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Vsej nadarjeni mladini je 
treba pomagati do kruha!

Na posvetovanju v Gribljah pri Črnomlju so go
vorili o štipendiranju nadarjene mladine in o 

vlogi SZDL pred bližnjimi volitvami

Prejšnji teden je bilo v Gri
bljah pri Črnomlju področno

Kočevski »Trikon« 
v ljubljanskih 

Križankah

Pijte naravne§ 
sadne sokove;

H$d$jcbcL

posvetovanje, ki so se ga ude
ležili predstavniki občinskih 
skupščin in predstavniki ob
činskih konferenc SZDL iz 
Trebnjega, Novega mesta, Čr
nomlja in Metlike. Pogovar
jali so se o kadrovski poli
tiki in štipendiranju v posa
meznih občinah. Zavzemali 
so se za ustanavljanje poseb
nih skladov za štipendiranje 
tistih nadarjenih mladih lju
di, ki so končali osemletko, 
pa nimajo možnosti, da bi 
nadaljevali šolanje na sred
njih šolah. Takim mladim lju
dem, ki bi v šoli najbrž do
segali zelo dobre uspehe, bo 
treba v prihodnje nuditi več 
pomoči.

Na posvetovanju so govo
rili tudi o bližnjih skupščin
skih volitvah. Menili so. da 
bosta zvezni in republiški za
kon o volitvah, ki še nista v

razpravi, v marsičem sprem e
nila dosedanji volivni sistem 
in da bodo morali že na pri
hodnjem podobnem posveto
vanju v septem bru govoriti tu 
di o vlogi in pomenu SZDL 
pri volitvah. Ker bodo dotlej 
izvršene tudi nekatere kad
rovske spremem be v občin
skih vodstvih SZDL, se bo
do na prihodnjem  posveto
vanju natančneje pogovorili 
o bodočem delu.

Ker so taka posvetovanja 
že pokazala prve uspehe, so 
predstavniki 4 občin sklenili, 
da bodo v prihodnje ohranili 
tako obliko sodelovanja na 
določenem območju. M. P.

Pri srečevanju sta trčila
Voznik osebnega avtomobila Pe

ter Vukovič iz Jastrebarskega je 
26. julija popoldne vozil iz Do
bove proti Brežicam V Trnju mu 
je naproti pripeljal voznik oseb
nega avtomobila Rudolf Lozar iz 
Laduča. Pri srečevenju na pro
pustnem mostu sta trčila. Na vo
zilih je za okrog 90C din škode

V

Modno revijo v ljubljanskih 
K rižanka^ je 26. julija p ri
redilo kočevsko podjetje Tri
kon. Na njej so prikazali oko
li 30 svojih izdelkov za jesen 
in zimo, od tega 9 moških 
oblek, ostalo pa so bile žen* 
ske obleke in kompleti, pulo
verji, jope In druge pletenine. 
Modna revija, ki je  bila po 
prvem dejanju Leharjeve ope
rete »Vesela vdova«, je  tra 
ja la okoli 25 m inut in je 
gledalce prijetno presenetila 

(Foto: PH-nc)

Letos 
pa bo polhov

Iz Kočevja nam  poročajo, 
da je v okolišnih gozdovih 
žir dobro obrodil in da bodo 
zato polharji vsekakor prišli 
na svoj račun. Pred dnevi 
smo bili tudi sami na Radu
hi in na Gorjancih, k jer smo 
prav tako videli, da je žira 
zares veliko. Potolkli smo s 
palico po starih  votlih bu
kvah in na pol odprtih grčah, 
pa je nekaterih kar zapiha
lo! S tari polharji pridno p ri
pravljajo  pasti in se veselijo 
»dobre letine«. Vse kaže, da 
je  letos »hudič že prignal 
polhe na pašo«, kakor je 
nekoč zapisal Valvasor, ko 
je  poročal o običajih naših 
prednikov.

Leteča „cigara
nad dobrepoljsko dolino

24. ju l i ja  oko li 20.15 zvečer so m nogi Dov 
b rep o ljc i opazili n a  n eb u  čud en  svetleč  p re d 
m e t, k i je  le te l iz redn o  h itro  v sm eri od  S tru g  
p ro t i  Z d en skem u  h rib u . P re d m e t na  n ebu  je  
im el ob liko  c igare ; p re d n ji  del je  bil k o n ič as t 
in  je  izžareval belo  svetlobo , zad n ji del p a  je  
bil po d o b en  k ro g li in  je  p u šča l .za sab o  m o d ro  
ze len k asto  svetlobo . P re d m e t je  le te l h it re je  
od rea k tiv n e g a  le ta la  in  še p re c e j n izko, d a  
so ga l ju d je  k l ju b  o b lačnem u  v rem en u  lahko  
videli n a  vse j n jegovi po ti, d o k le r  se n i za 
Z den sk im  h rib o m  sk r il v g oste  oblake.

TOMAŽ L E N D ER O

I M «

t

K o stan je v išk a  ja m a  je  p ra v  go tovo  n a jle p ša  p o d zem eljsk a  ja m a  na  D olen jskem . 
P rizadevn i č lan i do m ače  ja m a rs k e  sekc ije  si že n e k a j le t p rizad ev a jo , d a  b i om o
gočili ogled  ja m e  tu d i tu r is to m , k i j ih  vedno  več p r ih a ja  v K o stan jev ico . V sob o to , 
27. ju lija , so  povabili na  ogled p re d s ta v n ik e  d ružbeno -p o litičnega  in go sp o d arsk eg a  
ž iv lje n ja  k rš k e  občine, D o len jsk e  tu r is t ič n e  zveze, p red s tav n ik e  JLA in  druge. 
G o stje  so b ili n av d u šen i n ad  lep o tam i, k i so jih  videli, in  so ob lju b ili ja m a r je m  

vso p o m oč p r i  u re sn ič itv i n jih o v ih  n ač rto v  (F o to : M. V esel)

Ne 1900, temveč 5100 vozil na 
brežiškem mostu v enem dnevu!

Prejšnji teden smo na 5. 
strani našega lista poročali 
o štetju motornih vozil na 
brežiškem mostu. Iz Cestnega 
podjetja v Novem mestu pa 
so nas medtem opozorili, da 
nismo našteli vseh vozil, ki 
so jih ugotovili na dan štetja. 
Tako je šlo v 24 urah čez 
most:

128 traktorjev, 295 tovornja
kov s prikolico, 367 tovornja
kov z nosilnostjo nad 3 tone, 
242 tovornjakov do 3 tone, 
171 pollovornih avtomobilov, 
116 vprežnih vozov, 183 avto
busov. 1565 osebnih avtomo
bilov, 411 motornih koles, 583 
mopedov in 1042 kolesarjev.

Vsekakor velika številka: v 
24 urah je šlo čez Krko in 
Savo pri Brežicah nekaj nad 
5100 vozil! Lahko si pred
stavljamo gnečo v posamez
nih dnevnih konicah in ni 
se treba čuditi, da so v zad
njih 30 letih dotrajale celo 
betonske plošče na delu mo
stu čez Krko!

Krško ima nov most čez 
Savo; Brežice vpijejo po no
vem mostu, sicer bo tudi 
tu nekega dne prišlo do dra 
gih in neljubih zastojev, če 
bo treba most na vsem le
pem zapreti za ves tovorni 
promet!

Za konjski šport je vedno veliko zanimanja
Uspele konjske dirke so navdušile več tisoč gledalcev -  Domači rejci konj 
pokazali lep napredek -  Organizatorjem gre pohvala, tradicijo pa moramo

ohraniti!

Klub za konjski šport v Šent
jerneju je priredil preteklo ne
deljo tradicionalne konjske dirke.

Pokroviteljstvo je prevzela kra
jevna skupnost. Na zelo uspešnem 
tekmovanju so nastopili dirkači iz

I.jubljane, Dobrove, * Bizeljskega, 
iz Komende, Celja in okolice 
Šentjerneja. Tekmovanje, ki se

je odvijalo v devetih dirkah, je 
bilo zelo skrbno pripravljeno. 
Organizatorji so se potrudili, o- 
biskovalcev pa je bilo kot še 
nikoli prej..

1. dirka: »MLADI ROD« — na 
progi 1400 m za dvoletne toplo
krvne konje s področja Šentjako
ba j? zmagal žrebec »Kigo« (vozu 
nik Tone Divjak), pred Ido (Ja
ne« Košak) in Bojko (Rudi Lo- 
patec)

2. dirka: »KRAJEVNA SKUP
NOST ŠENTJERNEJ« I . krat — pr
va je bila Rose Marv (Matevž 
Križanec) s časom 1,34 pred Le. 
onom II (voznik Lojze Gorjanc), 
čas 1,35.3. Tretji je bil Lincoln 
(Hubart Križanec), čas 1,55.4.

3. dirku: »DEAUVILLE II« — 
na progi 2000 m za triletne in 
za starejše križance kasače s 
področja Šentjerneja in Krškega

(N a d a lje v a n je  n a  6. s t r . )

MATEV2 po očetovih stopinjah. Sin znanega dirkača Huberta Križanca iz Do* 
bove, Matevž, je v heat vožnji z znano kobilo Rose Mary navdušil. V dveh dirkah, 
ko so se za nagrado potegovali Matevž, njegov oče Hubert in Lojze Gorjanc, so 
gledalci imeli kaj videti! Navdušila jih je kobila Rose Mary, ki je bila nedvomno 

»miss« tekmovanja (Foto: S. Dokl)

Pri prehitevanju v 
obcestni kamen

Voznik osebnega avtomobila 
Boris Kozamernik je 22. julija 
zvečer vozil iz Krškega proti do
mu. Med Pijavškim in Artoin je 
prehiteval dva tovornjaka in pri 
tem zavozil preveč v levo ter za
del v obcestni kamen. Na vozilu 
je za okrog 3.500 din škode. Te
lesnih poškodb ni bilo.

Neprimerna hitrost
Motorist Ivan Lupšina iz Bu

kovja se je 28. julija popoldne pe
ljal iz smeri Bistrice proti Breži- 
cam. Na Bizeljskem ga je na bla
gem ln slabo preglednem ovinku, 
ko se je srečaval z neznanim vo
znikom osebnega avtomobila, za
neslo s ceste v telefonski drog. 
Pri tem se Je lažje poškodoval. 
Na motorju ji# za okrog 1000 din 
(kodo.

Srečanje 
internirancev 

na Mirni
V sobot d, 10. avgusta, bo 

na Mirni spet tradicionalno 
srečanje nekdanjih interniran
cev, političnih zapornikov, iz
gnancev in vojnih ujetnikov. 
Zbrali se bodo pri gostilničar
ju  Bojanu Kolencu. Tudi to
krat bo poskrbljeno za dobro 
razpoloženje. Nekaj se jih  je 
že prijavilo iz Ljubljane, No
vega mesta, Dola pri Litiji ter 
okolice Mirne in Šentruper
ta. Kdor se misli srečanja 
udeležiti, naj takoj pošlje p ri
javo gostilničarju Kolencu, 
kot je bilo dogovorjeno 7. ju 
lija na sestanku sekcije.

J. Z.

„Kolpa 
vas vabi”

T o je  n aslo v  novega tu 
r is tičn eg a  p ro s p e k ta , k i ga 
je  p re d  k ra tk im  v 20.000 
izvodih  izdalo  tu r is t ič n o  
d ru š tv o  v M etlik i. B esed i
lo je  n ap isa l Jože  D u lar, 
o p re m a  p a  je  de lo  M lade
ne B ran ce lj. N a tisn ila  ga 
je  Ž elezn iška t isk a rn a  v 
L ju b ljan i. Te dn i bo  izšel 
is ti p ro s p e k t še v h rv a š 
k em  jeziku .

E n a  izm ed  vrzeli v d o 
m ači tu r is t ič n i  p ro p a g a n 
di je  s te m  zap o ln jen a , 
p o d o b n ih  p ro sp e k to v  p a  
si želim o č im p re j za  vse 
naše  tu r is t ič n o  zan im ive 
k ra je !

OD 1. DO 11. AVGUSTA 
Prevladovalo bo lepo 

poletno vreme s tem
peraturo do 300. Kra> 
jevne nevihte so mož* 
ne okrog 3. avgusta.

Dr. V. M.

