1. avgustu 1968

zaradi adaptacije 
lokala.

O referatu o problemih 
mladine v občini, ki je bil naj
važnejša točka dnevnega re
da na minuli občinski konfe
renci komiteja ZK v Ribni
ci, so poprej obsežno razprav
ljale tudi krajevne organi
zacije ZK in dale vrsto ume
stnih pripomb.

Mladina je vse prepogosteje 
prepuščena sama sebi in od
rinjena od družbenega doga
janja, ugotavlja referat, to 
misel pa so potrdili tudi na 
seji, ki so se je udeležili čla
ni mladinskega komiteja. V 
občini je smešno malo mla
dih komimistov, zelo malo 
mladih je v različnih orga
nih družbenega in delavske
ga upravljanja. Mnogo je vpli-

Izlet in moška 
voda

Od 20. do 22. junija so 
bili ribniški prosvetarji na 
zanimivi poti skozi Bosno 
in Hercegovino fn po Ja
dranski magistrali. Ogle
dali so si vrsto zanimivih 
krajev; svojevrstno doži
vetje je bilo vzpenjanje na 
minaret Karadžozbegove 
džamije v Banja Luki., og
led nočnega Sarajeva in 
etnografskega muzeja v Sa. 
rajevu, slapov Krke pri 
Šibeniku in še kaj. Ves 
čas nt manjkalo veselih 
trenutkov, tako da je bilo 
razpoloženje kljub dolgi 
in naporni poti zelo pri
jetno. Najbolj se je raz
položenje dvignilo v bli
žini Sarajeva^ nedvomno 
zaradi izredne’ bližine Kla- 
dnja in izvirov moške vo
de, kar prav gotovo priča 
o njeni kvalit,eati in učin
kovitosti. Sicer pa jo (vo
do namreč) bojda poznajo 
precej dobro tudi že v na
ših krajih.

Travna gora: 
vreme in poti

Dom na Travni gori je le- 
toSr Ĵa zima močno prizadela, 
sĉ j se je zaradi pomanjkanja 
snega smučairsika. sezona kon
čala že februarja. Precej 
smučarskih tečajev so mo- 
raJd odpovedati, pri tem pa 
so upali, da bosta pomlad 
in poletje legpSa. ZadAii de
ževni meseci pa so spet po
kazali kaj slabo denarno bi
lanco, tako da se upravnik 
Lojze Kordiš hvidiuje na vre
me. Dom »o prejšnje leto 
lepo obnovili, na^pelJaJi cen- 
tiilno kurjfl(W in zgradili 
dve brunarici s po dvema 
ležiščem« In vsem ostalim 
udobjem. Kljub temu Je šte- 
vlo obiskovalcev manjše kot 
sicer, predvsem zaradi vre
mena in slabe ceste. Gozdar
ji, pravi tov. Kordiš, bi mo
rali boilje vzdrževati cesto, 
posebno od Ribnice do Za- 
dolja, ki je polna lukenj in 
nič kaj vabljiva.

Košnja v Ribniški 
dolini

Tudi v Ribniški dolini so 
v lepem in trajnem vremenu 
začeli s košnjo tudi v višjih 
predelih. Kmetje so izkoristi
li lepo vreme za košnjo in 
tudi za delo v gozdu. 2e zgo
daj zjutraj se kosam in ko
silnicam pridruži brnenje mo
tornih žag, š katerimi podi  ̂
rajo stoletna drevesa.

Na travnikih so se v zad
njih letih pridružile urnim 
koscem motorne kosilnice »Al
pina«, ki so za te predele 
najbolj primerne.

vov, ki kvarijo mladino (tisk, 
film, nesocialistično ravnanje 
nekaterih odraslih), nikogar 
pa ni, Ici bi jih odstranil ozi
roma zavrl njihovo razdiralno 
moč. O mladini znamo pove
dati mnogo slabega, od nje 
samo zahtevamo, vse prema
lo pa ji družba nudi. V Rib
nici doslej niso mogli uredi
ti m ladinsk^a kulba, ki bi 
nedvomno vsaj deloma pri
pomogel k boljši vzgoji mla
dih.

Na seji je bilo precej go
vora tudi o šolanju mladine. 
Skušali so ugotoviti vzroke, 
zakaj je v osnovnih šolah v 
občini tako hud osip, ki naj 
bi bil po podatkih referata 
globoko pod republiškim pov
prečjem. No, podrobna pri
merjava učnih uspehov v 2»ad- 
njih petih letih na ribniški 
osemletki pa kaže prav na
sprotno podobo. Učni uspeh 
od 1. do 4. razreda iz leta v 
leto variira od 87,2 do 91,9 
odstotka, večji ali manjši 
osip pa kaže slabšo ali bolj
šo razvitost otrok. Najbolj ra
zveseljivo je dejstvo, da ra
ste uspeh na razredni stop
nji. Od leta 1964 do letos se 
je dvignil od 67,1 na 81,3 od
stotka, na celotnem zavodu pa 
od 78,2 na 86,5 odstotka.

45*letnica viniških 
gasilcev

Zadnja nedelja v jimiju bo 
ostala Viničanom še dolgo v 
lepem spc«ninu. Gasilci vasi 
Vinice — Zapotok so imeli 
ta dan veliko slavje: slavili 
so 45-letnico svojega društva. 
Ob tej priliki so izročili na
menu novo motorno brizgalko, 
za katere nakup so zbrali 
sredstva večidel sami. Na 
slavnostnem i>rostoiru x>a 
Vinici so se zbrali gfasilci iz 
vseh društev v občini. Po 
podelitvi r^ubliških in ob
činskih odlikovanj in pri
znanj gasilcem iz ribniške ob
čine in podelitvi priziutnj 
najzaslužnejšim gasilcem iz 
gasilskega društva Vinice in 
Zapotok za dolgoletno delov 
društvu, je bila gasilska pa
rada, predtem pa sta pionir
ka in pionir recitirala prigod
ne pesmi. Po slavnostnem de
lu so ljudje odšli na vrtno 
veselico, kjer so se zabava
li pozno v iK)č. r—

340 OTROK IZ RIBNIŠKE OB- 
CINE Je obiskovalo v preteklem 
letu razne srednje Sole. Zato bi 
morala občina odSteti za strelov- 
no Šolstvo 41 milijonov Sdln. To
liko denarja pa ndma, ker p ri
m anjkuje denarja tudi za vzdrfe- 
vanje osnoviega Šolstva.

FINANČNI * ORGANI občinske 
skupščine Ribnica so že ob prvem 
pregledu, kako plačujejo davčne 
obveznosti zasebni gc^ilničarji, 
ugotovili, da so le-tl utajili »sa
mo« 100.000 din davka, ki ga to - 
do morali poravnati. Za gostil
ničarji lx>do prisil na vrsto tudi 
drugi obrtniki.

STRUKTURA UČNEGA KADRA 
v ribniški občini ni najboljša. Na 
vseh Šolah je zaposlenih le 6 pro
fesorjev, 7 predmetnih učiteljev, 
53 učiteljev in 6 ostalih. Potrebu
jejo pa kar 27 profesorjev in pred
metnih učiteljev ter 46 učiteljev.

100 NEZAPOSLENIH Je prijav- 
IJenih na Zavodu za zi^x>5lovanJe 
v Ribnici. Med nezaposlenimi Je 
največ mladine. Prijavljenih je 65 
nekvallficlrsnih delavcev, a sred
njo, vlSjo in visoko izobrazbo pa 
Je 19 prijavljenoev. Računajo, da 
se bo sedaj Število nezaposlenih 
precej povečalo, in sicer Iz vrst 
mladih, ki so končali osemletko.

CESTA ZA STAVBAMA stano- 
vanjsko-komimalnega podjetja in 
zadružnega doma ob potoku Bist
rica Je v neposredni bližini rib
niškega gradu. Ko Jo bilo v gradu 
izseljensko srečanje, je bila ce
sta prav tako »olepšana« z odpad
nim gradbenim materialom kakor 
ostale dni, kljub temu da so bili 
prizadeU pri Komunalnem pod
jetju  oposorjeni, naj cesto spravi
jo  v red. Pa se gremo turizem . .  .

RIRM.^K! GOSTINCI SO na 
zadnjem izseljenskem srrčajxju

To je vsekakor lep napre
dek, ki so ga prosvetni de
lavci dosegli z velikimi napo
ri in ob nadvse skromnih ma
terialnih pogojih. Mnogo je 
tudi defektnih otrok, ki kva
rijo uspeh celote, zato bi bi
lo nujno organizirati zanje 
posebno šolo.

Komunisti na konferenci so 
menili, da ni mogoče rešiti 
materialni položaj šolstva v 
občinskem merilu, temveč je 
treba FX>staviti v enake po
goje vse učence in učitelje 
v republiki, saj osnovno šol
stvo, ki je z ustavo zagotov
ljeno vsem državljanom, ni 
le občinska stvar.

Na.konferenci so med dru
gim govorili še o odgovorno
sti komunistov in zaposlo
vanju strokovnjakov, obravna
vali delo komiteja v zadnjem 
času, osnutek statuta ZKS 
ter izvolili Danila Moharja 
za delegata na šestem kon
gresu ZKS.

—vec

Cenejši 
potni listi

Na zadnji seji občinske 
skupščine v Rbnici so od
bornika p re je li odlok o zaii- 
žanju teJcs za potna dovolje
nja. Doslej je bila tarifa za 
potni list 200 dinarjev, od 26. 
junija pa velja nova. Tako 
bodo občani lahko dobili no
va ali podaljšali stara potna 
dovoljenja za 50 dinarjev. 
Večina občin je ustreasne 
sklepe sprejela že prej'

Cestni priključki 
v Dolenji vasi

O piuklju6kih na novo ce
sto pri Dolenji vasi je bilo 
izrečenih v z a ^ ifa  letih že 
precej besed. Posebno neva
ren je priključek za vasjo 
proti Lipovcu, kjer vodi čez 
oesto glavna pot na doletxje- 
vaška polja. Priključek je na 
nepreglednem ovinku in je 
precej strm, tako da kaj lah
ko piride do nesreče. Vaščani 
so že opozorili, da bi bil tu 
zelo dobrodošel podvoz. Od
borniki s tega območja so 
na oibčini zahtevali, naj s 
cestnim podjetjem iz Novega 
mesta to ureddjo. Sk^jpščuia 
je poslala podjetju pismo z 
zahtevo, naj priključke ure
dijo, sicer bodo zadevo pre
dali sodišču.

skoraj popolnoma odpovedali. Ni 
se jim  zdelo vredno, da bi po
stavili stojnice za prodajo pijač 
in Jedil v gradu. V sekakor'Je to 
za prireditelje opozorilo, da se 
bodo drugo leto obrnili na go
stilničarje v drugi občini.

PIVO LE V STEKLENICAH. 
Vročina pritiska, tem peratura do. 
sega 30 in več stopinj, toda v 
ribniških gostilnah ne doblS pi
va drugače kot samo v stekleni
cah. Včasih so ga prodajali tudi 
v vrčkih, sedaj pa se jim  menda 
ne Izplača. Za potro&nika, ki bi 
sl želel le vrček piva, pa jim  ta 
ko ni preveč mar.

NOVO GOSTILNO je odpri pred 
kratkim  v Gorenji vasi gostilni
čar 2ulj, Gostilna je bila že prve 
dni zelo obiskana. Gostilna je le
po urejena in ima tudi lep vri. 
V Ribnici — gostilna Žulj je v 
neposredni bližini — Je s ^ a j  že 
osem gostišč in bife trgovskega 
podjetja Jelka. V dnižbei^m  sek
torju so le trije gostinski lokali, 
ostali pa so zasebni.

PRODAJA KNJI2NE PLAZE je 
tudi v Ribnici močno razširjena. 
Letno prodajo v Ribnici naj
manj 5000 zvezkov kriminalk, we- 
Sternov itd. Ta Sund s svojo ba
nalnostjo poneumlja ljudi in pro
pagira ameriški način življenja, ki 
nima z našo demokracijo nič 
skupnega. Mladina, ki Je najpo- 
gosteJSi kupec takega blaga, izda 
za to vrsto blaga mnogo denarja.

V POTOKU TENTERA, ki v 
bližini 2lebiča ponikne, že dalj 
časa urejajo dno potoka. Dno be
tonirajo, bregove pa oblagajo s 
kamnito ogmjo.

DROBNE IZ KOČEVJA
RIBNIŠKI ZOBOTREBCI



Komaj našli predsednika SZDL
Na občinski !<onferenci SZDL v Črnomlju so precej časa zabili z Iskanjem 
novega predsednika in podpredsednika —  Predlagani funkcije niso hoteli 
prevzeti —  Končno je bil izvoljen Lojze Šterk, podpredsednika pa še nimajo

Konec julija je občinska 
koferenca SZDL v Črnomlju 
razpravljala o kultumo-pro- 
ssvetnl dejavnosti, o čemer 
bomo poročali v posebnem 
sestavku, mučen pečat tej se
ji pa Je dalo dolgotrajno is
kanje predsednika in pod
predsednika organizacije.

Janez Vitkovič 
predsednik Zveze 

borcev
Na sobotni letni skupščini 

2xlruženja borcev črnomalj
ske občine so obvestili prisot
ne, da je izvršni svet SRS 
odobril občini Črnomelj za 
družbeno pomoč borcem do
datnih 100.000 din. Tako bo 
letos za reševanje borčev
skih zadev na voljo vsega 
okoli 430.000 din, s čemer bo
do krili najnujnejše izdatke.

Skupščina je med drugim 
izvolila nov, 23-članski odbor, 
za predsednika pa je bil iz
voljen Janez Vitkovič.