DOLENJSKI LIST



tedenski
mozaik

Predsednik i  eškoslovaške- 
ga parlamenta Sm rkovsky je 
v intervjuju za francosko te» 
levizijo dejal: »Del naše tra
dicije sta Jan Hus in dobri 
vojak Svejk. Trenutno bolj 
cenimo zgled Jana Husa, pri 
čemer se varujemo, da bi 
šli na koncil. « . . .  V imenu 
socializma Bolgari niso pusti
li češkoslovaških mladincev 
čez mejo na mednarodni fe
stival v Sofiji, češ da so 
umazani in slabo obečeni. Za 
nameček so jih nekaj še pre
tepli . . .  v imenu socializma 
je vzhodnonemški tisk že za
čel pisati, da je v ČSSR zm a
gala kontrarevolucija . . .
V imenu socializma niso 
smeli sovjetski turisti poto
vati iz DR Nemčije v ČSSR  
(da ne bi morda na lastne 
oči videli resnice) . . .  češki 
delavci so tujim  dopisnikom  
v neki tovarni takole dejali; 
»Vi, ki ste iz Britanije, ste 
nas prišli vprašat za mnenje, 
še  nobenega dopisnika ni bi
li iz dežel, ki so podpisale 
varšavsko pismo Toda njih 
ne zanima resnica o n a s . 
Pred nekaj dnevi so časopi
si v kneževini Lichtenstein 
protestirali, češ da je švicar
ska prometna policija nekaj
krat kršila sui^erenost Liech
tensteina, ko je zasledovala 
grešne avtomobiliste. Po treh 
dneh so se Švicarji uradno 
opravičili vladi kneževine. Ne 
navadno vljudni odnosi, če 
upoštevamo, da se Čehom in 
Slovakom za vse kaj hujše 
ga ne bo nihče opravičil 
Predstavnika ustanove za pro 
učevanje javnega mnenja je 
neki volilec udaril, ko ga 
je ta vprašal, ali bo volil za 
Nixona ali Humphreya. »Za 
kaj to?« je vprašal užaljeni 
»anketer«, »Za enega ali dru 
gega boste morali glasovati.« 
Odgovor: »Vem, toda nočem, 
da bi me kdo Še na to spo
minjal.« . . .  Predstavniki zvez
ne nigerijske vlade in odce
pljene Biafre so se jtogajali 
v Nigru. Pogajanja so bila 
zelo uspešna. Niso sc sicer 
dokončno zmenili, kako bi 
odprli »prehod usmiljenja« za 
pošiljanje hrane od lakote 
umirajočim prebivalcem Bi
afre niti kako bi prekinili so
vražnosti. Pač pa so se zm e
nili. da se bodo v Adis abe- 
bi naprej m en ili . . .

Kmečki mladini se 
obeta več znanja

Sedanji samorastniški razvoj poklicnega izobra
ževanja mladih kmečkih gospodarjev bo treba 
podpreti s predpisi in zagotoviti trajne vire 

sredstev.

Zelje in predlogi za pokli; 
eno izobraževnaje kmečke 
mladine — bodočih kmečkih 
gospodarjev in gospodinj se 
uresničujejo. Sicer postopo
ma. Vse želje še ne bodo 
kmalu uresničene. Spodbud
na pa so poročila iz raznih 
krajev — Metlike, Šentjurja 
pri Celju, Lendave in d ru 
god — da pripravljajo širše 
programe za poklicno izo
braževanje mladih kmečkih 
gospodarjev, kot so jih ime
li doslej. Pomagajo si z raz
nimi viri sredstev. Začenjajo 
uresničevati stvari, ki so se

TELEGRAMI
MOSKVA — Kakor so sporočili 

iz štaba vaj zalednih služb v Min
sku, se nadaljujejo zaledne voja
ške vaje v zahodnih delih Sovjet
ske zveze. Posebno pozornost po
svečajo »praktični obdelavi pro
blema. kako zagotoviti vse oblike 
prevoza«.

KOSIČE — Kakor poroča radio 
Košiče, so se sovjetski voditelji 
po prvem dnevu pogajanj v vla
ku v Čiemi n a . Tisi. vrnili 
čez noč na sovjetsko ozemlje. Za
nesljivih poročil o razgovorih med 
obema partijama še ni, toda vsa 
znamenja kažejo na poslabšanje 
položaja.

VVIESBADEN — Federacija med
narodnih transportnih delavcev je 
pozvala alžirsko vlado, naj takoj 
vme letelo boeing 707 izraelske 
letalske družbe »El Al*, ki so ga 
»ucrahili« v zraku trije člani arab
skih palestinskih komandosov in 
Ra prisilili da je pristalo v Al
žiru.

NEW YORK — Stalni predstav
nik Nigerije v OZN je izjavil, da 
je njegova vlada privolila v to, 
da predstavnik svetovne organi
zacije pride v Lagos, da bi se do- 
govoril o pošiljanju pomoči v hra
ni sestradanim prebivalcem odcep
ljene Biafre.

RIM — Z najnovejšo encikliko 
»Humanae Vita e« (O človeškem 
življenju) je papež Pavel VI. pre
povedal vernikom izvajati kontro
lo rojstev s kakršnimi koli umet
nimi kontracepcijskimi sredstvi

ADEN — Iz republike Južni Je 
men poročajo, da je tam izbruhnil 
upor. Po uradnih poročilih so se 
uprli densdčarji, ki jih z denar, 
jem in orožjem podpirata Saud
ska Arabija in ameriška obvešče- 

1 valna služba CIA.

še pred kratkim  zdele m no
gim nemogoče, ker niso ve
deli, kje dobiti sredstva.

Sedanje izobraževanje km e
čke mladine pa se širi še 
preveč sam orastniško. V raz
nih krajih  si pomagajo, ka
kor vedo in znajo. Odvisni 
so od dobrotnikov, km etij
skih organizacij in drugih, 
ki podpirajo kmečke fante 
s štipendijam i — med temi 
verjetno prednjači kmetijski 
kombinat Žalec — in s pri
spevki šolam in drugim izo
braževalnim ustanovam — 
npr. z opremo za kmetijsko 
gospodinjsko šolo v Šentjur
ju pri Celju, ki jo nam era
vajo odpreti v jeseni. To je 
dobra pobuda za širjenje po
klicnega izobraževanja km e
čke mladine, nikakor pa ne 
zagotavlja tra jne ureditve te 
ga vprašanja. Treba bo sto
riti še veliko več.

Gre za*dve tesno povezani 
stvari. Izobraževanje bodo
čih kmečkih gospodarjev bo 
treba urediti načrtno s pred 
pisi in hkrati zagotoviti tra j
ne vire sredstev z$ nemoten 
pouk. Sedanja podjetnost je 
še vedno le izhod v sili po 
načelu: bolje nekaj kot nič! 
Za načrtno izobraževanje je 
potreben ustrezen sistem. Za 
začetek sicer ne bo popoln, 
ker bo odvisen od sredstev. 
Ce bo dovolj prožen, da bo 
podjetnejšim  omogočil širše 
oblike izobraževanja, kot bo
do določene z minimumom, 
pa bo vzlic začetni omeje
nosti veliko koristil. Potre
ben je le jasen cilj, kaj že
limo doseči.

Kmetom je potrebno naj 
manj toliko poklicne izobra 
zbe kot mizarjem, pekom, 
dim nikarjem  in drugim po
klicem. Izobraževanje bo to
rej treba urediti podobno v 
ustreznih šolah. Ker pa le
tos še ne bo dovolj sredstev, 
da bi lahko že jeseni usta 
novili dovolj km etijskih šol 
za vse kmečke fante in de
kleta, ki bodo ostali na kme

£ 'jrviui, i' fi

PREV OZ VOJAKOV S H E L IK O P T E R JI — H e lik o p te r j i  ig ra jo  v V ie tnam u  če
d a lje  p o m e m b n e jšo  vlogo. S lik a  je  b ila  p o sn e ta  t ik  pod  d em ili ta r iz ira n o  cono  
v Ju žn em  V ie tnam u . A m eriške  v o ja k e  so  p re p e lja li  po z ra k u  s k o ra j  do  tega  
n ev a rn eg a  p asu , n a p re j  p a  m o ra jo  peš, k a r  n i več ne  ta k o  u d o b n o , ne  ta k o  v a rn o .

(T e le fo to : U P I)

tijah, pa bo treba začeti bolj 
skromno. Seveda načrtno in 
z namenom, da bomo v p ri
hodnjih letih izpopolnjevali 
tako poklicno izobraževanje.

Uvedba km etijstva med 
šolske predm ete zadnjih dveh 
letnikov v vse podeželske os
novne šole je  menda že za
gotovljena za to jesen. K jer 
ne bodo zmogli takega pou
ka poklicni učitelji, bodo 
lahko pomagali kmetijski 
strokovnjaki, zaposleni v 
kmetijskih organizacijah ali 
drugod. Pri osnovnih šolah 
pa bo treba ustanoviti — ali 
obnoviti! — km etijske nada
ljevalne šole. Po končani 
osemletki naj bi jih  pozimi 
obiskovali vsi kmečki mla
dinci in mladinke, ki ne bo
do odšli v srednje šole ali 
v uk. Tako izobraževanje bo 
veliko cenejše kot le v šo
lah za kmetovalce, ki so se
veda tudi potrebne, šole za 
kmetm’alce bi dajale mla
dim kmečkim gospodarjem 
in gospodinjam zaključno 
poklicno izobrazbo. Po do
bri pripravi v osnovni in 
kmetijsko nadaljevalni šoli 
bo v njih lahko pouk sk ra j
šan in stroški nižji. Ne le za 
vzdrževanje šol, ampak tudi 
za obiskovalce, ki bodo pri
hajali iz oddaljenih krajev.

J. PETEK

tedenski zunanjepolitični pregled |

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitičnî  pregled

M UGO DN EJŠA  GOSPODARSKA 
G IBA N JA  — G o sp d a rsk a  g ib a n ja  so 
se  že o b rn i la  n a  b o lje , je  povedal 
č lan  zveznega izv ršneg a  sv e ta  Mi
li ja n  N eorič id  p o s lan cem  v zvezni 
sk u p šč in i. To je  n a ju g o d n e jša  ^go
s p o d a rsk a  novica, k i so  jo  p o s lan c i 
la h k o  s liša li z a d n ji dve le ti, s a j sm o  
v v sem  te m  o b d o b ju  d o sle j u g o ta v 
l ja li  z a s to j in  celo  n azad o v a n je  p ro 
izvodn je .

V le to šn je m  ju n i ju  je  b ila  ju g o 
s lo v an sk a  p ro iz v o d n ja  za  5 % v eč ja  
k o t v la n sk e m  ju n i ju ,  v vsem  le to š 
n je m  p rv e m  p o lle tju  p a  za 3,8 % 
v eč ja  k o t  v is te m  la n sk e m  o b d o b ju . 
Z aloge se več ne  p ov eču je jo , inve 
s t ic i je  p a  ož iv lja jo .

■  P E T  L E T  PO PO TR ESU  — 
D ne 26. ju l i ja  je  b ila  v S k o p ju  sp o 
m in sk a  s e ja  m e s tn e  sk u p šč in e  ob  
p e ti o b le tn ic i k a ta s tro fa ln e g a  p o tr e 
sa . T ed a j je  izgubilo  ž iv ljen je  1070 
ljud i, k a k ih  600 p a  je  o s ta lo  in va 
lidov. S p o m o č jo  v seh  ju g o s lo v a n 
sk ih  n a ro d o v  te r  77 d rž av  in  OZN 
o b n o v ljen o  S k o p je  je  p o s ta lo  zda j 
re sn ičn o  m o d e rn o  m e sto . D oslej so  
v n je m  z g rad ili 38 000 s ta n o v a n j, ki 
p a  j ih  še p r im a n jk u je .

■  XV. P U L JS K I FE STIV A L  — 
V P u lju  se  je  v p e te k  zv ečer začel 
XV. fe s tiv a l ju g o s lo v an sk e g a  ig ran e 
ga  film a. N a  p ro g ra m u  je  15 n ov ih  
d o m a č ih  film ov.

■  KAN DID ATI SZDL — P rih o d 
n jo  sp o m la d  b o m o  sp e t volili nove 
o d b o rn ik e  in  p oslan ce . V p r ip ra v a h  
n a  te  vo litve n a j b i sp rem en ili tu d i 
vo liln i s is tem . P o  p re d la g a n ih  s p re 
m e m b a h  n a j b i S o c ia lis tič n a  zveza 
im e la  še v ečjo  vlogo p r i  p re d la g a 
n ju  k a n d id a to v . N jen i p red lo g i n a j 
b i b ili do ko n čn i, m e d te m  ko  je  p r i

p re jš n j ih  vo litvah  SZDL k a n d id a te  
le p re d lag a la , p o tr  j avale  p a  so  j ih  
o b č in sk e  sk u p šč ine . P oleg  SZDL n a j 
b i k a n d id a te  p o tr je v a l i tu d i zb o ri 
volivcev.

■  PO C E N IT E V  M ESA — L ju b  
l ja n sk i zavod  za ana lize  in  cene  je  
od o b ril nove cene  m esa , k i se bo  
s 1. av g u sto m  p ocen ilo  p o v p rečn o  
za d o b r ih  10 %. P ro d a ja lc e  m e sa  je  
k  te m u  p ris ilil šele rep u b lišk i o d 
lok.

■  S P E T  IZVOZ M ESA V AN
G LIJO  — Do le ta  1964 sm o  p rec e j 
m e sa  izvažali v A nglijo, k a sn e je  p a

Hrabrilna
znamenja

sm o  ga  p re u s m e ri l i  v I ta li jo ,  k je r  
se je  p o n u d ila  u g o d n e jša  p ro d a ja .  
K er p a  je  izvoz m e sa  v I ta l i jo  m o 
čno  u p ade l, o d k a r  Je t a  d rž a v a  uve 
d la  v iso ke  z a šč itn e  c a rin e , so  se  
n aši izvoznik i v z a d n je m  č a su  sp e t  
začeli p r e u s m e r ja t i  n a  ang lešk i trg . 
M eso b o d o  t j a  izvažali v k a m io n ih  
h lad iln ik ih , k e r  d o lg o tra je n  železni
šk i p rev o z  šk o d u je  k v a lite ti  m esa .

■  P O S P E Š IT I RAZVOJ KOM UN 
— Z vezna k o n fe re n c a  SZDL je  te  
d n i o b ja v ila  d o k u m e n t, k i p o z iv a  k 
h it re jš e m u  in  u s tre z n e jš e m u  u v e lja 
v l ja n ju  ta k šn e  v loge in  p o lo ž a ja  ko 
m un e , k a k ršn e g a  p red v id ev a  u s tav a .

■  R E Š IL E N  D EŽ — Dež, k i je  
p re d  dnev i o b ilno  n am o č il n aše  ži- 
to ro d n e  k ra je  v V ojvod in i, je  p riše l 
v z a d n je m  tre n u tk u , d a  s i b o d o  la h 
ko  še op om o g le  k o ru za , s la d k o rn a  
p e sa  in  sončn ice . V S rb i j i  p rav ijo , 
d a  je  b il t a  dež v red en  s to  m ili ja rd  
s ta r ih  d in .

■  E L E K T R IK A  PO ST A R I C E N I
— Zvezni zavod  za  cene  je  zav rn il 
že t r e t j i  p red lo g , d is tr ib u tiv n ih  p o d 
je ti j ,  ki so želela, d a  b i že le to s  p o 
d raž ili e le k tr ik o  za  g o sp o d in js tv a  v 
p o v p re č ju  o d  19,56 n a  25,25 S d in .

■  PROSLAVE DNEVA VSTAJE
— D ne 27. ju l i ja  so  p raz n o v a li d a n  
v s ta je  n a  H rv a ts k e m  te r  v B o sn i in  
H ercegov in i.

■  U STA ŠK I T E R O R IS T  OBSO  
JE N  NA SM R T — B e o g ra jsk o  sod i
šče je  o bso d ilo  n a  s m r t  24-letnega 
Iv a n a  Je liča , k i je  d v a k ra t  (a p r ila  
in  m a ja  le to s )  n a s ta v il m in i n a  b e 
o g ra jsk i že lezn išk i p o s ta ji .  P rv ič  
m in a  n i ek sp lo d ira la , d ru g ič  p a  je  
e k sp lo z ija  r a n i la  14 lju d i. Je lič  je  
p r ip a d a l u s ta šk i e m ig ra n tsk i o rg a n i
zaciji, k i ga  je  v A v str iji o z iro m a  
v Z ah o dn i N em č iji vežb a la  t e r  ga 
n a to  p o s la la  n a  te ro r is t ič n o  ak c ijo  
v B eograd .

■  V P IS I NA S R E D N JE  SO LE
— L e to šn ji v p is  n a  s re d n je  šo le  je  
ko nčan . P o d a tk i iz S lo v en ije  k aže jo , 
d a  se d e k le ta  še v ed n o  o d lo č a jo  
p red v sem  za  »ženske« poklice. V pi
so v a la  so  se p re d v se m  v a d m in i
s tra t iv n e , z d rav s tv en e  in  p o d o b n e  
šole, k je r  so  m o ra li  m n o g e  o d k lo 
n iti, sa j je  b ilo  in te re s e n to v  preveč , 
š e  v edn o  p a  so  n ez ased e n a  m e s ta  v 
n e k a te r ih  te h n išk ih  šo lah , čep rav  
ab so lv en tk e  te h  šol h i t r e je  lah k o  
d o b ijo  zaposlitev .

Čierna na Tisi, kraj, ki le
ži skoraj na tromeji med 
ČSSR, ZSSR in Madžarsko 
ima 250« prebivalcev, bo brez 
dvoma prišla v zgodovino, ka
kor so prišla v zgodovino ne
katera druga imena krajev 
usodnih srečanj. Zakaj v 
tem trgu so sc v ponede
ljek 29. julija zaceli pogovo
ri ali pogajanja ali »spopad« 
med celim predsedstvom KPČ 
in prezidijem CK KP Sov
jetske zveze. »Ta »razgovor« 
ne bo odločilen sama za pri
hodnost ČSSR in njenega 
ljudstva, ampak v marsičem 
tudi za usodo socializma. Na 
tehtnici so vsa tista nače
la o bratskem sodelovanju, 
enakopravnosti narodov in 
partij in hevmoSa-vanju ene 
države in partije v zadeve 
druge države in partije, ki 
jih vse socialistične dr.^vc 
in komunistične partje br;̂ z 
razlike izpovedujejo, a se j»“ 
v praksi tako brez razli .te 
ne držijo.

Prvo obdobje spopada med 
nosilci takih in nasprotnih 
idej je za nami. Najprej je 
hotelo sovjetsko vodstvo po
vzročiti razcep v vodstvu KPč 
in ČSSR in v ljudstvu. Ta 
poskus je spodletel, kakor je 
spodletel leta 1948 pri nas. 
Potem je prišel pritisk od 
zunaj, rožljanje z orožjem 
ob meji, ki še vedno traja, 
pačenje resnice in zamolče
vanje stališč KPČ, razglaša
nje sedanjega češkoslovaške
ga vodstva za neprimernega 
in celo kontrarevolucionarne
ga. Z zadnjo obtožbo je že 
prišel na dan vzhodnonem
ški tisk z uradnim blagoslo
vom.

Ljudstvo ČSSR, izpostavlje
no tako silnemu pritisku, je 
ponovno prekrižalo račune 
vsem tistim, ki ta pritisk iz
vajajo, da bi ga ustrahovali 
in razcepili. Vsi trezni in ne
pristrani opazovalci trdijo, da 
v vsej 50-letni zgodovini Če
škoslovaške ljudstvo še ni
koli ni bilo tako strnjeno 
okrog svojega vodstva.

Celo konservativni člani 
predsedstva CK KPČ so ob 
tej gonji podprli Dubčeka in 
svoje ljudstvo, tako da je če
škoslovaško vodstvo odšlo v 
čierno enotno. Narodi socia
lističnega sveta z zadržanim 
dihom spremljajo to zgodo
vinsko srečanje, ves svet pa

z napetim zanimanjem in ra
dovednostjo. To so resnično 
trenutki, ko tudi zgodovini 
zastane dih.

V zadnjih dneh je,, prišlo 
v Turčiji do velikih in celo 
krvavih demonstracij proti 
Američanom. Najhujši neredi 
so bili v Izmiru, kjer je .se
dež poveljstva atlantskega pak 
ta (NATO) za vzhodno Sredo, 
zemlje, v Istanbulu in v An
kari. Toda tudi od drugod 
poročajo o demonstracijah.

Antiamerikanizcm v turških 
množicah, posebno med štu
denti, se je posebno okrepil

Trenutek
rejnice

VVASHINGTON — Predsednik 
Johnson je oodpisal odločbo, s 
katero poostrufe ameriške eko- 
noiUske sankcije oroti rodeziiške
mu režimu lana Smitha 

MOSKV<V — Glasilo soviet.'Ve 
nrmode »Kr^^naia zvezda« o'fte. 
da sta se v Mockvi se*1" 
obrambni minister m n * '  r.-r^Vn 
in oV>rfl*riVm1 ffflfnlsvta* Dn
r r TJ of r nnr m

PRAGA — Sindikalno glasilo 
»Pract« piše, da izmed 22 partij 
v kapitalističnih državah Evrope 
snmo trt podpirajo varSavsko pi
smo.

leta 19t>4 ob času najinijše 
krize zaradi Cipra, ko je 
\Vashington naravnost pre, o- 
vedal Ankari, da bi pos.gla 
na Oiper. Turkom se je to
krat posvetilo, v kolikšni me
ri so v vojaškem in gospo- 
darskem pogledu odvisni od 
svojega velikega zaveznika on
kraj Atlantika.

Nezadovoljstvo zaradi ame
riškega vpliva v deželi je ra 
slo in še ni doseglo vrha. V 
očeh številnih Turkov je 
NATO, v katerem je Turči
ja, zgolj sredstvo, s katerim 
Američani krotijo deželo in 
ji vsiljujejo svojo politiko.

Od kritike NATO do za
htev po izstopu Turčije iz te 
vojaške zveze je bil en sam 
korak. Zmotno bi bilo trdi
ti, da je zdaj turško javno 
mnenje pretežno za izstop iz 
NATO. Toda eelo tisti, ki še 
zagovarjajo turško Članstvo, 
zahtevajo temeljito revizijo 
raznih dvostranskih sporazu
mov in pogodb — od leta 
1947 natanko 54 — ki daje
jo Američanom posebne pra
vice na turškem ozemlju.

Pri teni igra zemljepisna 
lega Turčije posebno vlogo 
Turčija je do nedavnega ve
ljala za tako zanesljivo čla
nico NATO zato, ker jo men
da neposredno ogroža Sovjet
ska zveza. Toda — sklepajo 
danes številni Turki — mai 
bodo Američani res uporabi, 
li atomsko bombo v našo za
ščito, če bi nas napadli Ku
si, in tako tvegali svetovni 
atomski spopad? Odgovor se 
glasi: ne! Potemtakem ni raz 
loga, da bi Turčija še osta
la v NATO. ali vsaj ni razto 
ga, da bi ostala v NAt O kot 
ameriška polkolomja Osnove 
zavezništva se ir»nrajo iz tc 
meljev sprem*'"5*!
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PRED PRAZNIKOM SOCIALISTIČNE REPUBLIKE MAKEDONIJE

Ob velikem jubileju 
makedonskega naroda
Ljudstvo socialistične republike Makedonije je 

pred svojim velikim jubilejem -  65-letnico llin- 

denske vstaje. Ta vstaja je bila izredno po- 

membna v zgodovini tega naroda in predstavlja 

prelomnico v dolgotrajni in herojski borbi _za 

nacionalno osvoboditev in samostojnost. Z llin- 

densko vstajo 2. avgusta 1903. leta se je konča

lo važno razdobje v burni zgodovini make

donskega naroda, ko se je bojeval za svojo 

afirmacijo kot narod in država, za svojo samo

bitnost, samostojnost in državnost.