Če ne gre zlepa, 
. pa zgrda

Krajevna skupnost Semič 
ima že nekaj č a ^  zaposlene
ga delavca, ki skrbi tudi za 
urejevanje in vzdrževanje 
okolice spomenikov in gro
bišč pmdlih borcev ter za či
ščenje ceste v Semiču. Kljub 
njegovi prizadevnosti pa zu
nanji videz kraja ni v redu, 
ker k temu ne pripomorejo 
prebivalci sami. Starejši bi 
morali dajati zgled otrokom, 
da ne bi po cesti metali od 
podatkov, prav tako bi morali 
otroke opozarjati, da se na 
prostoru okoli spomenika ne 
smejo igrati. Cê  opo^^rila rve'* 
bodo pomagala, bo treba pred
lagati v kaznovanje kršitelje 
občinskega odloka o zunanji 
podobi naselij, za početje 
mladoletnih otrok pa bodo 
odgovarjali starši.

Dosedanji predsednik inž. 
Rado Dvoršak in inž. Stane 
Pečaver odhajata na novo 
službeno mesto v Ljubljano, 
zato sta prosila razrešnico. 
Toda — komaj sta jo dobila. 
Predlagana kandidata za 
funkciji, predsednik sodišča 
Franci Pavlinič, in prosvetni 
delavec Jože Zabukovšek na 
izvolitev nista pristala, nakar 
so člani konference več kot 
eno uro razpravljali, kdo naj 
bi prevzel ta mesta. Očitno 
je. da so tako odgovorne 
funkcije v družbeno-politič- 
nih organizacijah postale ze
lo neprivlačne in da očitek 
posameznikov o vnaprej do
ločenih ljudeh, ki komaj ča
kajo na stoiček, v Črnomlju 
ne drži.

Tokrat je bil volilni posto
pek res demokratičen in prav 
zeželeni so bili predlogi za

Muzej v Županči
čevi rojstni hiši
že nekaj let se v Črnomlju 

pojavljajo težnje, naj bi v 
mestu ustanovili lasten mu
zej, če ga ima že Metlika, 
kar pa So na nedavni občin
ski koferenci SZDL ocenili 
kot neprimerno. Menili so, 
da belokranjski muzej v Met
liki pod vodstvom prof. Jo
žeta Dularja popolnoma za
došča za vso Belo krajino, 
pač pa so predlagali, naj. bi 
v Zupančičevi rojstni hiši na 
Vinici ustanovili oddelek te
ga muzeja. Hišo je že pred 
leti občina odkupila, v njej 
pa bi lahko uredili muzejsko 
zbirko z arheološkimi in 
etnografskimi predmeti ter z 
dokimientd NOB, že zbranimi 
na črnofnaljskem področju. 
Vinica, ki le  določena za sre-' 
diSče črnomaljskega turiuna, 
bi s tem precej pridobila, 
ražen tega pa je rojstna hiša 
enega največjih sinov Bele 
krajine gotovo najbolj pri
merna za muzejske prostore.

kadidate, vendar se je vse 
skupaj končalo tako, da so 
po sili razmer predsedniško 
fimkcljo naprtili Lojzetu 
Sterku, dosedanjemu sekre
tarju izvršnega odbora SZDL 
in profesionalnemu delavcu 
SZDL, medtem ko je mesto 
podpredsednika ostalo še pra
zno. Kot so poudarili, je to 
le začasna rešitev do novih 
volitev, ki bodo čez šest me
secev. Vprašanje pa je, če 
se bo dotlej našel kdo, ki bo 
voljan delati na tako odgo
vornem mestu.

Kam pojdejo 
v jeseni?

Kot že \'6č let zapored bo
do imeli tudi letos fantje, ki 
bodo uspešno končali osem
letko, večjo izbiro prostih 
učnih mest kot dekleta. V 
metliški občini je bilo doslej* 
ro2^Lsanih le 8 prostih učnih 
vajenskih mest za fante in 
le eno učno mesto za dekleta.

V črnomaljski občani je bi
lo doslej razpisanih 8 učnih 
delovnih mest za fante, ki se 
žedijo izučiti za zidarje, mi
zarje, ključavTiičarje, kolarje 
in dimnikarje.

Za študij na srednjdh, viš
jih in visokih šolah je bilo 
v črnomaljski občini razpi
sanih doslej 28 štipendij.

Zaključni izpiti 
za šoferje

Pred dnevi je bil v Črnom
lju končan šoferski tečaj za 
pridobitev kvalifikacije, ki 
ga je obiskovalo 19 kandi
datov, Na razrednem in za
ključnem izpitu je 15 kandi
datov izdelalo^ trije imajo 
popravni izpfte, enemu pa 
so dali možnost ves iz
pit ponavljati. Pridobljeno 
spričevalo uvršča šoferje 
med kvalificirane delavce s 
srednješolsko izobrazbo.

K. W.

Takoj ukrepati, da ne bo prepozno!
Na občinski konferenci Zveze komunistov v Črnomlju o smernicah CK

Ko so na konferenci črno
maljski komunisti načeli 
vprašanje kako v praksi ure
sničevati smernice CK ZKJ, 
so bili zelo konkretni. Skle
nili so, da pri odkrivanju na
pak ne bodo iskali grešnih 
kozlov, temveč da bodo siste
matično odpravljali nepravil
nosti, ki jih je tudi v domači 
občini precej.

Zavzeli so se za učinkovito 
davčno službo, ki ne bo več

dopuščala utaje davkov in 
neupravičenega iK^atenja na 
področju obrti. Menili so tu
di da si nekateri uslužbenci 
občinske uprave jemljejo pre
več oblasti in da posebno v 
manjših delovnih organizaci
jah ni napredka predvsem za
radi slabe kadrovske struktu
re.

Takoj so sklenili ukrepati 
glede izboljšanja kadrovske 
strukture in politike štipen-

ČRNOMALJSKI DROBIR
■  STKKI.AK.SKO UKL.^VNICX> 

jc pred tedni odprl v Omomlju 
Slevo PaukovJč. To Je odlni obrt
nik t« vrste v Beli krajini. Na 
zulotii ima risano, barvno, oma- 
mentno in navadno steklo. Stran
ke so z UAlutnimi aacnkrat zado
voljne.

■  OR /A K lJtO K U
I.KTA >o imeli na osnovni šoli 
Črnomelj «ve6anost ob razdelitvi 
spričeval. Na malem stadionu po
leg tole Je pred okoli 1500 gle
dalci govoril ravnatelj tole An
drej Petek, tiato pa Je razdelil 
pohval« odličnim učencem. Sledi
li so nastopi tolarjev.

■  TDKISTICNI BIRO organizi
ra več izletov v tujino. Konec
meoeca bo ^ e t  v T rbii In na
ViAarje (cena 74 ND), avgusta
pu bodo ftli na dvodnevni obisk 
v Budimpešto (cena 260 ND). In- 
lere.senti naj sc čimprej prijavijol

■  /.ARADI l>RKM.AJIINK(>A
šTKVII.^A prijav Je bil seminw 
za vodstvene kadre prestavljen na 
24. in 25. junij. Tudi- tokrat pa 
Je bilo samo 17 prijavljenih. Ali 
ao novoizvoljeni predsedniki samo
upravnih organov res tako dobro 
podkovani, da lahko omalovažu
jejo take oblike izobraževanja?

■  V .SUNI SOBI občinske 
skimščine bo do 5. avgusta raz
grnjena urbanistična dolnmientacl- 
ja, podrolKiejSe inlormacije pa o 
tem dajejo občanom ob uradnih 
dneh na oddelku za gospodarstvo. 
Urbanistična nusstava je odprta 
vsak dan, razen sobote, od 7. do
14. ure, ob četrtkih pa od 7. do
16. ure.

diranja. Poudarili so, da je 
treba to urediti še med počit
nicami, da bi že jeseni omo
gočili Študij in šolanje nadar
jenim otrokom iz (xidaljenih 
krajev. Naročili so ravnate
ljem osemletk, naj zbero po
datke o učencih, ki bi bili 
sposobni nadaljnjega šolanja, 
a za to nimajo denarja. Prav 
tako se morajo komunisti v 
svojih kolektivih, zlasti v 
manjših podjetjih, zavzemati 
za razpis štipaidij na stro
kovnih, višjih in visokih šo
lah. Očitno je, da manjša 
podjetja imajo denar, a so 
ga trošila za vse drugo, samo 
za strokovnjake ne.

Glede odgovornosti so zav
zeli stališče, da je ta tem ve
čja, kolikor odgovornejši in 
višji je položaj posameznika 
v dnižbi. Ugotovili so še, da 
prevelikih razponov v oseb
nih dohodkih na črnomalj
skem podrodju ni bilo, saj je 
najvišji osebni doh(xl^ lani 
znašal 2.550 din. Pač pa so 
po mnenju konference mno
go bolj nevarne težnje k 
uravnilovki, zaradi katerih 
strokovnjaki bežijo (irugam.

Velika izbira vsegg tekstilnega blaga in konfekcije. 
Najnovejši vzorci. Prepričajte se o cettah. Prodaja 
na 5-mesečno brezobrestno odplačilo.

NA SEJI OBČINSKE SKUPŠČINE V METLIKI

Manek Fuks zahteval komisijo
Gre za načelnost ali osebne spore? Temu bi 
morali metliški odborniki že enkrat priti do dna 

-  Franc Vrviščar odstopil kot odbornik

Dnevni red občinske seje, 
ki je bila v Metliki 26. junija, 
je predvideval razpravo o re
organizacij* zdravstvene služ
be, sprejetje odloka o napi
sih in razsvetljavi izložb ter 
poslovnih prostorov ter po
ročilo odbomiške komisije o 
zadevi Prevalšek. Odbornik 
Mazkek Fuks pa je kot po
sebno točko dnevnega reda 
zahteval še razpravo o defor

macijah v občini in nepravil
nostih, o katerih je govoril 
tudi predsednik Tito Nje
gov predlog je bil sprejet.

Medtem ko je razprava 
o reorganizaciji zdravstvene 
službe mimo potekala in je 
bila tudi kmalu končana, pa 
je bil toliko bolj buren na
daljnji potek seje. Kakor že 
nekajkrat prej so znova uda
rila na dan nasprotja med

Turizem prodira v vsako vas!
Občinska konferenca SZDL V Metliki je pred 
kratkim razpravljala o turizmu ter o nalogah pri 

uresničevanju smernic CK ZKS

Bolj slabo obiskana občin
ska konferenca SZDL je to
krat glavno točko dnevnega 
reda namenila razvoju turiz
ma v domači občini. Metliča
ni imajo sicer dobro zastav
ljen dolgoročni načrt razv'oja 
te dejavnosti, ki bo v 30 letih 
terjala več kot 60 milijonov 
din investicij, vendar je to
krat tekla beseda o turistični 
dejaviK)sti, odvisni od dobre 
v(dje.

Pomembno je, da bi takoj 
v vseh 9 določenih turističnih 
naseljih začeli urejevati stva
ri, ki ne zahtevajo veliko de
narja, Skrbeti za čistočo na
selij, opuščene ■ zidanice ure
diti v turistične namene, bolj 
organizirano zastaviti lov in 
ribolov, travnike ob Kolpi 
nameniti kopalcem, narediti 
zasilne dohode v vodo, z le
paki opozarjati, kje se dobi 
dobra slivovka ali vino —vse 
to so stvari, ki bi jih lahko 
vaščani s pomočjo krajevnih 
skupnosti hitro uredili. 2e s 
tem pa bi turizem v<?liko pri
dobil. Mimo tega je potrebno

Inž. Kastelic 
predsednik 

SZDL
v Metliki so konec ju

nija na občinski konferen
ci SZDL izvolili za novega 
predsednika Socialistične 
zveae inž. Ivana Kastelca. 
Tridesetletni inženir agro
nomije, doma iz Drašič, 
doslej zaposlen kot vodja 
kmetijskega obrata Mest
ni log, se že nekaj let v

ihCetliki uspešno uveljavlja 
7 družbenopolitičnem živ- 
ljef\ju. Je .tudi odbornik 
občinske skupščine, kot 
Student pa Je bil navdu
šen športnik in Je bil več 
let član državne r^rezen- 
'.anoe v metanju kopja.

Posle predsednika SZDL 
bo opravljal kot plačan 
politični delavec, ker Je 
(nesto profesionalnega po- 
litičn<iga delavca prazno, 
xikar je Jože Došen po
stal občinski sodnik za 
jrekrške.

v gostinske lokale dobiti do
bro in domače strokovno 
osebje.

Na konferenci je bilo skle
njeno, da se bodo vaške or
ganizacije SZDL s krajevnimi 
skupnostmi vred takoj lotile 
načrtov in dela.

O nalogah ScKrialistične 25ve- 
ze pri uresničevanju smernic 
CK ZKS je govoril Jože Do
šen. Poudaril je, da ni več 
dopustno zgolj strinjati se s 
smernicami, temveč da je tre
ba takoj začeti z delom v 
praksi.

K(mferenca je nadalje raz
rešila dolžnosti .dosedanjega 
predsednika Frenka Moleka 
na njegovo željo ter izvolila 
za novega predsednika inž. 
Ivana Kastelca.

Končano tekmovanje 
za bralno značko

.t

Letos je od 125 učencev os* 
novne šole na Suhorju 49 šo
larjev prvič tekmovalo za Zu
pančičevo in cicibanovo bral- 
rK> značko. Ob zaključku tek
movanja, 11. junija, so pri
pravili na Suhorju kratko slo
vesnost v šoU. Razdeljenih je 
bilo 16 bronastih in 13 srebr
nih značk, katere so dobili 
učenci že 27. aprila, na dan 
obletnice Zupančičeve smrti 
pa je prejelo cicibanovo bral
no značko še 20 učencev.