Nove gradnje v sredin! obnavljajočega se SKOPJA, glavnega mesta bratske 
makedonske republike, ki ga je uničujoč potres pred 5 leti tako kruto udaril

Pogoji, v katerih so se 
Makedonci bojevali za na
cionalno uveljavitev in svo
bodo. so bili izredno težki. 
Stoletno suženjstvo pod 
turškim cesarstvom je pu
stilo hude posledice. Teža
ve pa so bile še posebno 
povečane s poskusi eks- 
panzionističnih balkanskih 
buržoaznih, držav, da bi si 
prisvojile Makedonijo ali 
vsaj njene posamezne dele. 
V tem razdobju so se kri
žale tudi različne koristi 
velikih evropskih sil na 
tem področju Balkanskega 
polotoka.

Ilindenska vstaja se je 
začela v noči pred 2. avgu
stom 1903. V nji je make
donski narod množično so
deloval. Brez vsake pomo
či drugih si je hotel izvo- 
jevati svobodo z lastnimi 
močmi. Boj je bil neenak:

na eni strani 30.000 make
donskih upornikov, na dru
gi pa nad 200.000 oborože
nih turških vojakov.

Ta vstaja je bila zajela 
področje vse Makedonije. 
Boji so trajali več ko tri 
mesece. V prvih bojih so 
makedonski uporniki do
segli pomembne uspehe. 
Uporniške čete so osvobo
dile vse gorske vasi na ob
močju bitoljskega vilajeta 
(turške upravne enote) z 
mesti Kruševo, Nevesko in 
Klisuro, kjer je bila vzpo
stavljena revolucionarna 
uporniška oblast.

Prva republika 
na Balkanu

Ilindenska vstaja make
donskega naroda je dose
gla svoj vrh. ko je ustano
vila KrUševsko republiko.

Pri ustvarjanju revolucino- 
nam e oblasti so imeli po
membno vlogo makedon
ski socialisti, ki jih je vo
dil revolucionarni demo
krat Nikola Karov. Ta je 
bil tudi imenovan za pred
sednika Kruševske republi
ke, prve na Balkanu. V teh 
dneh je bila v Kruševu 
vzpostavljena tudi revolu
cionarna vlada, organizira
ni pa tudi drugi organi ob
lasti. S tem so bile do kra
ja izražene posebnosti in 
značaj nove države, ki je 
zrasla iz krvi in pepela 
makedonske borbene epo
peje.

Ni dvoma, da je to de
janje pomenilo drzno in 
neomajno rešitev za ure
sničenje popolne nacional
ne svobode in za ustvarja
nje makedonske države. 
Obenem pa je bil to jasen 
odgovor na vse poskuse 
sosednih balkanskih držav, 
ki so hotele boj makedon
skega naroda izkoristiti za 
lažjo prisvojitev področja 
Makedonije.

Ilindenska epopeja ma
kedonskega naroda je pol
na številnih primerov ju
naštva in požrtvovan j a v 
imenu svobode, nacionalne 
enakopravnosti, demokra
cije in splošno človeške 
enakosti. Ti in taki ideali 
in borbene parole so prite
gnile na stran  makedon
skih upornikov tudi velike 
množice drugih narodnosti 
v Makedoniji. Vstaja ma
kedonskega naroda je raz
burkala tudi javno mnenje 
v Evropi in v Ameriki. Za
čele so se akcije za zašči
to osvobodilnih teženj ma
kedonskega naroda in leto 
1903 je bilo imenovano 
»makedonsko leto«.

Junaštvo upornikov in 
trpljenja makedonskega 
ljudstva v boju za nacio
nalno svobodo in za lastno 
državo je dobilo širok od
mev. Demokratsko javno 
mnenje po svetu je pod
piralo makedonski narod 
ter izražalo simpatije in 
razumevanje za cilje revo
lucije.

Ilindenska epopeja
Po številnih hudih bor

bah je bila Ilindenska 
vstaja zadušena. Narod je 
doprinesel težke žrtve. To
da ne glede na neuspeh, 
pomeni ta vstaja eno naj
svetlejših strani zgodovine 
makedonskega naroda za 
osvoboditev. Ilindenska 
vstaja, kot oborožena ob
lika boja za svobodo, je 
imela daljnosežne posledi

ce tako glede nacionalnih 
kot glede balkanskih in 
evropskih odnosov.

■  Zgled junakov Ilin-
■  denske vstaje je vzgojil
■  nove generacije, ki so
■  no borbo in ljudsko re-
■  volucioname borbe svo-
■  jega naroda uresničile
■  nekaj desetletij kasneje.

V prvem  trim esečju letos so 
delovne organizacije v Slove
niji sprejele 956 pripravnikov, 
do konca leta pa naj bi jih 
sprejele skupno 1380.

Neka anketa je  pokazala, da 
je bilo že doslej pripravništvo 
v mnogih delovnih organiza
cijah znana in v praksi ures
ničena oblika sprejem anja 
mladih strokovnjakov. Prevla
dovalo je stališče, da je treba 
najprej vsestransko spodbu
diti sprejem anje pripravnikov 
in da naj šele izkušnje pove-

za snežno beto
ročno pranje

velikan med
detergenti

■  Težnje makedonskega
■  naroda so se ostvarile
■  med narodnoosvobodil-
■  no borbo in ljudsko re-
■  volucijo in z nastankom
■  Socialistične republike
■  Makedonije, ene izmed
■  šestih republik naše do-
■  movine — socialistične
■  Jugoslavije.

do, kakšna vprašanja naj u re 
ju je  republiški zakon.

Z novelo zveznega zakona o 
obveznem sprejem anju p ri
pravnikov so bile republike 
zavezane, da m orajo predpi
sati m ere za določanje števila 
pripravnikov, rok, do kdaj 
m orajo delovne organizacije 
izdati splošne akte o tem  ter 
sankcije za neizpolnjevanje 
določil tega zakona.

Predloženi zakon pravi, naj 
bi za dela, za katera se za
hteva visokošolska izobrazba, 
tra ja la  pripravniška uoba eno 
ali največ dve leti. Delovne 
organizacije bi po tem zakonu 
vsako leto najpozneje do 31. 
januarja  morale določiti vr
sto in število pripravnikov, ki 
jih  bodo sprejele, in v kakš
nih rokih. Ta plan m orajo z 
obrazložitvijo poslati takoj 
potem, ko je bil sprejet v de-

Podražitev 
kurilnega olja

Da bi se izboljšalo težko 
stanje premogovnikov, je zvez
na skupščina sprejela predpi
se, po katerih  se je  kurilno 
olje v gospodinjstvih podra
žilo za 2 5 o/,. Toliko bo nam 
reč znašal novi davek na pro
met. Davek za druga tekoča 
goriva, ki zam enjujejo p re 
mog, bo znašal 39 % nam esto 
dosedanjih 14 %.

■  Formalna razglasitev
■  demokratske republike
■  Makedonije, 2. avgusta
■  1944 v samostanu Pro-
■  horju Pčinskem blizu
■  Kumanova, je simbolič-
■  no povezala herojsko
■  ilindensko epopejo zna- 
|  rodnoosvobodilno borbo.

ACO DIMITROVSKI

lovni organizaciji, občinski 
skupščini in pristojnem u ko
munalnem u zavodu za zapo
slovanje.

Priznana pravica 
primorskim 

borcem
Zvsani zbor je na seji 

brez pripomb sprejel predlog 
zakona o dopolnitvi tem elj
nega zakona o c pokojninskem 
zavarovanju. Z dopolnitvijo 
tega zakona se boroi NOV 
iz Istre , Slovenskega Prim or
ja in drugih osvobojenih k ra 
jev izenačujejo glede pravic 
iz pokojninskega zavarovanja 
s tistim i, ki so stopili v NOV 
pred 9. septem brom  1943. Do
polnitev zakona se nanaša na 
vse borce Is tre  in Slov. P ri
m orja, ki so stopili v NOV 
oziroma začeli organizirano 
delati v NOV do 13 oktobra 
1943. Prebivalci Is tre  in Slo
venskega Prim orja so stopili 
v narodnoosvobodilno vojsko 
po kapitulaciji Italije.

i

Nova zavarovalna 
osnova: vrednost 

vozila
Dolgo napovedana podraži

tev zavarovanja avtomobilov 
le ne bo tako huda, kot so 
govorili. Zavarovalnice urad 
no še molčijo, Čeprav je sko
raj že gotovo, da bo podraži
tev prišla med septem brom ' in 
koncem leta. To je, rekli bi, 
»preverjena informacija«, obe
nem z njo pa se razširja tudi 
neuradno pom irjevanje avto
mobilistov, da zavarovanja s 
stoodstotno podražitvijo sploh 
ne bo. Kaže, da so tudi same 
zavarovalnice spoznale, da bi 
to bilo le preveč in so priprav
ljene za skrom nejšo podraži
tev zavarovanja — od 30 do 
40 % . Govori se tudi o neki 
novosti: osnova za zavarovanje 
avtomobila ne bodo konjske 
moči, am pak vrednost vozila.

Slaba ponudba žita
Na novosadski borzi pridel

kov že dolgo ni dovolj ponud
be vseh vrst žita, razen mehke 
pšenice in rži. Kupci se naj
bolj zanimajo za takojšnje 
dobave koruze, ozimnega je
čmena in ovsa kakor tudi 
za dolgoročne dobave pšeni
ce »bezostaje« in pivovarni
škega ječmena.

Bolgarskim in grškim 
klevetnikom na uho

Ko te dni slavi makedonsko ljudstvo svoj narodni 
praznik in se v svoji bratski skupnosti jugoslovanskih 
narodov s ponosom ozira na prehojeno pot te r dosežene 
uspehe v svoji izgradnji, odmevajo na njegovih m ejah 
tudi glasovi šovinistov iz Bolgarije in Grčije, čudne 
stvari se dogajajo: v Grčiji, k jer vlada fašistična vojaška 
jun ta  in s silo sto ji ljudstvu za vratom , oblastniki z ve
seljem  ploskajo pisanju v bolgarskih listih, ki vedno 
znova izjavljajo, da »makedonskega naroda ni in ga ni 
bilo«, da je  to »izmišljen narod«, da se v M akedoniji »ne 
govori slovansko, temveč bolgarsko« itd. Velikobolgarski 
šovinisti p ihajo v isti rog, v katerega tulijo fašistični ve- 
ljaiki sedanje Grčije: »Makedoncev sploh ni, v Jugoslaviji 
živijo samo ,Skopijancl’ . . . «

■  Ko iskreno čestitamo vsem delovnim ljudem v so*
■  cialistični republiki Makedoniji, naj ob tej priložnosti
■  ponovimo, kaj je  o vetokobolgarskem šovinizmu v letih
■  1945 in  1946 dejal znam eniti borec za pravice delovne-
■  ga človeka Georgij Dimitrov, ki je  v tak ratn i skupščini
■  v Sofiji dotolkel buržoazno opozicijo. V Sobranju je
■  G. Dimitrov 25. decem bra 1945 dejal:

»Domovinska fronta je naredila konec tuji protina- 
rodni zunanji politiki. Odločno je zavrgla politiko škod
ljivega velikobolgarskega šovinizma — glavnega vzroka 
nacionalnih katastrof, ki so nas doletele. . .  Domovinska 
fronta sodi, da moramo storiti vse, kar je treba, da bo 
Makedonija enkrat za vselej nehala biti jabolko spora na 
Balkanu. . .  Ne razdelitev Makedonije, ne boj za njeno 
osvojitev, ampak spoštovanje volje Makedoncev, katerih 
glavni del je dobil »vo #  nacionalno enakopravnost v 
okviru FNRJ.«

Že 24. decem bra 1944 pa je  Georgij Dimitrov v svojem 
sporočilu Centralnem  kom iteju BKP zapisal:

»Brez neusmiljenega uničenja velikobolgarskega šovi- 
nizma, te hude rane na živem telesu naše dežele, ni 
mogoče zgraditi nove, prerojene Bolgarije . . . «

% «

Kaže, da sedanji bolgarski šovinisti dvigajo glave 
z vso vednostjo svoje vlade in  partije . Nauke velikegt 
Bolgara in intem acionalista G. Dimitrova pozabljajo —• 
zato pa so se tudi znašli za isto mizo z grškim i vojaškimi 

n as iln ik i. . .  '

-Z&Ucrog. MARIBOR

Peštani ob čudovito lepem Ohridskem jezeru

Odprta vrata pripravnikom



N o v o l e s  z  j u n i j s k e  p l a č i l n e  l i s t e

»Spodnji« še  vedno zaslužijo premalo, čeprav so jim OD povečali — Me
nijo, da so razlike med osebnimi dohodki zaposlenih tolikšne tudi zato, ker 
še  nimajo pravilnika, ki bi upošteval analitsko oceno delovnih m est — 

Strožja merila tudi za organizatorje proizvodnje!

Ob koncu ju n ija  je  bilo na NOVOLESO- 
VI p 'ač iln i listi 931 zaposlenih, od tega 66 
odstotkov z no rm iran ih  in 34 odstotkov z re
žijskih ( n en o rm iran ih ) delovnih m est. N aj
m anjši osebni dohodek 539 d inarjev  so iz
plačali v soteski žagi, na j več ji, 3750 d inarjev , 
pa v upravi- Povprečni osebni dohodek v ju 
niju  je bil 860 d inarjev . Od jan u a rja  do Jion- 
ca prvega polletja  so se v NOVOLESU pove
čali osebni dohodki za 16 odstotkov.

Nekvalificirani delavci so 
prejeli za junij po 539 (v So
teski) 638 dinarjev (v tovar
ni drobnega pohištva). Malo 
več sta dobili snažilka (620 
dinarjev) in telefonistka 680

dinarjev) kot pomožni delav
ki v podjetju.

Precej več kot večina ne
posrednih proizvajalcev so do
bile administratorke (npr. 910 
dinarjev), pisarniške referent-

•S*

V A Š A  K O R I S T  

I N Š E  

N A G R A D E  

P O V R H U !

RES JE: DOLENJSKA BANKA IN HRA
NILNICA NOVO MESTO s podružnico v 
KRŠKEM in ekspoziturami v METLIKI 
in TREBNJEM je namenila vlagateljem 
vezanih vlog z odpovednim rokom nad 
1 leto 30 nagrad:
•  1 osebni avtomobil »Zastava 750«
•  1 motorna kosilnica »Alpina«
•  1 šivalni stroj »Mirna«
•  2 kolesi »Pony«, Rog
•  5 mikserjev z mlinčkom za kavo
•  5 transistorjev Captaind de-luks
•  5 likalnikov z regulatorjem
•  10 jedilnih priborov za 6 oseb,

»Kordun«

Pri nagradnem žrebanju bo udeležen vsak 
• vlagatelj, ki bo imel na dan 31. X. 1968 

na svoji hranilni knjižici pri banki nalo
ženih najmanj 2.000 din z odpovednim 
rokom nad 1 leto. Vsak vlagatelj dobi pri 
nagradnem žrebanju toliko žrebnih list
kov, kolikorkrat izpolnjuje pogoj nagrad
nega žrebanja, vendar je lahko nagrajen 
samo enkrat.
Nagradno žrebanje bo v prostorih ban
ke 11. XI. 1968.

Občani, ne zamudite priložnosti!

D O L E N J S K A  B A N K A  

I N  H R A N I L N I C A  

N O V O  M E S T O

ke pa še več (1060 do 1090
dinarjev).

Tehniki so dobili po 1450 
do 1852 dinarjev, inženirji po 
1860 (toliko delavec z višjo 
lesno šolo) do 2170 dinarjev.
V komercialnem odelku so bi
li junijski dohodki od 1810 
do 1920 dinarjev. Obratovod- 
je so dobili po 2500, tehnič
ni direktor 2950 in direktor 
3750 dinarjev.

Najmanjši junijski povpreč
ni dohodek je imela Straška 
parketarna s 645 dinarji, naj
večjega pa uprava s 1279 di
narji. Od začetka leta so se 
osebni dohodki najbolj pove
čali v tovarni drobnega po
hištva.

V računovodstvu so zatrdi
li, da so vsi ti in taki dohod
ki le plod osemurnega dela 
posameznikov. Pripomnili so 
tudi, da nadurnega dela ne 
priznavajo nikomur, ker pri
znava pravilnik le delo v red
nem delovnem času.

Pravilnik o delitvi osebnih 
dohodkov so v podjetju zad
njikrat popravili 21. junija.

Nekvalificiranim in polkvali- 
ficiranim delavcem so bist
veno povečali osebne dohod
ke. Mesec dni prej pa so do
ločili merila za nagrajevanje 
organizatorjev proizvodnje. 
Po teh merilih je odvisen 
osebni dohodek takih delav
cev od vseh dejavnikov, ki 
vplivajo na rast proizvodnje, 
prodajo izdelkov itd.

Osebni dohodki, izračunani 
po sedanjem, čeprav poprav
ljenem pravilniku, še niso ta
ki, da bi zadovoljili vse de
lavce. Menijo, da še vedno 
ni pravilno ovrednoteno in 
seveda tudi ne plačano de
lo neposrednih proizvajalcev. 
Slabše plačani neposredni pro
izvajalci še vedno godrnjajo, 
da imajo »tipkarice v pisar
nah za svoje delo preveliko 
plačo«.

Sekretar osnovne organiza
cije ZK inž. Zmago Novak je 
pripomnil, da pravilnik in 
osebni dohodki ne bodo ustre
znejši, dokler ne bodo delo
vnih mest vrednosti na pod
lagi analitske ocene. Dodal je, 
da sedanji pravilnik dovolju
je prevelike razlike med po
sameznimi kategorijami za
poslenih. Zato so v podjetju 
sklenili, da se bodo sčasoma 
vsaj približali ustreznim me
rilom za nagrajevanje po de
janskem delu. Iz.

P r i t o ž b a  v  M i r n i  p e č i
Nova mirnopeška šola je 

pod streho, urejevati pa so 
začeli tudi že kanal, po kate
rem bodo odpadne vode od
tekale v Temenico. Predvide
vajo, da bo šola urejena do 
29. oktobra, občinskega praz
nika novomeške občine.

Prebivalcem, ki uživajo Te
menico, ni prav, da jim bo 
šolski kanal onesnažil vodo. 
Pri krajevni skupnosti so po
vedali, da uporablja precej 
gospodinjstev temeniško vodo 
za kuho, vsaj 40 odstotkov 
vseh gospodarjev ob Temeni
ci pa za napajanje živine. Za
to so se občani proti predvi
denemu reševanju šolske ka
nalizacije pritožili. Ker pa ni 
druge možnosti za izliv šol
skega kanala, menijo pri kra-

N e d o k o n č a n  d o m  
v  O r e h o v i c i

V Orehovici so zgradili dom 
družbenih organizacij, za ka
terega so prispevali občani z 
materialom, delom in denar
jem več kot 20.000 dinarjev. 
Krajevna skupnost nima de
narja, da bi dom dokončali. 
Zaradi pomanjkanja denarja 
ne more krajevna skupnost 
uresničiti niti drugih načrtov: 
zgraditi vodovod, napeljati te
lefon in urediti most.

O s e b n i  d o h o d k i  s o  e n a k i  k o t  l a n i

Razmerje med najvišjim in najnižjim osebnim dohodkom v tovarni perila 
LABOD je 1:3 -  Dohodki vodilnih delavcev so odvisni od povprečja plač, 

ki jih dobivajo delavci v vseh obratih

V zadnjem času se pri nas 
pojavljajo pogosti očitki, da 
je delitev osebnih dohodkov 
v nekaterih naših podjetjih 
taka, da ne zagotavlja pravič
ne deli te ve po delu in da se 
tako ustvarjajo razlike, ki 
porajajo nasprotja in neupra
vičene ekonomske in socialne 
razlike.

V novomeškem »Labodu« so 
se poizkušali ogniti takim ne
pravilnostim. Pravilnik o 
osebnih dohodkih so lansko 
leto dopolnili in ga prilago
dili novim delovnim razme
ram. Po njihovem pravilniku 
dobi vsaka delavka, ki dose
že do 85 odst. predvidene 
norme, posebno premijo, ki 
jo prištevajo osnovi, ki je 
določena za njeno delovno 
mesto. Ce je delavka še po
sebno prizadevna in doseže

/100-odst. normo, se ji premi
ja zviša.

Vodilni in vodstveni delav
ci v podjetju so nagrajeni 
glede na povprečje plač, ki

N o v a  z m a g a  

m i r e n s k e  D A N E

V soboto dopoldne bo 
kolektiv DANE na Mirni 
slavil novo delovno zma
go: odprli bodo novi ob
rat osvežujočih pijač, ki 
bo z bogato proizvodnjo 
osvežil nas trg in prav 
gotovo spet vzradostil ve
no večji krog potrošnikov 
našega uglednega domače
ga podjetja. Slavje se bo 
začelo ob 10. uri, ob pol 
11. uri pa bodo obrat od
prli. Ob enajstih bo de
gustacija Daninih izdel
kov, otvoritev pa bo za
ključena s piknikom na 
Rojah.

Več bomo o novem us 
pehu mirenske DANE po
ročali prihodnji četrtek.

jo prejmejo delavci v vseh 
obratih, če je uspeh v proiz
vodnji večji, so tudi osebni 
dohodki večji, v nasprotnem 
primeru pa je obratno. Raz
merje med naj večjim in naj
manjšim osebnim dohodkom 
je približno 3:1. Posamezna 
delovna mesta so okategorizi- 
rana in zanje je določena vi
šina osebnega dohodka.

V proizvodnji imajo orga
niziran {x>seben brigadni si
stem. 50 delavk tvori briga
do in tako so delavci, ki de
lajo v posamezni skupini, na
grajeni po svojem delu. Slab
ši delavci prejmejo osebni do-; 
hodek delno tudi na račun 
boljših, zato jih brigade sa
me izločijo, če se ne popra
vijo.

»V »Labodu« so delovna 
mesta razdeljena na 7 kate
gorij. V prvo kategorijo spa
dajo industrijske šivilje, ki 
prejmejo 510—520 din na me
sec. V naslednjo kategorijo 
spadajo ročne delavke s pov
prečnim dohodkom 510 din, 
zatem so likarice in zlagalke 
s 480—520 din. Knjigovodje 
in referenti spadajo v četrto 
kategorijo. Njihov osebni do
hodek znaša od 700—900 din. 
Za administrativne moči je 
določen osebni dohodek v 
višini 650 din. Vodstveni de
lavci (sem spadajo obrato- 
vodje, komercialisti idr.) pre
jemajo osebni dohodek v vi
šini od 1200—1400 din. V 
zadnjo kategorijo spadajo 
vodilni delavci z osebnim do

hodkom do 1800 din na me
sec.

V juniju letos je imelo kar 
35 odst. vseh delavcev v »La
bodu« 500—600' din, 10 odst. 
je prejelo manj kot 500 din, 
25 odst. je imelo od 600—700 
din, 15 odst. od 700—800 din, 
10 odst. od 800—900 dan, nad 
900 pa 5 odst.

Osebni dohodki se v zad
njem letu v »Labodu« niso 
povečali. Podjetje, v katerem 
dela zelo mlad kolektiv (pov
prečna starost je 24 let), je 
doslej nekoliko povečalo pro
duktivnost, balo pa je tuda 
med prvimi, ki so prešla na 
skrajšani delovni čas.

MARIJA PADOVAN

jevni skupnosti, da je treba 
pritožbo razumeti kot zahtevo 
prebivalstva, da pristojni raz
mislijo tudi o preskrbi krajev 
s pitno vodo oziroma o iz
gradnji vodovoda za vso Mir- 
nopeško dolino.

O d o k u m e n tih  in 
s ta l i š č ih

Predsedstvo občinskega sin
dikalnega sveta v Novem me
stu je 29. julija razpravljalo 
o dejavnosti po VI. kongre
su Zveze sindikatov Jugosla
vije. Sklenilo je, da bodo v 
vseh večjih središčih v obča
ni posvetovanja z vodstvi 
sindikalnih podružnic, na ka
terih se bodo pogovarjali 
predvsem o kongresnih do
kumentih in o tem, kako bo
do izvajali stališča, sprejeta 
na kongresu. Prvi tak posvet 
bo v ponedeljek, 5. avgusta, 
v Žužemberku. Posvetovanj 
se bodo udeležili tudi dele
gati s VI. kongresa ZSJ.

r* * • v v
j e j m / s c d

C e n e  p r a š ič e v  v iš je
V ponedeljek, 29. julija, je 

bilo na novomeškem sejmi
šču zelo živahno. Večji obisk 
je bil brez dvoma zaradi tega, 
ker je sejem 22. julija zaradi 
praznovanja odpadel. Cene 
prašičev so bile malo višje 
od običajnih. Na prodaj je 
bilo 672 prašičev, prodali pa 
so jih 495: manjše po 70 do 
130 din, večje pa. po 140 do 
240 din.