Na proslavi so nastopali 
uč^ci s pesmimi Otona Zu
pančiča, ki so se jih naučili 
za tekmovanje, bralne znač
ke pa je razdelil pisatelj prof. 
Jože Dular iz Metlike. Ker 
prav junija poteka 25-letnica 
bojev na Sutjeski, so se učen
ci suhorske šole nanje spom
nili. Izvolili so delegacijo, ki 
je po programu odnesla cvet
je na partizanske grobove.

posameznimi odborniki, ven
dar pa tudi tokrat niso prišli 
do dna vprašanju: ali gre res 
samo za osebne spore ali pa 
za načelno borbo proti ne
pravilnostim in napakam.

Zanimivo je, da so vsi od
borniki glasovali za komisijo, 
ki Jo je predlagal odbornik 
Fuks, hkrati pa so se vsi bra
nili v njej sodelovati. Med 
ra2$>ravo je prišlo do tako 
ostrih besed in nasprotij, da 
je Franc Vrviščar pri priči 
podal ostavko na odbomiško 
mesto in izjavil, da se bo »po 
čim krajšem postopku rešil 
tudi ostalih družbeno-politič- 
nih funkcij«. Ostavko na od
bomiško mesto je razen nje
ga podal še Frenk Molek.

Nova razstava 
v Belokranjskem 

muzeju
V Sloveniji se je zadnje 

čase prek mnogih razstav 
znova vzbudilo zanimanje za 
eksliibrise, za to plemenito 
vejo drobne likovne umetno 
sti, ki že stoletja zamamlja 
knjigobljube, z drobnimi, 
gr^ično obdelanimi listM 
označujejo v posameznih 
knjigah svoje* lastništvo. 
Pred kratkim je društvo 
Exlibris Sloveniae priredilo 
tako razstaivo v novomeški 
galeriji, 2. Julija zvečer pa 
je bila slična razstava o d p ^  
v Belokranjskem muzeju v 
Metliki.

Komunisti o bodo
čih nalogah

v  petek, 21. junija, je bila 
v Metliki občinska konferenca 
Zveze komunistov, ki ji je 
prisostvoval tudi član CK 
ZKS Niko Belopavlovič. Raz
pravljali 30 o uresničitvi skle
pov, sprejetih na prejšnjih 
občinskih konferencah, ter 
sprejeli načrt dela za krajše 
delovno obdobje. Ugotovili 
so, da so bili dosedanji skle
pi uspešno izvedeni v praksi, 
med bodočimi nalogami pa 
so določili zlasti tri.

Predvsem se morajo komu
nisti zavzemati za izpolnjeva
nje nalog v gospodarstvu, 
pripravili bodo posvet z vod
stvom mladinske organizacije, 
vsak komunist pa mora na 
svojem -delovnem področju 
uresniče\’ati smernice CK 
ZKS.

Konferenca je razpravljala 
he o odnosih med ljudmi, o 
zaposlovanju, o usmerjanju 
mladih v poklice, o davčni 
politiki in o boljšem obve
ščanju občanov.

SPREHOD PO METLIKI
■  NOVO IZVOUENI UPRAVNI 

ODBOR turističnega dniStva v Me
tliki je pred kratkim imel svojo 
prvo sejo. Odbor šteje sedem čla
nov, v nadzornem odboru pa so 
trije člani. Predsednik dru&tva Je 
dentist Julij Nered, podpredsed
nik Daro Flajšman, tajnica Mila- 
da Jurečič in blagajničarka Rezka 
Sturmova. Odbor je pripravil na
črt dela za letoSnJe leto. Tega pa 
ne bo malo, saj Je društvo znova 
odprlo Uiristično pisarno in  bo 
tako skuSalo še bolj poživiti tu 
rizem v Metliki.

■  PRED MERC.\TORJEVO TR- 
CiOVlNO na Dragah Je stojalo za 
kolesa, na katerem 8 0  ie  pred 
več meseci nesuuil vinjeni ponoč
njaki preiakuSali moč svojih mi- 
Uc in ga vsega zvili. Stojalo 
kakršno je, nd uporabno, saj ni 
mogoče vanj postaviti kolesa. Zato 
prislanjajo kolesarji svoje kolesa 
ob zid oziroma steber, da je 2e 
ves okrušen. Tako Je zdaj 
tu  dvojna škoda. Ali ne bi podjet
je Mercator dalo poravnati stoja
lo, da bi to spet sluJUlo svojemu 
namenu?

■  VOKALNI KONCERT SLO
VENSKEGA OKTETA je v sobo
to, 29. Junija zvečer, pj-ivabil v 
dvorano Partizana številne poslu
šalce. Na ialost Je zaradi obole
losti harfistke Pavle Uršič-Petri- 
čeve odpadel tudi napovedani na
stop domačina tenorista MlVJe 
Gregorača. Prireditelju namreč v 
zadnjem hopu ni uspelo dobiti do

brega koncertnega klavirja oeiro- 
ma pianina, na katerem bi name
sto obolele harfistke pianist sprem
ljal pevca. Slovenski oktet Je po
te] veUko priznanje.

■  PLENICO s o  PRIČELI ZE. 
TI na roko pred 14 dnevi. Minuli 
teden pa je kmetijska zadruga 
pričela žeti tu<U s kombajnom. Na 
celem ravnin£xem področju od 
Gradca, Krasinca in Lokvice pa 
do Božakovega bo želo šest kom
bajnov. Cene za storitve bodo ta 
ke kot lani: delo a velikim kom
bajnom stane na uro 240, z malim 
kombajnom pa 144 novih dinarjev. 
Menijo, da bodo vso pšenice po- 
žeU do 14. Julija, če le ne bo na
gajalo vreme.

■  KMETOVALCI V OKOLIO 
METLIKE računajo, da bo letoi 
pridelek pšenice zaradi dolgotraj
ne spomladanske suše za 15— 2̂0 
odst. manjši, kot Je bil lani. P rw  
tako Je slab letotaji p r id e la  
na. Po dolgi suši Je namreč koA- 
njo oWralo večtedensko deževje, 
tako da je trava ostarela na ra- 
stilu in je zgubila veliko svoje 
vrednosti.

NOVICE
ČRNOMALJSKE

KOMUNE » C ^ e le ie U s f ih ^  ČRNOMELJ

METLIŠKI 
TEDNIK



industrija v aprilu; 143, v maju celo 151!
Pogovor z direktorji gospodarskih organizacij o letošnjih 

uspehih v novomeški občini

v  začetku prejšnjega meseca je bilo v Novem 
mestu posvetovanje o razvoju, poslovanju _in̂  uspe- 
hili gospodarskih organizacij v 1968. Navzoči šo bili 
direktorji podjetij, predstavniki komisije ObK ZKS 
za družbeno-ekonomske odnose in predstavniki ob
činske skupščine. — Naj za uvod postrežemo z raz
veseljivimi podatki: indeksi posameznih uspehov _so 
v primerjavi s 4 meseci v 1976 bili letos 30. aprila 
v občini takile:

realizacija v gospodarstvu 120, materialni stro
ški poslovanja 125, neto OD 125, sredstva na žiro 
računih 100 in stanje kreditov za obratna sredstva 
129. Vrednost industrijske proizvodnje pa je dosegla 
indeks 143 (oz. 43 odst. več kot lani konec aprila!), 
medtem ko primerjava podatkov med aprilom lani 
in aprilom letos pokaže celo indeks 153. Uspeh gre 
pripisati zlasti podjetjem IMV, K|IKA. LABOD, 
NOVOLES in opekami Zalog, manj pa ISKRI. Ind. 
obutve. Kremenu in najmanj Opremalesu.

še  bolj so razveseljivi podatki za maj, ki smo 
jih pred dnevi dobili na občini: industrijska pro
izvodnja je dosegla v maju indeks 151, vrednost 
letošnje majske proizvodnje v primerjavi z enakim 
podatkom iz lanskega maja pa celo 178 (oz. kar 
78 odst. več kot lani). Velja podčrtati, da sta IMV 
in tovarna zdravil KRKA več kot podvojili svojo 
proizvodnjo.

Po predvidevanjih naj bi se 
povečala celotna vrednost 
proizvodnje v letošnjem letu 
v novomeški občini za 2,8 «/o, 
osebni dohodki pa naj bi po
rasli za 13,3 o/,. Tak porast 
nag bi dosegli predvsem z 
modernizacijo gospodarstva, z 
uva.iamem novejših tehničnih

IZ N0V0MEŠKE#&)1 
PORODNiSNiCE?«

Pretekli tede so v novomeški po
rodnišnici rodile: Jožica Novak iz 
Vrhtxebnjega — Petra, Kristina 
Brodarič iz Rosalnic — Martina, 
Marija Pavlovič iz Sevnice — Bar
baro, Marija Kostanjevec iz Stare
ga trga — Zlato, Terezija Božič iz 
Goleka — Franca, Ana Suhorepec 
iz Otovca — Petra, Antonija Mrgo
le s Telč — Zdenko. Milena Vene 
iz Bučke — Igorja. PrančiSka Hu
doklin iz Irče vasi — Srečka, Jo
žefa Žabkar iz Bučka — Bojana. 
Jožica Bedene iz Dolenje vasi — 
Jožeta, Tončka Jankovih iz Vinje 
vasi — Darjo, Neža Pavlič z Dol
nje Težke vode — deklico, Cirila 
Lavrič iz Smavra — Bojana, Pep
ca PotočnUi iz Mačkovca — Petra, 
Marija Jakša iz Vranovičev — dek
lico. Marija Liunpert iz Velikih 
Brusnic — dečka. Cecilija Vovk z 
Dvora — dečka.

dosežkov in s poglobljenimi 
raziskavami tržišča.

Večina gospodarskih organiza. 
cij je v letošnjem letu dobro go
spodarila. V nekaterih i^ je t j i ta  
so povečali vrednost proizvodnje 
za 10 in več odstotkov in se do
kaj dobro uveljavili na tržišču, 
drugod pa so naredili le toliko 
kot lani. V letošnjem letu so iz
vozila novomeška industrijska pod
jetja kar za 2.335.5U dolarjev fkar 
je skoraj za 20 odst več kot la
ni) od tega na konvertibilno pod
ročje za 1,882,045 dolarjev V do
sedanjem letošnjem izvozu je do
bro zastopano tudi kmetijstvo z 
227.523 dolarji in gozdarstvo r 
134.892 dolarji

Uspeh nekaterih gospodarskih or- 
ganizacij je v t^m času manjši za 
radi mrtve sezone, nekatera večja 
podjetja pa nastopajo na tržišču 
(tudi s kooperanti) kot celota, za 
to dosedanji rezultati še niso po
poln prikaz njihovega dela

RADIO IN TV 
SPREJEMNIKEt

W ram takoj in poceni 
=■ popravi
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I  TONE ROSTAN
I  VrliovSrrs 11. Novo me^to 
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N bvom cšta  kronika
p  Mi.ADINSKl PLESI V DOMU 

J l X  so saklju6enl. Ponovno bodo 
organii^rali plese jeseni v septem
bru , ko se bo zatelo novo šolsko 
leto. Komite ZMS p« bo mogoče 
sedaj organisiral vsako soboto 
mladinski ples v gogtiiču na Lo
ki.

■  CVETLICARNA NA CESTI 
K^ANDANTA STANETA je še 
vedno do kraja zanemarjena. Skraj
ni čas bi ie  bil, da bi urediU ta 
lokal oziroma ga dali ponovno r  
najem, tako da ne bi več kvaril 
podobe ulioe.

I I  VINSKI BR A Ta IMAJO 
KONCERT skorajda vsako noč po 
novomeških ulicah, posebno na 
Glavnem trgu. Prebivalce hrupno 
petje in razgrajanje zelo moti in 
menijo, da bi morali kalilce noč
nega m iru kaznovati oziroma Jih 
do iztreznitve pripreti,

■  VELIK KUP ZABOJEV in 
druge embalaže Je zadnje dni zav
zel precej prostora na tržnici Os
krbniki tržnice se zelo trudijo, da 
bi uredili lepi prodajni prostor, 
vse to pa onemogočajo prodajalci 
s svojo, embalažo.

■  11. JULIJA BODO ODPRLI 
ia Glavnem trgu novo poslovalni
co podjetja Mercator is Ljubljane 
lx>kal Suha roba In zasilni pros
tor na Glavnem trgu 3 sta fe za. 
prta, saj bodo vse blago preseli
li v novo stavbo.

■  NAD 100 KOPALCEV se zbe
re vsako popoldne na kopališču na 
Loki. Lepo vreme in topla Krka 
pa privabljat« r kopalce tudi na 
nasp ro tn i breji, te p ra v  na kope- 
liSču ne pobirajo vstopnine

■  NEKATERI PEŠCI Se vedno 
ne upoštevajo predpisa, da Je 
treba Iti čes most is mesta v 
KundlJo po levi strani, In ne 
desni. Po dveh letih bi se pač 
lahko že vsi navadili na tol

■  TUJE REVIJE IN ČASOPI
SE lahko potrošniki kupijo v 
mnogih novomeSkih kioskih. V

Na posvetovanju so govorili tudi 
o težavah in možnostih pri zapo
slovanju mladih kadrov. Po podat
kih Zavoda za zaposlovanje bodo 
morali letos na novo zaposliti v 
novomeški občini 560 ljudi, ki pa 
so večinoma nekvalificirani ali 
pa z osnovnošolsko in srednjo izo
brazbo. Skoraj vsa podjetja pa 
potrebujejo strokovnjake z višjo 
ali visoko izobrazbo.