N a s e jm u  v B re ž ic a h
Na tedenski sejem je bilo 

27. julija pripeljano v Brežice 
475 do tri mesece starih pra
šičev in 30 prašičev starih nad 
tri mesece. Mljaših so prodali 
310 do 4,50 din za kilogram 
■žive teže, starejših pa 18 po 
4,20 do 4,50 din kg žive teže.

V Škocjanu 
je gorelo

28. julija zvečer se je v 
Škocjanu vnelo gospodarsko 
poslopje Ivana Globevnika. 
škodo so ocenili na 10.000 di
narjev. Menijo, da je požar 
nastal zaradi okvare na elek
trični napeljavi.

G o s t o m

s e  v s a k o k r a t  o p r a v i č i m . ”

Skoda, da se Brežice niso 
vključile v tekmovanje za 
naj lepše urejeni kraj v Slo
veniji! Morda bi se potem 
meščani le spomnili, da je 
treba že enkrat urediti naj- 
ožjo grajsko okolioo. Ob zu
nanjih zidovih se bohotijo 
koprive, na pločniku v nepo
sredni bližini vhoda pa je 
na skrajno neprimernem me
stu postavljen pano z groz
ljivimi fotografijami promet
nih nesreč. Dvoriščno podo
bo kazi streha pred vinsko 
kletjo. Slab vtis napravi na 
vsakogar tudi garaža obrata

SLOVENIJA VINA, na pro
storu, kjer so nameravali po
staviti spomenik padlim.

Direktor gostinskega pod
jetja, ki večkrat pripelje go
ste v muzej, mi je povedal, 
da se jim vsakokrat opraviči, 
ker je grad tako neurejen. 
Kolikokrat bo še treba zame
njati koledar, da se bomo 
znebili vsega, kar ne sodi v 
muzejsko okolje, in spoznali, 
da je grad z muzejem za me
sto res kulturnozgodovinsko 
bogastvo, za katero nam ne 
sme bitd žal denarja!

J. TEPPEY

T  K  I K  O  X
TRIKOTAŽA IN KONFEKCIJA 

• KOCE-VJfc.*
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Novomeški taborniki na Ohridu
Od 15. do 25. ju lija  je bil 

ob Ohridskem jezeru Zvezni 
tabor b ratstva in enotnosti. 
Slovenijo je zastopal sloven
ski odred, ki je bil sestav
ljen iz novomeških in novo
goriških tabornikov. Vodstvo 
nad 43 taborečim i je prev
zel novomeški starešina B ran
ko Lukič.

V prostem  času smo ta
borniki opravljali razne ve
ščine ter se udejstvovali v 
športnem  življenju. Naredili 
smo 16 veščin, v odbojki in 
nogometu pa smo bili dva
kra t drugi. Slovenski odred 
je bil javno pohvaljen tr i

krat, šestkrat pa naši tabor
niki posamezno. Ob koncu 
taborjenja se nam  je glavno 
vodstvo v O hridu zahvalilo 
za vzorno disciplino in red.

Posebno slovesno je bilo 
22. julija, ko smo imeli ve
čer slovenskih pesmi in be
sede skupaj z odredom »Dra
gan Jevtič — škepa« iz Gor
njega Milanovca.

Denar za taborjenje so p ri
spevali taborniki sami, za vo
zovnice pa nekatere novome
ške gospodarske organizacije. 
Taborniški odred se jim  bo 
za pomoč še posebej zahvalil.

M B .

j^ ^ ^ e u s p e li  načrt 
^naselitve Slovencev 

na Poljskem tik

ZAGRADEC: nova šola 
in plošča NOV

62-letn i k a n a d sk i iz se ljen ec  F ren k  V ira n t v d ru ž b i s 
85-letno m a te r jo  p re d  ro js tn o  h išo  v Dol. M aharovcu  

(F o to : P o ld e  M ik lič)

„Rad obiščem domovino!“
Tako je povedal Frenk Vi- Ob njegovem odhodu mu  

rant iz Dol. Maharovca pri tudi bralci Dolenjskega lista 
Šentjerneju, ki že od 1928 želijo srečno pot in kasnejši 
živi v Kanadi. »Po 31 letih srečen povratek v domovino, 
življenja v tujini sem  1959 
l>rvič obiskal domače kraje. 
drugič sem se vrnil leta 1961. 
tretjič 1963 in ponovno letos, 
ć e  bo po sreči, se bom čez 
dve leti in pol vrnil za vselej.
Tedaj bom dobil pokojnino 
in jo bom raje užival doma 
kot v tujini,« je povedal te 
dni, ko se je za nekaj časa 
vrnil k  svoij 85-letni materi.

»V Jugoslaviji sta m i všeč 
gospodarska in politična ure
ditev .« je nadaljeval rojak Vi
rant. »Ko vidim mladino, ka
ko brezskrbno in svobodno  
živi, lahko trdim, da nima 
mladina nikjer po svetu ta
ke svobode.

Frenk Virant je  bil doma 
mesec dni. v soboto, 3. avgu
sta. pa se bo spet odpravil v 
Kanado, »čez dve leti in pol 
na svidenje — za vedno!« je 
vzkliknil ob koncu pogovora.

V Zagradcu so letos p ra
znovanje dneva vstaje zdru
žili s proslavo v počastitev 
krajevnega praznika. 21. ju li
ja  so imeli slavje s ku ltu r
nim programom,, ki so ga 
pripravile družbenopolitične 
organizacije ob sodelovanju 
podružnice šole in osnovne 
šole iz Stične.

Cicibani, pionirji in m ladin
ci so z izbranim  kulturnim  
sporedom razvedrili številne 
domačine in goste. Na pro 
slavi je m ed drugim  govoril 
tudi častni občan Zagradca 
dr. Jože Beniger in ob koncu 
odkril spom insko ploščo, po
svečeno padlim  borcem  in ak
tivistom  NOV te r žrtvam  fa
šističnega nasilja. Plošča je 
vzidana ob vhodu v novo šo
lo, ku jo  je simbolično odprl 
znam šolski veteran Ervin 
Rotman. Obiskovalci so se 
najdlje zadržali ob razstavi

zgodovinskih predm etov, naj
denih v Zagradcu in okolici, 
te r starega šolskega arhiva z 
zapiski in akti.

M G.

Študentje želijo 
sklad za samopomoč

Klub posavskih študentov 
želi ustanoviti sklad za sa
mopomoč. Na nekaterih fa
kultetah in v nekaterih po
krajinskih klubih že imajo 
take sklade, študentom  so v 
veliko pomoč. Njihovi doho
dki so pogostokrat neredni, 
zato se h itro  znajdejo v te 
žavah. Posojilo brez obresti 
bi jih  za kratek čas lahko re 
šilo denarnih skrbi.

Brežiški in krški študentje 
so s svojim i željami sezna
nili obe občinski skupščini. 
Za začetek bi radi dobili od 
vsake po 4.000 din.

Obeležje v spomin 88 žrtvam vojne
Postavili ga bodo na pokopališču v Vavti vasi —  Množični prispevki članov 
ZB, drugih občanov in delovnih organizacij na območju Straške organizacije 

ZB —  Letos bodo predvsem olepšali grobišče borcev

ZB NOV v Straži se je  od 
ločilo, da bo na jx)kopališču 
v Vavti vasi, kjer počiva 88 
borcev, talcev m  žrtev faši

stičnega nasilja (med njimi 
tudi 14 borcev raznih narod
nosti, katerih imena niso 
znana), postavilo spominsko

VELIKAN MED DETERGENTI
NAGRAJUJE

Spodnjeposavski 
medobčinski svet 

ZKS bo zastavil 
delo jeseni

Medobčinski svet za Spod
nje Posavje se bo prvič se
stal po koncu počitnic. Ob
činske konference Zveze ko
m unistov so izvolile vanj po 
štiri člane.

K om uniste iz brežiške ob
čine bodo » s to p a li prof. 
Stanko Skaler, Stanko Reber
nik, inž. Franc Flipčič in 
Franc Skinder. Na konferenci 
v K rškem  so izvolili Reziko 
Pirčevo, Lojzeta Stiha, Slavka 
L iparja in Jožeta Habinca, v 
Sevnici pa Vinka Božiča, Jo 
žeta Bogoviča, Rada Umeka 
in  Jožeta Kneza. V kom iteju 
so tudi sekretarji vseh treh  
občinskih komitejev: inž. Al
bin Ješclnik iz Sevnice, Slav
ko š r ih a r in Krškega in  Franc 
Bukovinsky iz Brežic.

Dvor: nova trgovina
Pred kratkim  so začeli na 

vrtu  pred gradom nasproti 
MERCATORJEVE poslovalni
ce na Dvoru pripravljati te 
m elje za novo poelovno stav 
bo žužem berške km etijske 
zadruge. V njej bosta trgov 
ska poslovalnica in gostilna.

/ /

obeležje, skupno grobišče 
padlih pa lično uredilo.

Imenovali so pripravljalni 
odbor, v katerem so: Fran
ci Horvat, Ivan Virant in 
Stefan Kovač. Kot je pove
dal član tega odbora Virnat, 
bodo grobišče borcev in spo
minsko obeležje na vavtova- 
škem pokopališču urejali po
stopoma.

Do 13. septembra, ko sla
vi Straža krajevni praznik, 
bodo na grobišču uredili cve
tlične grede, temelje oziroma 
ogrodje za obeležje, ki bo ime
lo na vrhu veliko peterokra
ko zvezdo. Zatem bodo zasa
dili breze in drugo okrasno 
drevje ter grmičevje. Nazad
nje bodo postavili tudi obe
ležje. To bo skulptura, ki bo 
simbolizirala žrtve NOV. Pred
videvajo, da bodo vsa dela 
do jjostavitve obeležja opra
vili letos.

Ureditev grobišča z obelež
jem  bo veljalo okoli 20.000 
dinarjev (2 milijona S dinj. 
V ta namen že dalj časa 
zbirajo prispevke od članov 
ZB, nečlanov in delovnih or
ganizacij. Od članov, ki so 
prispevali po 10 dinarjev, 
so zbrali že 3.550 dinarjev. 
Njihova imena bodo vpisali 
v spominsko knjigo, ki jo je 
organizacija ZB dobila lani 
za dan vstaje. Občani, ki ni
so člani, bodo prispevali po 
2 in 3 dinarje. Za te prispev
ke je dalo ZB natisniti po
sebne kupone. Do zdaj se je 
prošnji za pomoč odzvalo tu
di podjetje GORJANCI in 
prispevalo 1S00 dinarjev. Or
ganizacija bo prosila za pri
spevke tudi krajevno skup
nost in NOVOLES, ki je že 
večkrat izdatno podprl ak
cije ZB.

Z A  S N E Ž N O
BELO  R O Č N O  P R A N JE

O g la šu jte  
v DL!

Pogosti in uspešni 
partizanski napadi na nase
ljence so vplivali tudi na te 
Slovence, da se na noben na
čin niso pustili naseliti na 
poljski zemlji in so se konč
no vrnili k svojim družinam.