Posebno pozornost so na posve
tovanju posvetili tudi klirinSld ob
liki poravnave in vsem negativ
nim posledicam, lU spremljajo kli 
ring. Menili so, da se Je likvidnost 
podjetij v novomeški občini posla
bšala in da bodo večje težave na 
stajale šele tedaj, ko bodo morale 
banke s pasivnim saldom poplačati 
kredite, ki so jih dobile od bank 
s pozitivnim saldom, saj lahko pri
čakujemo, da bodo prosile za po- 
dalj& nje rokov za vračilo kredi
tov.

V slovo 
Hermanu Škerlju

Se pred nekaj dnevi je bil 
med nami poln življenja in 
načrtov, prerana smrt pa ga 
je nenadoma iztrgala iz na
še sredine. Že mlad je mo
ral zapustiti dom v Povirju 
na Primorskem, osvoboditev

Mladinski knjigi pa sprejemajo tu 
di naročnike za tuje revije.

■  PARKIRNE URE SO SE 
KONČNO LE UVEUAVILE na vo
zilih. ki parkirajo na Glavnem 
trgu. Vozniki predpisa dolgo niso 
upottevali, zato so morali reč. 
krat posredovati organi javne 
varnosti.

■  S PROSLAVO, na katero so 
povabili svoje upokojence In po
slovne partnerje. Je podjetje Kre
men zaključilo svoj program pro
slav ob 20-letnloi obstoja podjet- 
1a

S OKOLI 1000 KUPCEV je obi- 
) razstavo pohištva, ki Jo je 

priredil Slovenijales. Razstavlja
vci so bili z obiskom in nakiipom 
zelo zadovoljni. Potrošniki so ku
povali večlnioma na kredit. Raz
stavo so zaključili v ponedeljek.

■  BIVŠI SEIDLOV MLIN RAZ
PADA že več let, ne da bi se kdo 
zmenil zanj. Stavba Je napol po
rušena In popolnoma zapuščena 
Ker se urejanje stavbe verjetno ne 
bi obrestovalo, bi bilo najbolje, 
če bi Jo odstranili, saj le na tem. 
da se zruši

■  KUPI PREMOGA IN DRV so
pred mnogimi hišami, čeprav Je 
vrhunec vročine in poletja. Obča
ni ae torej pravočasno oskrbujejo 
za mrzle zimske dni.

■  GO.STILNA KOŠAK Je začas
no zaprta, ker jo bodo preuredili 
Za gostilno bodo uredili restavra
cijo na vrtu.

■  TR2NICA JE  BILA SPET se
lo dobro založena Paradižnik so 
prodajali po 2.40 ND. kumare po 
2.30 ND, fige po 4 ND kg, tmiš- 
ke po 3.60 ND, zelje po 1 ND, 
papriko po 4 ND, breskve po 2.60 
ND hruSke po 3 ND in fižol po 
1.60 ND. Jajca so bila po 0.55 
ND

IL  GIBANJE PREBIVALSTVA
— Rodila Je Marija Luzar s Tr
dinove 39 — doklioo

Predsednik občinske skup
ščine Franci Kuhar je dejal, 
naj bi v gospodarskih orga
nizacijah kljub težavam ne 
zanemarili skupnih obvezno
sti do strokovnih šol, nove 
šole na Grmu in otroškega 
varstva. Prosil jih je, naj ra
zumejo težave, ki jih ima ob
čina pri financiranju skupnih 
potreb občanov.

Dvojno 
praznovanje 

v Žužemberku
v  nedeljo, 14. julija, bodo 

v Žužemberku praznovali 25- 
letnico ustanovitve prve mo
torizirane partizanske enote, 
ki je bila ustanovljena v La
ščah blizu Žužemberka, in 
se sp>ominjali tudi 13. julija 
pred 26 leti, ko so enote Za- 
hodnodolenjskega odreda iz
gnale iz Žužemberka italijan
sko vojsko.

Družbeno-politične organiza
cije so se na to dvojno praz
novanje dobro pripravile. V 
nedeljo bodo obiskali Žužem
berk borci NOV, predstavni
ki Republiškega združenja šo
ferjev in avtomehanikov ter 
člani Avto-moto društev. Zbo
rovanju bodo sledili pester 
kulturni program, šport
na tekmovanja, gasilski na
stop, slavnostni sprevod mo
tornih vozil po trgu in vese
lica. M. S

pa je dočakal kot borec IV. 
armade, ki je osvobodila 
Trst.

Spomladi 1948 je vstopil v 
vrste milice. Služboval je naj
prej v Ljubljani, od 1951 pa 
je bil stalno v Novem mestu. 
Na službenem mestu si je s 
strokovnim usposabljanjem 
nabral obilo znanja. Vrsto let 
je vodil posamezne enote mi
lice, leta 1954 pa je zače\ služ
bovati pri prometni milici.

Kolegi, znanci in prijatelji 
so ga zelo cenili zaradi mar
ljivosti. doslednosti, odkrito
sti in tudi kritičnosti. Svoja 
mnenja je zavzeto zagovarjal, 
bil je idejno čvrst in jasen, 
vedno pa je poslušal tud,i 
glas srca, zato si je utrl za
nesljivo pot do soljudi.

V soboto. 6. julija, so se ob 
18. uri od njega poslovili na 
novomeškem pokopališču po
leg poklicnih tovarišev tudi 
številni občani. Ob zvokih ml- 
ličniške godbe in lepih sve
čanostih je bilo slovo od ko
maj 40-letnega Hermana 
Škerlja zelo pretresljivo.

Komandir Škerlj pa bo 
ostal v našem spominu kot 
nesebičen človek, bogat izku
šenj. ki jih je Uspešno po
sredoval mlajši generaciji.

Predolgi ieziki 
ori Drorlaii l r̂uha

Marsikak jezični »dvo
boj« se odvije pn prodaji 
kruha v pekariji na Glav
nem trgu. Res je, tudi sit
ne stranke so na svetu in 
še je res, da so tudi pro
dajalke kruha končno sa- 
aio ljudje Toda kar je 
grdo, je vredno obsojanja:

Pred dnevi je prišla po 
4 kg kruha ciganka z otro
kom. Pošteno ga je plača
la in ponudila listek pro
dajalki, ta pa je segla pod 
polico in ji hotela dati 
trd, star in suli kruh. Ci
ganka ga je zavrnila 'in 
mimogrede rekla, da želi 
svež kruh kot drugi, saj 
ga je pravkar pošteno pla
čala. Zdaj pa se je usulo; 
nepotreben plaz besedi in 
groženj je izlila jezna pro
dajalka na Ciganko. »Bom 
poklicala milico!« — celo 
to sl je privoščila proda- 
JaJka, ki tudi sicer ne var
čuje z Jezikom. Zal se nih
če v trgovini ni na glas 
potegnil za Ciganko, zato 
se moramo mi:

Bomo vendarle že doži
veli čas. da bo prodaja 
kruha na Glavnran trgu po
tekala kulturno, dostojno, 
brez žalitev za kupce? Mar 
uprava prodajalne ne mo
re narediti reda?

KRI KI REŠUJE ŽIVLJENJA
Pretekli teden so darovali k n  na novomeški transiuzijski 

postaji: Marija Sobar, Avgust BobK, Marija Gutman, Ana 
Totalovif Marija Ziq^an£i£. Anton PUrSe in Martina Kolkgat 
člani Krke — tovarne zdravil. Novo mesto; io i t  Radovan 
in Ivan Jakše člana Novoteksa. Novo mesto; Jo ir Rrdrk ‘n 
Gafiper Jakie člana 2TP Novo mesto; Rozalija Pavček, go 
spodinja iz dolnje Strale; Franc Gorjanc in Alujz Brdrniko.
i£, člana INI8,. Novo mesto; Metod Hočevar t:vets KIrvi 

ia r , Alojs Skube, Joiica Sianiša. Tončka Pavlič. Ana Kuhar 
Vida Prtrovifi, Betka KMOle. Viktor Porenta Slobodan No 
vakovii in Anton Omerael, člani občinske skupščine Novo 
mesto; Pavel Golob, član Iskre. Novo mesto; Ivan JakAe. 
Bruno Ozmec in Ludvik Pirnar, člani KZ Krka Novo rr.e 
sto; Stanka Dokl tn Majda Kovič, Članici ^olsKega centra.
Novo moftto; K arri B «rbi( in Alojz Pavlin Cinno IMV Novo
mesto; Anton Golob član Mesarije. Novo mesto: Prancl "^all 
član občinskega komiteja SZDl Novo mesto; Marjan Novak.
Član UJV Novo mesto; Ma-ija Pirnar. Ivanka /.aRorc KarrI 

S  Žnidaršič Prane Gornik, Slavko Gričar. Pepca Skrunrj. lo
§  Sefa Zupan BoiUrtar Dub in  Marija Kovačič č la n t  Iskre
= Šentjernej; Jožefa iVlum člnnica Industrije obutve N^'vo
S mesto; Aloj? Fink. član IMV Novo mosto; Ivan Banič. K ine t »
= iz Dobruške vasi« §

§ ' - S

I
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ZA HIŠO NA GLAVNEM TRGU št. 2 je tako dvorišče 
prava sramota; navzlic vsemu prizadevanju hišnega 
sveta in drugih je bilo do nedavnega še nabolj 
podobno skrajno zanemarjenemu javnemu smetišču. 
Stanovalci zatrjujejo, da so vsega krivi prodajalci iz 
trgovide AVTO DELI, ki mečejo smeti kar skozi okno 
na dvorišče, poleg tega pa imajo tukaj tudi goro raz
bitih zabojev in drugih odpadkov. (Foto: M. Moškon)

Tudi Novo mesto bo ocenjeno
Turistično tekmovanje za lepšo podobo in ure

jenost krajev Je zajela tudi Novo mesto

v letošnjo turistično tek 
movanje. s katerim naj bi po
spešili splošna prizadevanja 
za lei>ši videz naših kraje\' 
objektov in lokalov, se vklju
čuje tudi Slovenija. Dolenj
ska turistična zveza in Horti
kulturno društvo iz Novega 
mesta si zato prizadevata, da 
bi mesto dobilo prikupnejši 
videz. S posebnim pismom so 
seznanili posamezne občane, 
podjetja in ustanove o pote 
ku trfčmovanja in jih opozo
rili, da bo prav, če bodo po
svetili zunanji podobi celot
nega mesta večjo pozornost.

Republiško turistično tek
movanje so organizirali Turi
stična zveza Slovenije, Zveza 
hortikulturnih društev in ča
sopisno podjetje »Delo«. Po
sebna komisija bo nepriča
kovano in tajno obiskovala 
posamezne slovenske kraje in 
jih oc«ijevala. Podobo Nove
ga mesta pa bo ocenjevala 
tudi komisija Turistične zve
ze in HortikultiUTiega društ 
va, ki bo posebno skrbno pa
zila na urejenost tn čistočo 
mesta, urejenost in vzdrževa
nje javnih nasadov, urejMiost 
zgradb in okolice, stanje jav 
nih lokalov in njihove okolice

in urejenost turistične infor
macijske službe.

Vsi tisti, ki se tx)do f>ose- 
bej potrudili pri ureditvi svo
jega okolja, bodo dobili na
grade, njihova imena pa bodo 
objavljena v časopisu. Nagra
de in pohvale bodo podeljene 
v avgustu. Takrat bodo orga
nizatorji lahko sklepali tudi 
o uspehih te pomembne ak
cije v Sloveniji

Čistoča v mestu 
nam ni v ponos

Komimalno podjetje iz No
vega mesta se zadnje čase 
zares trudi, da bi bil zuna
nji videz parkofv. ulic in tr
gov v mestu čim lepši 2al 
pa občani te skrbi ne znajo 
ceniti. Zjutraj pometene uli
ce so že v zgodnjih popol
danskih urah nastlane s pa
pirjem in odpadki, saj sko
raj nihče posebno ne pazi na 
to. kam bo odvrgel nepotreb
no šaro. Starejši delajo tako 
in otroci jih vemo posne
majo. Dodatno skrb za či
stočo mesta In seveda tudi 
dodatno delo pa moramo 
občani Se kako drago pla
čati!

Izleti
v okviru programa izletov 

za Julij i r  avgtut 1966 orga- 
nlzira Planinuko druAtvo Novo 
mesto tri izlete, in to.

I. Na Snrfenik In Rlsnjak 31 
in 22 7 1968 Odhod iz No
vega meflta 21 Julija ob 5 
uri t*renočiiče tio v planin
skem domu na Svinščakib pod 
Snetaikom.

Prevoz z osebnimi avtomo
bili Cena prevoza 30 ND zs 
osebo

2 Na proslavo 75 obletni- 
oe SPD oa Planinske zveze 
Slovenije « Logarsko dolino 4 
avgusta — Prevoz verjetno ? 
avtobusom oziroma ob manj 
$1 udeležbi z osebnimi avto
mobili Odhod 4. avitiisin ob
5. url «tutraj Ceno provozu 
30 ND

3. Prek Vrbiča, skozi Trmln 
na MapKart v dneh 10 m 11 
avgusta Kdor pa lx) ime. in 
dividualni potni list. Izlet po 
daliSamo it- za en dan t i
12 avgusta in obiftčenir 
hodne Tul ice in se povipnemr 
na (»oro l^veo < nekal če? 100T

m ), nato pa Ae mimo Rabelj
skega Jezera in prek Gorenj
ske vrnemo v Novo mesto. — 
Prevoz bo z osebnimi avto
mobili. Cena prevoza Je 40 
ND za osebo, razliko dopla
ča PD Novo mesto 

Prijave za vae tri izlete 
sprejema do 12 ure zadnjega 
dne pred izletom blagajničar
ka PD Novo mesto tov. Ma
rija Kos v Mladinski knjigi v 
Novem mestu.

Planinci, Id se udeleie p r
vega tn tretjega izleta, mo
rajo biti člani PD Novo n»e- 
sto in morajo iti na izlet 
primerno opremljeni 

Izleta v Logarsko dolino pa 
rutj se udeleie občani v čim 
večjem Številu.

PD Novom esto

Izlet upokojencev
NovomeAki upokojenci prire-

)ujo 9, in 10. avgu.sta av to 
busni izlet na Dunaf s postan 
kom v Gradcu v Bruck an 
der Mur ter na Semmeringu 
No Dunaju le zagotovHen o  
Bled Pratra in Schttnbrunna 
Cena Iz.etu * orenočlš/^m tn 
hnino 200 ND 

Prijave sprelemnu' v - druSt- 
'•pni oisaml do 20 tulila
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VELIKA PRIDOBITEV ZA SEVNIŠKE POTROŠNIKL

Trgovsko podjetje Sevnica
Največja trgovina v Sevnici in Spodnjem Posavju —  Železnina, grad

beni material, elektrotehnični material, pohištvo in oprema

Kolektiv trgovskega podjetja SEVNI
CA je odprl v soboto, 22. junija, novo ve
liko trgovino. Prodajalna z ^  kvadrat
nimi metri prodajne površine v gornji 
etaži in prav tolilro v kletni etaži, ni le 
največja trgovina v Sevnici, ampak v vsem 
Spodnjem Posavju. Za objekt in opremo 
je kolektiv sam zbral 1,600.000 din (160 
milijonov S din).

Trgovsko podjetje SEVNICA ima sedaj 
23 prodajaln. Od leta 1954 so na novo pri
dobili ali adaptirali 1600 kvadratnih met
rov čitega prodajnega prostora. Skladišč 
je v primerjavi s pred vojno petJcrat več. 
Nove trgovine so odprli v Loki, na Bregu 
in Zabukovju, adaptirali pa na Blanci in 
v Tržišču, Sedaj je na vrsti ureditev tr
govskega centra v Krmelju.

Leta 1960 je bila v Sevnici odprta prva 
samopostrežna trgovina, ki je bila takrat 
četrta v Sloveniji. Leta 1963 pa je bila adap
tirana prva samoizbirna prodajalna, ki je 
bila tudi med prvimi na podeželju.

Hitri industrijski razvoj Sevnice in pa 
prizadevanje kolektiva trgovskega podjet
ja sta pripomogla, da se je promet zad
nja leta podvojil.

Glavna skrb kolektiva bo še naprej pri
sluhniti želji in potrebam potrošnikov, 
saj se zaveda, da je za to poklican. Po
svetili bodo več skrbi tudi organizaciji de
la, kadrom, postrežbi in seveda izbiri bl£^a.

Sedanje prostore pri železniški postaji 
bodo razširili v delikateso in izboljšali iz
biro sadja po kvaliteti in količini.

i
Cenjeni potrošniki!

Ko pridete v Sevnico, si oglejte novo veliko prodajalno v Kolodvorski 
ulici, nasproti restavracije, kamor smo preselili trgovino z železnino, 
trgovino z elektrotehničnim materialom in trgovino s pohištvom. 

Nova prodajalna je založena tudi z opremo za gospodinjstvo, gradbe
nim materialom, muzikalijami in vsem, kar potrebujete za dom.

f

■

Gostje med ogledom naprav v novem mlinu. (Foto: M. Vesel)

Jubilej in nova delovna 
zmaga kombinata ,,Žito“

2ivllski kombinat 2IT0 iz 
Ljubljane praaiuje te dni 10- 
letnico ustanovitve. Ob tem 
jubileju pa je kolektiv dose
gel še dve potnembni delovni 
zmagi: otvoritev 1204onsk^a 
sodobnega mlina in 2500-va- 
gonskega silosa.

Na svečani otvoritvi novega 
mlina in silosa je številne 
predstavnike, poslovne prija
telje in ĝ oste pozdravil gene
ralni direktor Franc Puterle. 
Opisal je 10-letni uspešni raz
voj kombinata in delo njego
vega kolektiva, ki je od 
skromnih začeticov razdrob

ljene mlinske industrije ob 
številnih težavah dosegel z 
načrtno akcijo in zavestnim 
o(!^povedovanjem zavidanja 
vreden gospodarski uspeh.

Živilski kombinat 2ITO za
dovoljuje danes našo republi
ko s 50 odstotki mlevskih iz
delkov, 30 odstotkov potreb s 
kruhom in prav toliko s te
steninami. Ljubljanski del 
kombinata je v tehničnem, 
tehnološkem in kadrovskem 
pogledu zaključena celota. Po 
vezava t r ^  osnovnih dejav
nosti mlinarstva, pekarstva in 
testminarstva omogoča, da

najbolj ^onomično predela 
surovine v končne izdelke in 
jih nei>osredno nudi potroš
nikom.

Živilski kombinat 2ITO se
stavljajo poleg centralnih lju
bljanskih obratov še številni 
obrati po vsej Sloveniji. Z na
šega širšega področja so se 
ZrrU priključile Pekama in 
slaščičarna Kočevje, Pekama 
Trebnje, Pekama Novo me
sto in Pekarna Metlika. Tako 
je z združevanjem sredstev 
priSlo do možnosti načrtnega 
izvajanja i^rejetega progra
ma, ki so ga je zastavil celo
ten kolektiv.

Gradnjo novega mlina m si
losa je (pravilo novomeško 
gradbeno podjetje PIONIR, 
ki je prevzelo tudi gradnjo 
nove pekarne v Nov^i me
stu; to bo prva večja inve
sticija kđmbinata 2ITO na 
našem področju. -

GOSPODINJE -  SKRAJŠAJTE CAS 
POMIVANJA POSODE!

Emajlirane pomivalne omarice
-  z dvodelnim pralnikom s plastičnim 

okvirom ali
-  z nerjavečim dvodelnim pralnikom

dobavlja po ugodnih cenah in kvalitetno 
belo emajlirane

CELJE

. ♦ _
Št. 27-28 (954-955) D O L E N  J S K  1 L I S I  2 1



kdor jidltudi DONv^T ponudi zdravjeKomisija za razpis delovnega mesta direktorja

OBRTNEGA PODJETJA 

ELA NOVO MESTO

r a z p i s u j e  
prosto delovno mesto

DIREKTORJA
Kandidati morajo razen pogojev, predpisanih 
z zakonom, izpolnjevati še naslednje:
1. visoka šolska izobrazba z najmanj 2 letoma 
delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih 
v gospodarstvu;
2. višja šolska izobrazba z najmanj 4 leti de
lovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih 
v gospodarstvu;
3. srednješolska izobrazba z najmanj 6 leti 
delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih 
v gospodarstvu.

Razen vloge morajo kandidati predložiti doka
zila o strokovni izobrazbi, opis dosedanje za
poslitve, krateK življenjepis ter potrdilo o ne
kaznovanosti.

Vloge z dokazili je treba poslati na naslov: 
OBRTNO PODJETJE ELA, Novo mesto, 
Ragovska 7-a,

s pripisom »Komisija za razpis delovnega me
sta direktorja« najkasneje v 15 dneh po ob
javi razpisa v časopisu.

NOVOTEKS
tekstilna tovarna 
Novo mesto

p r o d a  na p)onovni licitaciji

osebni avto Zastava, tip 2100
leto izdelave 1960

Licitacija bo v sredo, 34. 7. 1968, v podjetju: 
za družbeni sektor od 7. do 8. ure, za zasebni 
sektor od 8. do 9. ure.

Ogled vozila vsak dan (od 6. do 14. ure) do pričet
ka licitacije.

ELEKTRO CELJE
poslovna enota Krško

r a z p i s u j e  prosta mesta

učencev v eiektro stroki -  jaki tok 

v šolskem letu 1968/69

Rok za prijavo je 20. julij 1968.

P o g o j i :
1. Uspešno končana osemletka
2. Stanovanje v bližini Krškega
3. Zdravstvena sposobnost

Komisija za sprejem in odpoved delovnega 
razmerja pri

tovarni šivalnih strojev

MIRNA
MIRNA NA DOLENJSKEM

r a z p i s u j e  prosto delovno mesto

OBRATNEGA ELEKTRIČARJA
POGOJ:
KV električar s 3-letno prakso.

N îstop službe takoj ali po dogovoru.
Osebni dohodek po pravilniku o OD.
Rok prijave 15 dni po objavi razpisa na gornji 
naslov.

KEMOOPREMA 
TREBNJE

r a z g l a š a
naslednja prosta delovna mesta:

13 KV in VKV ključavničarjev
1 avtogeni rezilec
1 argonski varilec 
4 obločni varilci

UPRAVNI ODBOR

TP LJUDSKA POTROŠNJA 
BREŽICE

r a z p i s u j e  
prosto delovno mesto

VKD elektromehanika
za delo v servisu gospodinjskih strojev in hladilnih 
naprav.

Osebni dohodek po pravilniku o delitvi osebnega 
dohodka oziroma po dogovoru.
Stanovanje ni zagotovljeno.
Razpis velja do zasedbe delovnega mesta.

Razpisna komisija pri

SLUŽBI DRUŽBENEGA 
KNJIGOVODSTVA, 
PODRUŽNICE 521, NOVO MESTO

r a z p i s u j e

3 delovna mesta za

PRIPRAVNIKE
s srednjo šolsko izobrazbo

POGOJ: dokončana srednja ekonomska šola. 

Prošnje sprejema

SLU2BA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA. 
PODRUŽNICA 521,. NOVO MESTO,

do 15. julija 1968

OBČINSKA SKUPŠČINA 
BREŽICE

r a z p i s u j e

JAVNO DRAŽBO
za prodajo

avtomobila KOMBIBUS
V voznem stanju,
leto izdelave 1964

Javna dražba bo v torek, dne 16. julija 1968, 
ob 8. uri v prostorih osnovne šole Bizeljsko. 
Izklicna cena vozila je 16.000 din.

Interesenti morajo pred pričetkom dražbe 
položiti varščino v znesku 500 din.

Razpisna komisija za štipendije pri

Službi družbenega knjigovodstva 

podružnice 521, Novo mesto

r a z p i s u j  e 
za šolsko leto 1968/69

3 ŠTIPENDIJE
za študij na ekonomski fakulteti

Prednost pri dodelitvi štipendij imajo študentje 
domačini, ki dosegajo najboljše študijske uspehe

Pismeno prošnjo, potrjen prepis zadnjega šolskega 
spričevala ali potrdila o opravljenih izpitih in izjavo, 
da ne prejema prosilec nikjer štipendije, pošljite 
do 25. julija 1968 Službi družbenega knjigovodstva, 
podružnica 521, Novo mesto.

g j z r c L E j n _ | - E _
nagrade  daje: 

b rezh ibno  pranje  
in potovanja

M

□

Vlagajte pri

DOLENJSKI BANKI 
IN HRANILNICI

v Novem mestu 

ter pri njenih poslov
nih enotah v Krškem. 
Metliki in Trebnjem!

vsak četrtek

ZA MLADE 
PO SRCU i

GRADAC
te l .  76171 . lo k . >

Po Konkurenčnih cenah 
izdelujemo v se  v r s t e  
nagrobnikov, spomenikov, 
spominskih obeležij in vsa 
teracerska dela hitro In 
kvalitetno.

fMALI OGLAS.
C  ga 3bjavite v Doieiijsiceim 
listu — sonesljlv ospehl Pre- 
>ere ea 130 tiso( «;ospo<Ua). 
Tdovcev, kmetovalcev dijakov, 
(uiltižhenk lo vojakor dotns tn 
DO svetul — PotkiLiltel

(



RAMO LJUBLJANA
V'SAK L)A>: ooročlla OD 0.15

6.00 , 7.00 , 8 00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.30 m 22.00 Pisan glasbe 
m spored od 4.30 do 8.00

PETEK, 12 JULIJA: 8.08 Glas 
bena matineja 9.30 Trikrat de
set 10.15 Prt vas doma, 11.00 Po
ročila — Turistični napotki za tu 
je goste, 12.30 Kmetijski nasvet;
— inž, Franc Dovč: Na posestvih 
v Kočevju smo povečali mlečnost 
krav 12.40 Cez polje In potoke
13.30 f^iporočajo vam 14,35 
Naši poslušalci čestitajo m pô
zdravljajo 15.20 Turistični napot
ki 15.25 Glasbeni mtermezzo
16.00 Vsak dan za vas 17.05 Cio 
vek in zdravje 18,45 Kulturni glo 
bus!*19.00 Lahko noč, otroci! 19,16 
Minute s pevcem Bojanom Kodri 
čem 20.00 Pcje akademski eboi
Michinganske univerze 21,15 Od- 
da,ia o morju in pomorščakih

SOBOTA 13. JULIJA; 8.08 Glas 
bena matineja 9 00 Počitniško po
potovanje od strani do strani 9.30 
V planinski koči 10.15 vas 
doma 11.00 Poročila — Turistič- 
ni napotki za tuje goste 12.30 
Kmetijski nasveti — Inž Mileva 
Kač: Zaščitna sredstva In škropil
nice v sadnih vrtovih 12.40 Srb
ske narodne pesmi iz Vojvodine
13.30 Priporočajo vam 14.05 
Od melodije do melodije 16,00 
Vsak dan za vas 17.05 Gremo v 
kJno 17.35 Igramo beat 18.15 
Pravkar prispelo 18,50 S knjižne
ga trga, 19.00 Lahko noč, otroci!
20.00 Sobotni večer z napovedo
valko Julko Sever 21.30 Iz fono
teke radia Koper 22 10 Odda.la za 
naše izseljence