»Slovenci -  Nemcem 
najbolj sovražen na

rod na Balkanu«
Ne sam o da so se Slovenci 

upirali naselitvi v lublinskem 
d istriktu, temveč so temu 
nasprotovali tudi Nemci, ta 
ko volksdeuscherj i , ki so se 
želeli naseliti, kakor tudi 
upravni organi v generalni 
guberniji. Ko je npr. šef 
lublinskega d istrik ta dr. Zor- 
ner na delovni sejd v belve- 
derskem  gradu v Varšavi go
voril o negativnih posledicah 
naselitvene akcije v Zamos- 
cu, je dejal tudi: »Poleg te
ga bo prišlo v Zamosc še 
300 slovenskih družin, uk
rep, ki bo bistveno otežil 
delo državnega kom isarja. 
Med balkanskimi narodi ve
ljajo Slovenci kot eden Nem
cem najbolj sovražnih naro
dov. Ne gre ̂ prezreti nevar
nosti, da se bodo postavili 
na stran Poljakov.« Kriiger 
mu je  odgovoril, da je nase
litev Slovencev v lublinskem 
distriktu bila Himmlerjeva 
želja. Povedal je tudi, da so 
poslali zastopnika državnega 
kom isarja za utrjevanje nem 
štva k Slovencem z nalogo, 
naj se prepriča, kakšen je 
njihov odnos do nemštva. 
Ko se bo vrnil, bo treba 
prem isliti, ali je sploh ko
ristno vzeti te  ljudi v gene
ralno gubernijo. Priporočil 
je dr. Zom erju, naj svojo 
zaskrbljenost glede Sloven
cev prikaže Him m lerju, ki 
bo naslednji dan obiskal Lu 
blin. Ni podatkov o tem, 
ali je dr. Zdm er o tem go
voril s Himm lerjem  ali ne, 
dejstvo pa je, da H imm ler 
ni odstopil od svoje zamisli. 
Se v svojem pismu general
nemu guvernerju Franku z 
dne 3. ju lija  1943 je pisal, da 
poleg Nemoev pridejo v po
štev za naselitev v lublinskem 
distrik tu  tudi »Alzačani in 
Lotaringijci, ki jih je treba 
po Hitlerjevem  povelju nase
liti v vzhodni Evropi, in v 
svojem bistvu zelo dobri 
slovenski izseljenci iz Gore
njske in iz Spodnje š ta je r 
ske.«

O tem, da se izgnani Slo
venci branijo naseliti v lu
blinskem d istrik tu , so bile 
kmalu obveščene vse nem
ške osrednje ustanove v Ber
linu, kot na pr. Voksdeutsche 
M ittelstelle, štabni urad dr 
žavnega kom isarja za u trje 
vanje nem štva, glavni držav
ni varnostni urad itd.

To vprašanje je postalo 
tako pereče da je šef glav 
nega štabnega urada Greifelt 
12. m aja 1943 ustno poročal 
H im m lerju. Ta je naročil, 
naj- z izgnanimi Slovenci do
bro in skrbno ravnajo in naj 
tisti, ki želijo ostati v rajhu, 
ostanejo tam, ne sm ejo pa 
na območje nekdanje Avstri
je. S prim ernim  pojasnjeva
njem je  treba dosečri. da jih 
bo šlo čim več v Lublin. 
Enako je naročil za izselje
ne Alzačane in Lotargijce, 
ki so se tudi branili naseliti 
se na Poljskem.

H im m ler ja  so k tej odločit
vi prisilili odpor izgnanih

Slovencev proti nam eravani 
naselitvi v vzhodni Evropi 
kakor tudi razm ere v gene
ralni guberniji, predvsem ne
uspeh cele naselitvene akcije 
v lublinskem distriktu. Tež
ko je reči, kateri od obeh 
dejavnikov je bil močnejši.
Da je bil pri tej odločitvi 
odpor izseljenih Slovencev 
proti naselitvi zelo pom em 
ben, pove dejstvo, da so 
nato odposlali iz Zamosca 
tudi tiste Slovence, ki so 
tam  — sicer brez družin — 
že čakali na naselitev.

Tako imamo od jeseni 1942 
do spomladi 1943 opraviti z 
zanimivim pojavom. Na eni 
strani so se osrednje usta 
nove v Berlinu pritoževale, 
da skoraj vsak dan prihajajo  
iz najrazličnejših taborišč in  
območij v rajhu na naselit
veno območje (v lublinskem 
distrik tu  — op. T. F.) p re
seljene!, ki hrepenijo po na 
selitvi (podčrtal T. F.) in so 
jim  morale relo groziti s 
kaznimi in odložitvijo nase
litve do konca vojne. Na 
drugi strani pa so se izgna
ni Slovenci, Alzačani ln Lo- 
targijci odsledno branili na
seliti se na poljski zemlji 
(podčrtal T. F.) in je H im 
m ler naročil, naj jih  k tem u 
pripravijo »s prim ernim  po
jasnjevanjem«.

Ko so omenjene tr i komi
sije začele pregledovati Slo
vence, je SS-Brigadefiihrer 
K urt Hintae, ki je v štabnem  
uradu odgovarjal aa naseli
tev preseljencev pod oanafeo 
»A« (Altreichsfall) v starem  - 
rajhu. 28. februarja 1943 n a 
ročil višjim vodjem SS in 
policije, naj ne zaposky«jo 
več za ponemčenje sposob
nih Slovence-v, češ da bodo 
vse izgnane slovenske druži
ne, ki še niso na dokončnem 
delovnem mestu, naseljene v 
vzhodni Evropi. V zvea s 
prej omenjeno Himmlerjevo 
privolitvijo, da lahko ostane
jo  v rajhu, pa je Hintze svo
je naročilo 9. junija 1943 
preklical.

Tako so potlej ostali ▼  
Nemčiji vsi izgnani Sloven
ci. Čeprav je H im m ler naro 
čil, naj jim  dajo odškodnino 
za njihovo im etje, ki so ga . 
pustili v Sloveniji, se to  ni 
zgodilo. Tudi sta Volksdeu- 
tsche M ittelstelle in štabni 
urad državnega kom isarja za 
u trjevanje nemštva še naprej 
delala razliko med tistim i, 
ki naj bi bili sposobni za 
ponemčenje, in tistim , ki 
niso bili. še  naprej sta  si 
prizadevala, da bi imeli čim 
manj medsebojnih stikov. 
Skušala sta jih tudi p rosto r
sko ločiti med sebetf, tako 
da bi v neki pokrajini bili 
samo pripadniki ene skupi
ne, vendar tega nista mogla 
izvesti do kraja. Zaradi tega 
so jih  večkrat prem eščali iz 
taborišča v taborišče in iz 
pokrajine v pokrajino, tako 
da so nekatere družine šle 
tudi skozi petnajst ali več 
taborišč v več pokrajinah.

Uporna misel je bila 
vsevdilj živa tudi 

med vsemi našimi 
zavednimi pregnanci

Drug: val odpora pri iz
gnanih Slovencih je prišel 
potem, ko so jim  nacisti po
deljevali listine o nemškem 
državljanstvu



Med letošnjim i udeleženci 
kiparskega simpozija Form a 
viva v Kostanjevici na Krki 
je tudi sam orastnik, risar in 
kipar, km et in delavec Pe
ter Jovanovič iz Zetine v Po
denski dolini. Ko sem te dni 
s slikarjem  Viktorjem Ma- 
gyarom in kasneje še z uprav
nikom Dolenjskega lista Mir
kom Veselom opazoval kipar
je  sam ouka p ri delu, se n i
sem mogel otresti občutka, 
de je mož na moč redkobe
seden, zaprt vase in tih. Pa 
sem se zmotil: še kako za
poje njegova poljanska govo
rica! Preprost je v izraža
nju. Iskren. Ali kot pravi
mo: ta  reče stolu sbol, ne pa 
»sredstvo za sedenje«.

Kinotečni filmi 
v Novem mestu

Da bi ljubitelji filma spet 
prišli na svoj račun, je Zavod 
za kulturno dejavnost ,v No
vem mestu pripravil v okviru 
Dolenjskega poletja 68 revijo 
filmov jugoslovanske kinote
ke. Tako bomo od 2. 8. do 6. 
8. 1968 gledala v iin u  Krka 
naslednje filme:

2. 8. — Abbott in Go.stello v 
tujski legiji. Film je duhovita 
komedija ameriške proizvod- 
nje iz  letu 1955. Režiser Carles 
Lahont, igrata Abott in Co- 
stello.

3. 8 . — bo na sporedu glas
beni film BELI ŠPANSKI BE- 
ZEG, ki je v predvojnih in 
medvojnih letih žel veliko pri
znanje. Ameriški film iz 1938 
je režiral G. Sturges, igrata 
Jeanett Mac Donald in Eddy 
Nelson.

4. S. — film za vsakogar bo 
Tarzan in šen«, proizvodnja 
ZDA 1945 režiserja Cedrica 
Gibbonn. Igrata Johnny Wek>s- 
miiller in Maureen O’Sullivan.

5. —* ameriški film HE- 
BECCA, izredno kvalitetna 
drama, ki ima vsa obeležja 
trillerja. Režiser je Alfred 
Hitchock, igrata pa Laurence 
Olivier, Joan Fontaine.

6. S. — asa zaključek revije 
si bomo lahko ogledali ameri
ški westem HONDO režiserja 
Johna Farrowa; ▼  glavnih vlo
gah John Wayne in Geraldine 
Page. R im  je zavzel dostojno 
mesto med kvalitetnimi filmi 
tega žanra.

Oblikovalci, ki m hočejo 
ogledati vseh pet filmov, ima
jo 20 odstotkov popusta na
običajno ceno vstopnic. Ne za
mudite edinstvene priložnosti!
V prihodnjem mesecu je pred- 
videna revija kvalitetnih glas
benih filmov, o čemer bomo 
še pisali.

»Ja, pokosil sem doma pa 
š e l . . .  Seveda imam še skr
bi. Doma delam na majhni 
km etiji. Kako delam? Lahko 
bi rekel: od k jer sem prišel, 
tja  sem šel v svojem delu. 
Prišel sem s kmetov.«

Peter Jovanovič, slikar in 
kipar, ki pa daje prednost 
predvsem kiparstvu, čeprav 
ga risba že od nekdaj p ri
vlači, ni odkritje letošnjega 
kiparskega simpozija. Odkri
la so ga pred leti Mlada po
ta, kam or je  vztrajno poši
ljal svoje risbe. Zanje je  pre
jel več nagrad, za svoje iz
virno in za Slovence kar ne
navadno likovno izražanje pa 
je požel m arsikatero izredno 
pohvalo. Tridesetletni Peter 
Jovanovič je imel že nekaj 
sam ostojnih razstav (K ranj, 
Škofja Loka), sedaj pa pri
pravlja razstavo v kranjski 
mestni galeriji.

V dneh, ko kleše v kosta- 
njeviškem gradu, je naredil 
izredno velik in zahteven kip, 
ki ga je imenoval Družina. 
Pravkar se je ukvarjal z dru 
gim. Iz hrastovine je izvabil 
kmečko ženico s kočem. P ri
pravlja še kip, ki ga bo po
daril kostanjeviški Gorjupo-

Novomeška glasbena šola je 
imela v preteklem  šolskem 
letu 150 dijakov, od teh 14
v Šentjerneju in 13 -v S tra 
ži, k jer ima šola svoji po
družnici. Letošnje sprejem ne 
izpite so na šoli že imeli. Od
ziv ni bil ravno velik, to pa 
pride šoli tudi prav, saj je 
imela letos v pripravljalnem  
razredu večje število gojencev 
ki jih  bodo letos sprejeli k 
pouku. Letošnji šolski uspeh 
je bil zelo dober, nekateri 
učenci so pokazali izredno za
nimanje. Povprečna ocena je 
bila prav dobro. V tem  šol
skem letu so u trdili orkester 
glasbene šole. Z njim  so že 
nekajkrat nastopali. V letoš
njem  šolskem letu so imeli 
tr i radijske oddaje, gojenci 
glasbene šole so sodelovali 
na proslavah v tovarnah in 
šolah.

Šola ima prem ajhne prosto
re, predvsem pa bi potrebo
vala večjo sobo za delo z or
kestri in ansambli. K ar pet 
učiteljev, ki poučujejo na tej 
šoli, se vozi k  Ljubljane. Se

vi galeriji. In mimogrede še 
riše.

»Risbo imam poseU-o rad. 
če  le morem, se spravim  k 
d e l u . . .  Ko sem prišel v Ko
stanjevico, sem se kar malo 
zbal, ko sem zagledal dela, 
ki so jih  ustvarili k iparji v 
prejšnjih  letih. Ampak pogu
ma nisem izgubil. In  v pri
hodnosti? Edini načrt, kate
rega se bom držal, je delo.
V delu je vse, prav vse.«

Peter Jovanovič oblikuje v 
lesu, predvsem v mehkem. 
N ajraje ima lipo, oreh in 
hruško. H rastu  se je letos 
zoperstavil, kot se m u le mo
re človek, ki ve, kaj hoče. 
Mar mu je, kam in v katere 
rubrike ga postavljajo kriti
ki. Morda je naivec, saj jim  
je po izrazu še najbliže. Ali 
pa recimo preprosteje: um et
nik je. Umetnost je namreč 
samo ena, tistih  pa, ki jo 
hočejo »ustvarjati«, pa veli
ko več.