.\E D E U A . 14 lULlJA: tt.OU-
8.00 Dorbo lutro! 8.05 Eiadijska 
igra za otroke — Niko Grafenauer: 
»Nedelja v senčnem gozdu« 905 
Naši poslušalci čestitajo in po
zdravljajo — 1 10.00 Se pomnite 
tovariši a) Frane Jurič; Na 
kamenitih tleh. D) Mirko Fajdiga: 
Najmlajš) komandant. 10.25 Pes
mi borbe in dela 11.00 Poročila
— Turistični napotki za tuje go 
ste 12.10 Naši poslušalci česti 
tajo  m pozdravljajo — II 13.40 
Nedeljska reportaža 14.00 čez hrib 
in dol 14,45 Z velikimi orkestri 
v tričetrtinskem taktu 15.05 Po
poldne ob lahki glasbi 16.00 Ra 
dijska igra — Nakamura Sinkiči: 
»Pojoča sknnjica« 17.05 Nedelj
sko športno popoldne 19.00 Lahko 
noč. otroci! 20.00 »V nedeljo zve 
čer« 22,15 Serenadn) večer

PO N ED EU EK , 15 JULIJA: 8.0» 
Glasbena matineja 9.15 Iz albuma 
skladb za mladino 10.15 Pri vas 
doma 11.00 Poročila — Turistični 

^napotki za uiie goste 12,30 Kme-

Visoko kvalitetna 
sodobno embalirana

^ p e c i a l

Zahtevajte jo 
v naši trgovini!

tijsKi nasveti -  inž Slavko Glina 
Osnova ekonomičnosti v govedo
reji 12.40 Majhen koncert pihal 
nih orkestrov 13.30 Priporočajo 
vam 14.35 Naši poslušalci če
stitajo in pozdravljajo 15.40 Poje 
mešani zbor »France Prešereno a  
Celja. 16 00 Vsak dan za vas. 18.15 
»Slgnalio 18.35 Mladinska oddaja: 
»Interna 469« 19,00 Lahko noft,
otroci! 19.15 Minute s pevko Ireno 
Kohont 20.00 Rezervirano za re
produkcijo koncerta iz Dubrovnt 
šklh letnih iger 22.10 Radi ste 
jih poslušali.

rOREK, 16 JUNIJA: ».08 Opei. 
na matineja 9,15 Kaj pojo otroci 
po svetu In pri nas 10.15 Pri vas 
doma 11.00 Poročila — Turistič- 
oi napotki za tuje goste 12.30 
Kmetijski nasveti — inž Marija 
Opara: Izdelava programa polje
deljske proizvodnje za naslednje 
leto 12.40 Iz kraja v kraj. 13,30 
Priporočajo vam 15 20 Glasbe- 
m intermezzo 15.40 V torek na 
svidenje! 16.00 Vsak dan za vas 
17.05 Igra Simfoničm orkester 
RTV — Ljubljana 18.15 Iz naših 
studiov. 19,00 Lahko noč otrocil 
19.15 Minute s pevko Marjano Der
žaj 20.00 Radijska igra — Dietei 
Waldmann; »Dubrovski« 21.15 Pa
rada popevk, 22.15 Skupni pro
gram JRT — studio Beograd, 

SREDA, 17. JULIJA: 8.08 Glas 
oena matineja z vedrimi skladba
mi iz več stoletij 9 00 Pisan svet

pravljic ID zgodb a.15 Počitniški 
pozdravi 10.15 Pri vas doma 
11.00 Poročila — Turistični na
potki za tuje goste 12.30 Km& 
tijski nasveti — inž Anton Zorc: 
Nadaljujmo s pitanjem mlade ži
vine 12.40 Slovenske narodne pfr 
sml 13.30 Priporočajo vam , 
14.35 Naši poslušalci čestitajo In 
pozdravljajo 15.20 Glasbend inter
mezzo 15.40 Igra harmonikarski 
orkester iz Šentvida nad Ljublja
no 16.00 Vsak dan za vas. 17.05 
Mladina sebi in vam, 18.45 Naš 
razgovor 19.00 Lahko noč, otro
ci! 20,00 Carl Ditters von Ditters- 
dorf: Doktor in apotekar 22.IC 
Zaplešite z nami 

ČETRTEK, 18 JULIJA: 8 08
Operna matineja 9.00 Počitmškc 
popotovanje pd strani do strans 
9.30 Od vasi do vasi 10.15 Pri vai 
doma 11.00 Poročila — Turistično 
napotki za tuje goste 12.30 Kme. 
tijski nasveti — inž Urbanc: Iz
kušnje s herbicidi pri pripravi goz
dnih zemljišč za nasade iglastega 
drevja 13.30 Priporočajo vam 
14-05 Vrtiljak zabavnih zvokov 
15.20 Glasbeni intermezzo 16.00 
Vsak dan za vas 17.05 četrtkov 
simfonični koncert 18.15 Glasba 
in turizem 19.00 Lahko noč, a  
trocil 19.15 Minute s pevko Eldo 
Viler, 20 00 četrtkov večer doma 
čih pesmi m napevov. 21.40 Glas
beni nokturno 22.10 Komorno- 
glasbeni večer

TELEVIZIJSKI
SPORED

NEUEUA, 14, VII,
9.10 Kmetijska oddaja v mad

žarščini (Beograd)
9.30 Dobro nedeljo voščimo z an

samblom Vilija Petriča (Lju 
bljana)

10.00 Kmetijska oddaja (Zagreb)
10.45 Zgodba o kojotu Chicu — 

film iz serije Disneyev svet 
(Ljubljana)

11.35 Cirkus — angleški film (Lju
bljana)

12.00 Nedeljska fV iionlcrenca 
(do 13.00) (Zagreb)

15.00 TV kažipot (Ljubljana»
15.15 Luzern; Mednarodna rega

ta do 17.40 (EVR)
17.40 Karavna (Beograd)
18.10 S pesmijo in plesom po Slo

veniji (Ljubljana)
18.55 Cikcak (Ljubljana)
19 05 Otok zakladov -  nadalje

vanje filma (Ljubljana)
l.‘).5C Pesem poletja (Beograd)
20.00 TV dnevnik (Beograd)
20.45 Vijavaja (Ljubljana)
20..50 Poletje z vami — zabavno 

glasbena oddaja (Zagreb)
21.50 Športni pregled (JRT)
22.20 Šahovski komentar Braslava 

Rabarja (Zagreb)
22.35 TV dnevnik (Beograd)
72.55 Prvenstvo Jugoslavije v wa- 

tcrpolu (Mladost Medve- 
ščak) (Beograd)

PONEUEUEK 15. Vil.
18.30 Po Sloveniji (Ljubljana)
18.45 Propagandna medigra (Ljub

ljana)
18.50 Reportaža -  Sarajevo (Za 

greb)
19 20 Obrežje — oddaja za itali

jansko narodnostno skupino 
(Ljubljana)

19.40 Plošča poletja III oddaja — 
(Ljubljana)

19.56 Pesem poletja (Beograd)
2000 TV dnevnik (Ljubljana)

KRKA
Novo mesto

ŠČITI  PRED S O N Č N I M I  O P E K L I N A M I  
IN POSPEŠUJE PO RJ AVI T EV  KOŽE

20.31) Vijavaja (LjuDijanaj
20.35 Vitomil Zupan: Sarabanda 

za obešence — TV drama 
(Ljubljana za JRT)

21.25 Najnovejši uspehi sodobne 
jugoslovanske glasbe (Ljub
ljana)

21.55 Poročila (Ljubljana)

rO R E K . I«. VII.

l8;30 Risanke (Ljubljana)
18.45 25 minut Pere Dimitrijeviča 

(Ljubljana)
19.10 Svet na zaslonu — mali 

(Ljubljana)
19.50 Cikcak (Ljubljana)
19.56 Pesem poletja (Beograd)
20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
20.30 Vijavaja (Ljubljana)
20.40 Marjana: sovjetski ctfove-

černi film (Ljubljana)
21.53 Sem Ribnčan Urban — od

daja iz (vikla Naši zbori — 
(Ljubljana)
Poročila (Ljubljana)

SUEDA, n , VII
18.40 Kljukčeve dogodivščine — 

lutkovna serija (II .)  (Ljub
ljana)

19.05 Končen gojencev Akademije 
za lazz iz Grsdca (Beograd)

19.45 TV Prospekt (Zagreb)
19.56 Pesem poletja (Beograd)
20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
20.30 Vijavaja (Ljubljana)
20.35 V Lisinski; Porin — opera 

(Zagreb)
21.35 Od Plečnika do današnje 

Arhitekture — oddaja kul. 
turne diaogonale (Ljubljana)

22.20 Rjavolaska — film tz serije 
Perry Mason (Ljubljana)

23.10 Poročila (Ljubljana)

ČETRTEK. 18. VII
17.30 Buffalo Bill -  serijski film 

(Ljubljana)
18.00 Po Sloveniji (Ljubljana)
18.15 Propagandna medigra (Ljub

ljana)
18!20 V narodnem ritmu (Beo

grad)
18.45 Po sledeb napredka (Ljub. 

IJana)
19.05 Poje Rita Pavone — zabav

no glasbena oddaja (Beo
grad)

19.45 Cikcak (Ljubljana)
19.56 Pesem poletja (Beograd)
20.00 TV dnevnik (Ljubljana
20.00 TV dnevnik — z dcMiatkoro 

(Ljubljana)
20.45 Vijavaja (Ljubljana)
20.55 Če bogovi hočejo — dram a

tiziran roman (Ljubljana)
21.55 Zgodba o deklici Gisele — J 

(Ljubljana)
22.25 Poročila (Ljubljana)

PETEK. 19. VII.
18.20 Koncert med slikami — za

pojte z nami (Ljubljana)
19.05 Naš globus — zanimivost) * 

svetu (Ljubljana)
19 35 Mahalia -lackson poje (Ljub

ljana)
19.50 Cikcak (Ljubljana)
19.56 Pesem poletja (Beograd)
20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
20.30 Vijavaja (Ljubljana) 

(Ljubljaia)
20.35 I^hkoživka — francoski film
22.05 Poročila (Ljubljana)
22.35 Simfonični koncert (Beo

grad)

SOBOTA, 20, VII.
18.25 Zgodba o golobici, ki Je na

redila č u d ^  — serijski film 
Dlsneyev svet (Ljubljana)

19.15 črke revolucije — III. del 
— oddaja Sprehod skozi čas 
(Ljubljana)

19.40 CMkcak (Ljubljana)
19.56 Pesem poletja (Beograd)
20.30 TV dnevnik (Ljubljana)
20.30 Vijavaja (Ljubljana)
20.35 Bled pozdravlja Portorož — 

zabavno glasbena oddaja 
(Ljubljana)

21.35 Točai — ameriški film —
22.25 TV kažipot (Ljubljana) 

(Ljubljana)
22.45 Poročila (Llubljana)

DRŽAVNA ZALOZBA 
SLOVENIJE

je izdala sodobno urejen In obširen 
priročnik

ZA
DRUŽINO 
IN DOM

ZAJETNO delo, Kakršnega doslej še nismo imeli. Je pripravilo okrog 60 pri
znanih slovenskih strokovnjakov z vseh področij: od zdravstvenih delavcev, 
arhitektov, modnih kreatorjev, vzgojiteljev do pravnikov, sociologov, psiholo
gov, ekonomistov, tehničnih strokovnjakov za gospodinjske stroje, mojstrov 
kulinarične umetnosti in drugih.

KNJIGA, pregledno urejena m leksikografskega formata (okrog 900 stram,
s 770 slikami ter s posebnimi barvnimi prilogami), prinaSa vse, kar je po
trebno za sodobno družino tn dom. Na njeno vsebinsko bogastvo in tudi širšo
praktično uporabnost opozarjajo že posamezna obširna poglavja:

— VZGOJA OTRUK tN MLADINE (predšolski otrok, šolanje, puber
teta itd.)

— SKRBIMO ZA NAŠE ZDRAVJE (preprečevanje bolezni, nega bol
nika. kozmetika itd.) /

— PREHRANA (prehrana v raznih obdobjih, dietna prehrana itd.)

— DOM IN STANOVANJE (stanovanje in pohištvo, oprema kuhinje, 
zelen.ie v stanovanju itd.)

— TEKSTIL IN MODERNO OBLAČENJE (ročno in strojno pranje, 
oblačenje itd.)

— EKONOMIKA V GOSPODARSTVU (racionalizacija, tehnika in orga
nizacija gospodinjskega dela)

— KORISTNA RAZVEDRILA (šivanje, vezenje, pletenje, kvačkanje)

— PROMETNA VARNOST (prometna pravila, praktični nasveti itd.)

V ENEM samem delu Je zbraao vse najvažnejše io za družino najpotrebnejše 
s več strokovnib področij, ki so bila doslej delno publicirana samostojno ali 
pa splob ne. V knjigi bo našla družina in tudi Širše družbene skupnosti na
svete in napotke za reševanje najrazličnejših vprašanj, s katerimi se sre
čujejo njeni člani v vsakodnevnem življenju.

ZA BOLJSU nazornost to razumevanje ima knjiga obilo slik, zaradi pregled
nosti pa obširne tabele z raznib področij ter na koncu še abccedno pojmovno

kazalo, ki bo služilo bralcem za splošno orientacijo v knjigi. Skratka:

KNJIGA ZA VSAKOGAR, KI S l PRIZADEVA ZA BOLJŠO UREDITEV 
VSAKDANJEGA 2IVUENJA V DRU2INI IN DOMU.
KNJIGA velikega formata je vzorno urejena to vezana v celo platno. C^na 
100 Ndin. Ceno lahko poravnate tudi v 4 mesečnih obrokih po 25 Ndin. Dobite 
jo v vseh knjigarnah. I^aročila sprejema tudi uprava DRŽAVNE ZAIX)2BE 
SLOVENIJE, Ljubljana, Mestni trg 26. Izrežite, prosim, priloženo naročilnico 
in jo pošljite v ovojnici na naslov 2saložbe.

NAROČILNICA DL • 1

Obvezno m nepreklicno naročam priročnik

ZA DRUŽINO IN DOM
Knjiga, vezana v celo platno (okrog 900 strani), 
velja 100 Ndin. Ceno bom poravnal:

— ta k o j

— v 4 mesečnih obrokih po 25 Ndto 
Knjigo ml pošljite na naslov:

— stalnega bivališča
— na kraj zaposlitve 

(Neustrezno, prosimo, prečrtajte!)

Kraj in datum: Podpis:
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DOLENJSKI UST * TEDNIK* VESTNIK: vsak četrtek 60.000 izvodov!
(



Petek, 12. julija — Mohor 
Sobota, 13. julija — Dragan 
Nedelja, 14. julija — Franc 
Ponedeljek, 15. julija — Vladimir 
Torek, 16. Julija — Dan tankistov 
Sreda, 17. julija — Aleš 
Četrtek, 18. julija — Miroslav

Karel Turk, iz Segove vasi 33, p. 
Loški potok, prepovedujem vsa
komur delati škodo okoli hiše v 
Maleon logu 49, Ix^ki potok. Po 
vrtu prepovedujem vsako hojo iz
ven poti, vožnjo z motornimi vo
zili, sekanje lipe in pašo kokoši. 
Kdor preklica ne bo upošteval, 
ga bom sodnijsko preganjal.

Marija Košiček, Koštialova 30, No
vo mesto, prepovedujem hojo in 
pobiranje sadja po mojem vrtu 
na Gradišču pri Mimi peči. Kdor 
tega ne bo upošteval, ga bom 
sodno preganjala.

Pepca Hronek, Uršna sela 23, pre
povedujem vožnjo sena čez moj 
vrt Francu 2upevcu. Ce tega ne 
bo upošteval, ga bom sodno pre
ganjala.

SLUŽBO DOBI
DIMNIK.VRSKEGA VAJENCA —

sprejmem. Anton Ratej, Dobrav. 
Ije 54 pri Ajdovščini.

MIZARSKEGA VAJENCA sprej
mem. Stanovanje preskrbljeno. 
Franc Trampuš, mizarstvo. Viž- 
marje 83, Ljubljana — Šentvid.

ISCEM DEKLE za pomoč na kme
tiji. Hrana in stanovanje pre- 
skrbljerK). Pomagam ji tiidi za 
službo v tovarni. Lojzka Zupan
čič, Zg. Bitnje 23, p. žabnica pri 
Kranju — Gorenjska.

UGLEDNA KMETIJA zaposli sta
rejšo žensko — upokojenko za 
pomoč v gospodinjstvu. Pišite na 
naslov: Jože Peternelj, Grušova 
23, p. Pernica pri Mariboru.

ISCEM DEKI.,E za pomoč v go
spodinjstvo in na kmetiji — šole 
prosto, laiiko je tudi starejša. 
Jože Jv.rečič, Lipe 15. Ljubljana
I.

GOSPODINJSKO POMOtNICO, po
možnosti samostojno, nujno i^ e  
mlajša družina z dvema punčka- 
nui. Inž. Premelč, Kranj, Cesta 
JLA 6, — Nebotičnik

DIMNIKARSKEGA P()MOf;NIKA
in vajenca sprejmem takoj. Sam- 
sko stanovanje zagotovljeno. — 
Ostalo po dogovoru. Ivan Robert, 
Dimnikarstvo. Ribnica na Dol.

DEKLE za /sa dela sprejme takoj 
v stalno zaposlitev gostilna Ma
rinšek, Naklo 2. Kranj. Hrana 
in <»taRovanje v hiši

ISCEM gospodinjsko pomočnico 
k 3Clanski družini. Cesta he
rojev 33 pri Labodu. Novo me
sto

STANOVANJA
KOMFORTNO eivodružin^o vselji

vo hišo z lepim vrtom prodamo 
v Novem mestu, Trdinova 18.

ODDAM opremljeno sobo za sam
ska dekleta. Bršlin 39, Novo me
sto.

NEDOGRAJENO enodružinsko vr
stno hišo ugodiM) prodam v Gro
supljem, Veselova 8. Anton Se
ver, Cigaletova 1, Ljtibljana.

UGODNO PRODAM enostanovanj- 
sJo) hiSo z vrtom v bližini No
vega mesta. Naslov v upravi li
sta  (1143/68)

PRODAM m S O . sadovnjak in n ji
vo v Prapročah pri Žužemberku. 
Informacije dobite pri Slogar, 
Žužemberk 66, ali Zi^Tehška 15, 
Novo mesto.

OPREMLJENO sobo oddam. Na
slov v upravi lista. (1179/68).

PRODAM hišo z neka) zemlje in 
vodovodom blizu železniške po
staje. Mihael Solar, Sp. Stari 
grad 17, Videm—Krško.

MOTORNA VOZILA
PRODAM OPEL rekoM, letnik 

1964, 1500 kubikov. Naslov v up
ravi lista (1145/68).

NUJNO PRODAM renaiUt R 4, let
nik 1965. Zglasite se v popoldan
skem času. Vinko Dežman, Mač
kovec 6, Otočec ob Krki.

PRODAM MOPED T 12, letnik 
1967. Alojz Tramte. Bršlin 52. 
Novo mesto.

KUPIM dobro ohranjen fiat 750 
Gorenc. Mirna peč 20.

15. in 16. julija od 7. do 12. ure. 
Avsec, Novi trg  3, Novo mesto
— pritličje.

UGODNO PRODAM motorno ko
silnico »Alpina« z žetveno napra
vo — novo. M arija Gabrijel, Mal- 
kovec 22, Tržišče.

PRODAM PSICO, staro 18 mesecev. 
Anton Jenič, Stranska vas 15, 
Novo mesto.

PRODAM SPALNICO z vložki — 
brez omare. Pungartnik, Zagreb
ška 14, 1. nadstropje desno. No
vo mesto.

V 2UŽE!MBERKU prodam gradbe
no parcelo (400 m -), dograjeno 
že do prve plošče. Cena po dogo
voru. Franc Struna, Cvibelj 3, 
Žužemberk.

PRODAM motorno kosilnico B(3S 
z vozičkom in žetveno napravo
— nevezačko. Naslov v upravi 
lista (1155/68).

PROD.AM ZENSKI šivalni stroj. 
Ana Bobnar. Jablan 34, Mirna 
peč.

P0C;EN1 PRODAM ročno vodno čr
palko — dvokrilno in trofazni 
motor s črpalko. CSostilna Ro
mana Hudoklina, Gabrje.

VREČE ZA ŽITO in moko, razne 
jermenice, jermena in sptMike 
proda Kovačič, m linar. Novo 
mesto.

PROD.AM dobro ohranjeno otroško 
posteljico z vložkom in otroški 
voziček Boža Bla23iik, Kolodvor
ska ulica 23, Sevnica.

PRODAM avto- radio UK\V Tele- 
funken. Naslov v upravi lista 
(1128/68).

ST.AR ŠTEDILNIK, prenosni, s ke- 
ram i^ im i ploščicami, uporaben 
za Idet ali zidanico, poceni pro
dam. Stine, Volčlčeva 39. Novo 
mesto

PRODAM 16-colslti giiml voz, za
pravljivček in 200 kosov škupe. 
Na pisma rve odgovarjam. Alojz 
Markelj, Čatež 10, Struga

PRODAM dva kamina (eden sedež
ni), štedilnik kabinet »CSoran«, 
prabii kotel, trofazni električni 
števec in moped. Dostavim na 
dom. Vodnikovo naselje 21. Lju
bljana.

UGODNO PRODAM želeaaie vijačne 
(zavite) stopnice. Ogled popol
dne K ralj, Breg 13, Novo mesto.

POCENI PRODAM pralni stroj 
EKA, sistem AEG. Mitrič, Jere
bova 8, Novo mesto.

PRODAM dva štedilnika, »Gorenje«
— električni in »Tobi« na drva. 
Naslov v upravi lista (1170/68).

PRODAM malo rabljeno mlatilni
co Gostilna Vidrih, Otočec ob 
Krki.

POCENI prodam kuhinjsko kre
denco. Adamičeva 3, Novo me
sto.

PRODAM mlatilnico na električni 
pogon z reti in tresali. Alojz 
Hočevar, Dol. Dole 20, Škocjan.

PRODAM košnjo sena, stavbeno 
parcelo In njive. Ragovo 8, No
vo mesto.

UGODNO prodam tračno žago In 
rabljen klavir. Ogled: Kočevje, 
Prešernova 5.

MLATILNICA) v odličnem stanju 
na kroglične ležaje prodam. Ci
sti do konca. Ivan Ivanšek, Ar
novo selo 48. Artiče pri Breži
cah.

VINOGRAD In sadovnjak na Sre
miču pri Krškem ter 1400 kv. m 
zemljišča v centru Vidma pro
dam. O n a  zemljišča 20 Ndin 
za kv. m. Ponudbe pod Sremič
8. Krško.

Barbara Peterman iz Male Lahi
nje 11 in Ana Turk iz Tanče go
re 18, p. Dragatuš, preklicujeva 
kot neresnično, kar sva v aprilu 
1968 govorili o zasebni tožilki Pa
vli Ilenič iz Griča, p. Črnomelj.

ob bridki izgubi našega moža, oče
ta, starega očeta in brata

JANEZA KLEMENČIČA
iz Hrušice

se Iskreno zahvaljujemo vsem, id 
so ga ^ e m i l i  na zadnji poti, mu 
darovali vence in cvetje in nam Iz
rekli sožalje Posebna zahvala g. 
župniku za obisk in poslovilni go
vor. Vsem še enkrat naša iskrena 

hvala.
žalujoči žena Ana, hčerka Mihela, 
drugi otroci z družinami in sestre

Ob smrti nepozabne žene, sestre in 
tete

PAVLE PATE
‘ roj.' Strajnar

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki 
so nam v teh težkih dneh stali ob 
strani in nam nesebično pomagali. 
Posebno zahvalo Izražamo dr. Vil
fanovi za njeno požrtvovalnost. 
Hvala vsem sosedom, sorodnikom, 
prijateljem  in znancem, ki ste ka
korkoli sočustvovali z nami in jo 
v tako velikem številu spremili v 
njen tihi dom in ga obsuli z lepim 
cvetjem. Hvala pevcem za žalo- 
stinke ob grobu in č. duhovščini, 
šen enkrat vsem iskrena hvala! 

žalujoči mož. sestre in bratje

•=r:KEa
ČRNOMELJ:

12. do 14. 7 nemško-španskl 
film POSLEDNJI MOHIKANEC.

16. in 17. 7. francoski film GA- 
LUA.
KOČEVJE — »JADRAN«:

11. do 13. 7. nemški barvni film 
SINOVI VELIKE MEDVEDKE.

13. in 14. 7. domači barvni film 
KRVAVA MAKEDONSKA SVAT
BA.

15. in 16. 7. ameriški barvni 
film PRERIJA ČASTI.

• 17. 7. ameriški film JAHAČI 
SOMRAKA.
KOSTANJEVICA:

13. 7. češki glasbeni film LJU
BEZEN IN KITARE.

14. 7. ameriški film LADJA NOR
CEV

17. 7. nemški film PUSTOLOV 
SCINE VERNERJA KOLTA. 
METLIKA:

12. do 14. 7. jugoslovanski film 
ZBIRALCI PERJA.

13. in 14. 7. francosko-španskl 
barvni film MARIE CHANTAL.

16. in 17. 6. zahodnonemški 
bannu film TAJNOST BELE NU
NE.

17. in 18. 7. francosko-švedskl 
film VOJNA JE  KONČANA 
MOKRONOG:

13. in 14, 7. ameriški barvni 
film KOMANCEROSI.

i T i g o m m e © !
Via Maniacco 7 
(pri avtobusni 
postaji)
GORICA. Italija

GUME
za vse vrste av
tomobilov mon
tiramo in urav 
ootežimo

EKSKLUZIVI:
KLEBER, DUNLOP najno- 
vejSe Japonske giune YO 
KOHAMA In vse vrste 
ostalih gum 
Govorimo slovenskll

NOVO MESTO:
11, in 12. 7. alžirsko-italijanski 

film ALŽIRSKA BITKA.
13. do 15. 7. am eriško-italijtoskl 

film 2XATA MRZLICA.
16. in  17. 7. angleški film OB

4. URI ZJUTRAJ 
RIBNICA:

13. in 14. 7. ameriški barvni 
fihn SEDEM PIŠTOL ZA BRATE 
MAC GREGOR.
SEVNICA:

13. in 14. 7. francoski film 
STRAŽNIK IZ SAINT TROPEZA. 
SODRAŽICA:

13. in 14. 7. švedski film DRA
GI JOHN.
ŠENTJERNEJ: 

ameriški barvni film TRIJE NA
REDNIKI.
TREBNJE:

13. in 14. 7. španski dvakrat na
grajeni film KRVNIK.

vsak mesec 

NOV PROGRAM

|t?(»/ESn[A I
OBLAČILA OČISTI takoj Pralnica 

in kemična čistilnica, Novo me
sto, Germova 5.

Vlom v hišo Pina 
Mlakarja

Neznani stx)rilec je v času 
od 20, junija do 1. julija vlo
mil v hišo Pina Mlakarja, 
znanca slovenskega koreo
grafa in baletnega mojstra, 
v Novem mestu na <;esti he
rojev. Zlikovec je zlezel v hi
šo čez balkon, ukradel dalj
nogled, ki je bil vreden 1.000 
din, in Se nekaj drugih pred
metov. Storilca še iščejo.

Postopel( proti Ve- 
bletu ustavljen
Lansko jesen smo poročali 

o prometni nesreči v bližini 
sv. Petra pri Trebelnem, kjer 
sta se zaletela tovornjak, ki 
ga je vozil Jože Veble iz Treb- 
n j^a , in osebni avto, ki ga 
je upravljal Leopold Grebenc. 
Krivda za trčenje je bila pri
pisana Jožetu Vebletu, ven
dar je pred kratkim preiska
va sodnika za prekrške poka
zala, da ni dokazov za to tr
ditev, in je bil p>ostopek zo
per njega ustavljen.

Smrtna nesreča 
zavirača 

iz Dol. Boštanja
27. junija se je na železni

ški postaji v Zidanem mostu 
smrtno ponesrečil 29.-let- 
ni Ivan Možic, doma iz Dol. 
Boštanja, zaposlen kot želez
niški zavirač. Zapustil je že
no z dvema majhnima otro
koma.

.TRIKOTA^ IN KONFEKCpiJA

•  K O C E 'V J E •

PRODAM RAZNO
PRODAM MIJITILNICO »Rolant« 

z retami. Naslov v upravi lista 
(1136/C8).

UGODNO PRODAM dnevno sobo, 
kuhinj.sko mizo in štiri stole ter 
zofo. Franc Pičulin, 21, oktobra
8, Črnomelj.

PRODAM DOURO ohranjen kroja 
ški šivalni stroj in s l u ^  aparat. 
Pavšič, Gotna vas 62, Novo me- 
stg.

KO.SILNICO aa konjsko vprego 
prodam. Ivan Ramovš, Martinja 
vas. Vehka Loka 

PRODAM VIN(KJUAU s hramom 
(30 arov) s pridelkom do 1000 
kg grozdja, primerno za vikend, 
blizu šm arjeških Toplic. Voda 
In elektrika v bližini Dostop z 
vstali motornimi vozili. Naslov 
v upravi H.«»ta (1162/68)

PRODAM velik skedenj. Alojzija 
Jerman, Loka 62. Črnomelj. 

ZARADI SELITVE ugodno prodam 
■Kzno kuliinj.sko pohištvo. Ogled

FANT, star 28 let, visok 170, t  do
bro kmetijo, želi spoznati pri
memo dekle zaradi ženitve. Po
nudbe pod »Veselo srečanjea

BOLEHATE NA ŽELODCU, jetrih, 
žolču, črevesju, prebavi? Posku
site 2  rogaško DONAT vodo! 
Hvaležni boste temu prirodnomu 
zdravilu! V Novem mestu ga do
bite pri STANDARDU (MERCA
TORJU). pri HMEIJNIKU in pri 
DOLENJKI

ČE Sl TRAJEN m lep spomin že
lite, k zlatarstvu na Gosposko 5 
stopite! Seveda: v Ljubljani — 
poleg univerze!

VZAMEM V N\JEM  lokal ali pri
meren prostor za m imo obrt v 
centru Novega mesta. Naslov v 
upravi lista '1166/68)

IŠČEM lokai za klobučarsko obrt 
in stanovanje v Brežicah, Za 
uspešno posredovanje nudim na | |  
grado Jožicn ScvSek, liovca 12, P 
Vojnik pri Celju. ■

Ob bridki izgubi mojega moža, očeta in sina

JOŽETA ROZMANA
iz Trebče vasi pri Žužemberku

se zahvaljujemo delovni organizaciji NOVOLES 
Straža — obrat Soteska za vso pomoč in izrečeno 
sožalje. Posebno se zahvaljujemo pomočniku direk
torja Ernu Saliju za poslovilne besede, predsedniku 
sindikalne podružnice Antonu Virantu, Ivanu ASu, 
Francu Bukovcu, godbi na pihala in gospodu žup
niku za poslovilne besede. Zahvaljujemo se vsem 

za podarjene vence in izrečeno sožalje.

Ž a l u j o č i :
žena Ivanka, otroka Jožica in Ivankica, oče, 8C.stre 

in brat.ic ter druKO sorodstvo.

Utonil v Krki
Na kopališču pri Horvati

ču so v nedeljo, 7. julija ob 
13.20 potegnili iz Krke utop
ljenca. Kljub temu da ni več 
kazal znakov življenja, so ga 
skušali še rešiti. Pomoč mu 
je nudil dr. Branko Rebolj, 
ki je bil tedaj na kopanju. 
Naslednji dan so ugotovili, 
da je bil žrtev Krke Bori- 
slav Kovačevič, roj. 1950 in 
zaposlen pri AGRARU v Bre
žicah.

Še ena žrtev Mirne
v  soboto, 29. junija, se je 

ob 15. uri popoldne v Mimi 
utopil Franc žagar, poslovod
ja Dolenj kine trgovine v Mo
kronogu, doma z Drečjega 
vrha. To je bil že drugi pri
mer utopitve v tem tednu, 
saj je štiri dni prej utonil 
8-letni Branko Lovše iz Pu
ščave.

Kolesarka pred 
avtomobil

Novomeščan Jože Guštin je 26. 
junija vozil  ̂ osebnim avtomo
bilom skozi Bučno vas. S stran
ske poti je pripeljala s kolesom 
Štefka Planin Iz Zdinje vasi in 
se ni prepričala, če je cesta 
prosta. Zapeljala je pred osebni 
avtomobil in se zadela v sprednji 
desni blatnik

Trčenje pri Trebnjem
Anton Kranjc iz Ljubljane se 

je peljal 25. junija dopoldne z 
osebnim a%tomobilc«n iz Mirne 
protii Trebnjemu. laza ovinka mu je 

pripeljal nasproti po levi strani 
Nezir Medic iz Kalifornije. Avto
mobila sta trčila, škoda pa zna
ša 2.200 ND

Zdrsnil pod cesto 
pri Grmu

Janko Popovič \z O e tiš  pri Ra- 
datovičih se je peljat 25 junija 
popoldne s tovornjakom od Me
tlike proti Gradcu. Ker ni speljal 
ovinka pri Grmu. je za p e lji na 
bankino, zdrsnil pod cesto in 
slednjič obstal na njivi. Skoda 
znaša 900 ND

Konj se je zaletel 
v avtomobil

Marko Brkič iz Novega mesta 
se J6 peljal 26. jim ija z osebnim 
avtomobilom skozi Mačkovec. Z 
dvorišča Antona Vovka je nena
doma pribezljai konj in se z vso 
silo zaletel v avtomobil. Na vo
zilu znaša škoda 2(KK) ND. konj 
pa fe dobil nekaj odrgnin

Prikolica se je odtrgala
28. junija popoldne Je peljal 

Prane Zrimšek, voznik T ransa^a 
iz Postojne, kamion iz Ljubljane 
proti Zagrebu. Pri Dobruškl vasi 
se je prikolica odtrgala in se pre
vrnila čez ograjo. Škodo so oce
nili na 15000 ND.

Nesreča zaradi nepra
vilnega prečkanja

27. junija je neprevidno prečkal 
cesto Janez Urbančič iz Vilier 
pri KrSkem. Prav tedaj mu Je 
nasproti pripeljal z osebnim avto
mobilom Zivojin Mišič iz Novega 
Sada. Ko je voznik opazil peš
ca, je začel zavirati in zavil na 
l>akino. Avtomobil je pri zavira
nju zaneslo v betonsko ograjo 
podvoza. Voznik in njegov so
potnik sta bila hudo poškodo
vana, neprevidnemu pešcu pa se 
ni nič zgodilo Škodo na avtomo
bilu so ocenili na 20 tisoč ND

Povzročil nesrečo 
in pobegnil

Grk Nikolas Milonas se Je vra- 
čal 30. junija iz Nemčije skozi

Jugoslavijo domov. Pri Čatežu je 
z avtomobilom prehiteval osebni 
avtomobil in ni upošteval, da vo
zi nasproti Beograjčan Srbislav 
Miloševič. Ko je Beograjčan o- 
pazil prehitevajoči avtomobil, je 
naglo zavrl in trčil v betonski 
smernik. Grk ni počakal na kra
ju  nesreče, pač pa se je odpeljal 
naprej in so ga ustavili fele pri 
oriključku na Mokrice. Na beo
grajskem avtomobilu je škode 
za 500 ND.

Avtomobil trčil v voz
M artin Rjavec iz Gabrja se je 

peljal 30. jtm ija zvečer od Rate- 
ža proti Brusnicam z vozom in 
dvema konjema. Na vozu ni imel 
luči. Pri Malih Brusnicah se je 
ea njim pripeljal Slavko Lenarčič 
z osebnim avtomobilom. Trčil je  
v zadnji del vo«i. Skoda znaša 200 
ND

Telefonski drog je podrl
Metod Podržaj iz .Velike Lese 

pri Grosupljem se je peljal 30. 
junija iz žužemberka proti No
vemu mestu. Na silosu v Gornji 
Straži je zapeljal v telefonski drog 
in ga podrl. Skoda znaša 4 tisoč 
ND. Voznik je še mladoleten in 
je vozil brez vojiniškega dovolje
nja.'

Pri prehitevanju je podrl 
pešca

Ljubomir Zlatanovlć iz Zagreba 
se je peljal 2. julija po Cesti brat
stva in enotnosti v Metliki. Do
hitel je nekega mopedista, ga pre
hitel, nato pa je začel prehitevati 
še čredo živine. Ker je zavil pre
več na levo, je podrl pešca Antona 
Hribljana iz Jurovskega broda, 
id se je vračal po levem robu 
ceste domov. Pri padcu si je pe
šec pKJškodoval nogo

Italijan zdrsnil s ceste 
in se prevrnil

Italijan Ottorino Ambrosini se 
je peljal 4. ju lija do Pljuske. Do- 
hite] je osebni avtomobil in ga 
hotel prehiteti. Na levi s t r a ^  
ceste je opazil, da mu nasproti 
Iz h a ja  avtomobil. Naglo je za
vil na desno stran ceste, zdrsnil 
po nasipu na travnik in se pr®, 
vmil. škodo so ocenili na 700 ND.

Avtomobila trčila med 
srečanjem

4. julija sta se srečala na cesti 
med Stransko vasjo in Gradccm 
osebna avtomobila, ki sta ju vo
zila Radovan Bojanovič iz Črnom
lja in Anton Rus iz Zemlja pri 
Gradcu Rus je pripeljal po sre
dini ceste na ovinek in trčil v 
Bojanovičev avtomobil. S k o ^  na 
vozilih znaša 6.500 ND

Mopedist trčil 
v avtomobil

Franc Klemenčič iž Novega me
sta se je peljal 6. Jimija z oseb
nim avtomobilom Iz Piične proti 
Novemu mestu. Pri Inisu mu je 
s stranske ceste pripeljal mopedist 
Adolf Pavček, ki se ni prepričal, 
če je oesta prosta. Trči] je v 
Klemenčičev avto. Skoda znaša 
1000 ND

Zaradi neprimerne hitro
sti v obcestni kamen
Janez Kulovec iz Novega mesta 

se je peljal 7. julija t  osebnim 
avtomobilom iz Gabra proti Čr
nomlju Pod klancem sta stala 
dva kombanjna in osebni avto
mobil. Kulovec je pripeljal z ne
primerno hitrostjo po klancu in 
začel naglo zavirati. Pri zavira
nju le avtomobil zaneslo v obcest
ni kamen. Škodo so ocenili na
2.000 ND

Z avtomobilom v beton* 
sko ograjo

Božidar Barbič iz Ljubljane se 
je peljal 7. iulija zvečer z oseb
nim avtomobilom skozi Križevsko 
vas pri Metliki. Zaradi neprimerne 
hitrosti je avtomobil zaneslo v 
betonsko ograjo ob cesti. Škodo 
so ocenili na 1500 ND

DOLENJSKI UST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinske konferen 

ce SZDL Brežice, Črnomelj, Kočevje. Krško, Metlika 
Novo mesto. Ribnica, Sevnica In Trebnje

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone Gošnik 
(glavni m odgovorni urednik). Ria Bačer Miloš 
Jakopec Marjan Legan, Manja Padovaji. Jože 
Primc, Jožica Teppey In Ivan Zoran. Tehnični ure
dnik: Marjan Moškon

IZHAJA v.sak četrtek — Posamezna številka 71 
par (70 starih dm) — Letna naročnina; 32 N dl 
nar jev (3200 S din), polletna naročnina 16 novih 
dinarjev (1600 Sdln); plačljiva je vnaprej -  Za inO’ 
aemstvo: 50 novih dinarjev (5.00C Sdln) oz 4 ame 
riške dolarje ali ustrezna druga valuta v vredno 
3tl 4 ameriških dolarjev — Tekoči račun pn podi 
SDK v Novem mestu 521-8-9 — NASLOV UREDNI 
5TVA IN UPRAVE Novo mesto. Glavni trg 3 
Poštni predal' 33 -  Telefon (068)-21-22̂  — Nena
ročenih rokopisov in fotografij ne vračamo -  
riska- fiP vvDfiln« v Llubllani