» . . .  in ko bom končal tu 
kaj, pojdem domov, kajti de
lo me čaka. Delo na km eti
ji in delo, ki ga nosim v 
sebi.«

daj ima šola že 6., 7. in 8. 
razred, k jer predelujejo delo
ma tudi že snov srednje glas
bene šole in se tako priprav
ljajo na študij na tej šoli. 
In kakšne skrbi še tarejo 
novomeško, glasbeno šolo? 
Godba, ki dela v njenem ok
viru, nim a prostora za va
je . . .  in prav lahko se zgo
di, da je čez noč ne bomo 
imeli več.

P. B.
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Po Konkurenčnih cenah 
izdelujemo v s e  v r s t e  
nagrobnikov, spomenikov 
spominskih obeležij in vse 
teracersks dela hitro In 
kvalitetno.

PETER BREŠČAK

Novo v glasbeni šoli

M A )\JVK y\

NEDELJSKE DIRKE
(N a d a lje v a n je  S 1. s t r .)  Ml najuspešnejši Olimp (Dušan

Katona) iz Ljubljane, ki m  imel 
je bila prva na cilju Atena (Janez nobene kazenske točke. Na dru- 
Košak), pred Briko (Vinko Rad- gem mestu je bil Durtimor (Jer
kovič) in Abrino (Janez Vidmar), nej Vilfan) iz Ljubljane, ki je

4. dirka: »KRAJEVNA SKUP- v ponovnem dvoboju premagal 
NOST ŠENTJERNEJ« — v II. he- Fantoma z iahalko Evo Završni- 
atu se rezultat ni spremenil. kovo iz Celja.

5. dirka: »ASSO Dl BRISCOLA« 9. dirka: KRŠKO — prvo mesto
— na progi 2000 m je prvi pri- je pripadlo v tej dvovprežni vož- 
spel na cilj Cekin (Martin Koc- nji za križane kasače iz Dolenj-
jan) — 1,53.1, pred Briško (Vin- ske paru Bisa — Albena (Janez
ko Radkovič) in Albreno (Janez Grgovič) ml., drugo mesto je
Hudoklin). nasedel par Abri — Atena (Janez

6. dirka: LJUBLJANA — prvi Košak) in tretje Brika — Briška 
je bil Merinko (Štefan Tkačev), (Vinko Radkovič).
pcred Royal-Hanover (Ivan Lipej) 10. dirka: SLOVENIJA — V
in Turistom (Franc Sršen). dvoprežni vožnji za 3-letne in

7. dirke ni bilo, ker je bil že starejše kasače je prepričljivo 
znan zmagovalec Matevž Križanec zmagal par Lincoln — Rose Mary 
iz prvih dveh heat voženj. (Hubert Križanec), pred parom

8. točka: v preskakovanju za- Ro val-Hano ver — Turist (Ivan
prek za konje konjeniških kiu- Lipej) in Leon 11. — Merinko
bov je med devetimi tekmovalci (Štefan Tkače). P. MIKLIČ

Od kdaj dirke v Šentjerneju?
Konjske dirke imajo v Šentjerneju več desetletno tradicijo. 

Pred 82 leti je menda bil med prvimi dirkači tudi Josef Ressel, 
iznajditelj ladijskega vijaka. Najprej so dirkali kar po cestah, 
da bi se kasneje »kosali« na dirkališču, kjer stoji danes nova 
šola. V letu 1937 je dobil Šentjernej urejeno dirkališče na seda
njem kraju. Kot kaže, bo tradicija ohranjena, in tako je prav . . .

BAROMETER NEDELJSKIH DIRK
ODLIČNO: ideja, da konjske dirke v Šentjerneju postanejo 

tradicionalne in da so se na startu  pojavili številni dom a« tek
movalci.

PRAV DOBRO: organizacija tekmovanja, ki razen nebistve
nih spodrsljajev zasluži vse priznanje. Enako oceno lahko damo 
marljivim organizatorjem, ki so dali vse od sebe.

DOBRO: vodenje samega poteka dirk. Imeli smo občutek, 
da so se nekateri gledalci kratkočasili, ker jih napovedovalec ni 
»držal« v napetosti.

ZADOSTNO: rediteljska služba, ki m znala krotiti preveč ra
dovednih gledalcev < posnemajmo dobro rediteljsko službo iia 
speedway dirkah v Krškem!) niti voznikov osebnih avtomobilov, 
ki so parkirali na njivah.

Številni <. oiskovalei nedeljskih konjskih dirti v Šentjerneju 
niso bili razoča ani. Lepo vreme, prijetno vzdušje in vse ostalo 
je prispevalo, da so dirke razen manjših spodrsljajev v celoti 
uspele. Nekatere pomembnejše dogodke bomo prikazali v sliki 
in besedi:

Pogumno dekle — Jahalka Eva Završnikov* iz Celja (slika 
zgoraj) je s svojimi elegantnimi skoki s konjem Fantomom na
vdušila številne gledalce. Med devetimi tekmovalci je zasedla 
odlično tretje mesto, kar je velik uspeh simpatične mlade Ja- 
halke, (Foto: P. Miklič)

Plavalna sezona se bliža vrhu. 
Ves avgust bodo na sporedu re
publiška in državna plavalna pr
venstva.

Prejšnji teden so se mladi pla
valci PK Celulozar udeležili slo
venskega ekipnega prvenstva za 
mlajše pionirje, ki je bilo v Tr
bovljah. Med devetimi ekipami se 
je maloštevilna ekipa iz Krškega 
uvrstila na odlično četrto mesto. 
Prva tri mesta so si razdelile eki
pe ki imajo zimske bazene in va
dijo vse leto.

Prvo mesto je osvojil Triglav iz 
Kranja s 1887 točkami, pred Ljub
ljano (1863 in Fužinarjem z Raven
(1477).

Celulozar je osvoji; 885 točk. 
Med posamezniki je bil uspešen 
zlasti Igor Turk, ki je bil trikrat 
prvi (50 m in 200 m prosto ter 50 
metrov delfin). Na 50 hrbtno je 
bil drugi. Ob tej priložnosti je iz
boljšal kar dva slovenska rekorda: 
na 50 m prosto in delfin. Meta 
Novak je osvojila četrto in šesto 
mesto, enak uspeh pa je imela tu 
di Nelka Gabrič. Jože Pečnik je 
bil peti. Pohvaliti moramo tudi 
ostale piavalce, saj so vsi dosegli 
solidne čase in uvrstitve, čeprav 
plavajo šele prvo leto.

Z. ŠEBEK

OD TU IN TAM
■  NOVO MESTO — Nogometa

ši spjtskega Hajduka so končali 
osemdnevne priprave. Med tednom 
so odigrali prijateljsko tekmo z 
nogometaši Novega mesta in brez 
večjega napora premagali domače 
z 11:0. Tekmo si je ogledalo veliko 
število gledalcev. (N. N.)

■  KRŠKO — Krški plavalci sc 
bodo v avgustu udeležili pomemb
nih tekmovanj. Tako bo prihodnji 
teden v Celju prvenstvo starejših 
pionirjev; na Jesenicah bodo imeli 
svoje prvenstvo slovenski mladin
ci; zadnje dni avgusta bo v doma. 
tein bazenu na Vidmu d aavno 
mladinsko prvenstvo, za katerega 
vlada veliko zanimanje, — Neka
teri najboljši plavalci se bodo 
udeležili tudi državnih prvenstev. 
Tako bo Franc Čargo, ki je postal 
član jugoslovanske plavalne repre
zentance kmalu, imel nekaj po
membnih meddižavih srečanj. Za 
ta  tekmovanja se bodo državni re
prezentanti pripravljali v Krškem 
od 3. avgusta naprej. (Z. š .)

■  BLBNJARC1 — Mladi nogo. 
metaši iz Črnomlja so gostovali 
v Bubnjarcih, Odigrali so prija- 
teljsko tekmo z domačimi nogo
metaši in zmagali s tesnim rezul
tatom 8:7. V povratnem srečanju; 
ki .je bilo v Črnomlju, so Črno
maljci razočarali in prepustili 
zmago gostom z rezultatom 11:5.

■  NOVO MESTO — Klubsko 
teniško prvenstvo, na katerem so
deluje 11 igralcev, bo kmalu kon
čano. Nekaj kol pred koncem je 
jasno, da bo zmagal Jože Splihal, 
ki je zbral 8 zmag in ima najbolj
šo razliko v setih. Visoka mesta 
bodo zasedli še: Samo Medic, 
Pavle Lfhl. F.anc Mikec in Jure 
Picek. Na treningu igrajo še na
slednji igralci: Rudi Berger, Janez 
RoUh. Željko Gerbec, Marko Pi
cek Miro Berger in Slavko Dokl.

(N. N.)

■  ČRNOMELJ — Starejši igral
ci nogometa ie  Črnomlja so na
vezali stike z nogometaši iz Ozlja. 
Ozeljčani so pretekli petek gosto- 
vali v Črnomlju in so se srečali v 
malem nogometu z domačini. Tek
ma se je končala r, zmago domačih 
z rezultatom 4:2. Dva zadetka za 
Ozlja je dosegel Mihalič, za doma
čine pa je bil najuspešnejši Kra
marič, ki je dosegel tudi dva gola.

(A. L.)

■  SEVNICA — V počastitev 
dneva vstaje je bila odigranR no
gometna tekma za pokal Zveze 
borcev Sevnica, med NK Sevnica 
in NK Celulozar. Gostje so zma
gali z rezultatom 9:0 in dobili pre
hodni pokal v trajno last. Na tej 
tekmi so nogometaše! obeh enaj
steric počastili spomin nedavno 
umrlega nogometaša Ivana Možica, 
ki se je smrtno ponesrečil. Za 
njim  je ostala velika vrzel v dru
žini pokojnega, ravno tako pa tu 
di med nogomet oži ki bodo po
grevali svoje levo kriOo.

■  ŠENTJERNEJ — Na nedelj
skih konjskih diikah je uspešno 
nastopal v najbolj zanimivi heat 
dirki tudi trener jugoslovanskih 
smučarskih gkakaloev Lojze Gor
janc. Z Leonom II  je bil enako, 
vreden nasprotnik Rose Mary s 
voenikom Matevžem Kražincem.

(N. N.)

■  NOVO MESTO — Mladi atle
ti atletskega kluba Novo mesto, 
ki se pripravljajo na tekmovanje 
šestih slovenskih mest septembru v 
Novem mestu, se bodo te  dni 
ndeleftli večtedenskega atletskega 
seminarja v Mozirju. (N. V.)

Atena je »»blestela! Kobila 
Atena (slika desno), kd Ima 
doma žrebička, se je kot »do
bra mati« dotoro odrezala v 
tretji dirki, ko je z voenikom 
Janezom Košakom osvojila p r
vo mesto. Janez Košak je ra
zen uspeha z Ido osvojil d ru 
go mesto in bil uspešen tudi 
v dirki dvovprežnih konj, ta
koj za parom Bisa — Albena 
(Janez Grgovič m l.).

S. DOKL

Rigo najboljši — Voznik 
fone Divjak iz Mihovioe (sli
ka levo) je v prvi dirki »Mla
di rod« zasluženo osvoji] pr
vo mesto. Dolgo časa je Rigu 
sledila kobila Ida (Janez Ko
šak), končno pa Je morala p ri
znati premoč »krepkejšega spo
la«. (Foto: S. Dokl).

Samorastnik Peter Jovanovič

REPUBLIŠKO PLAVALNO PRVENSTVO 
ZA PIONIRje

Trije naslovi za Igorja Turka
Igor Turk osvojil tri naslove in postavil dva 
republiška rekorda -  Mladi plavalci iz Krškega 
osvojili četrto mesto -  Igor Turk je med najbolj 

obetajočimi plavalci v Jugoslaviji!

Kostanjeviška gale
rija gostuje v Beljaku

K ostanjeviška Gorjupova 
galerija je v dogovoru z li
kovnikom Rudolfom Pilli- 
chom v arkadnem  dvorišču 
njegovega ateljeja v Beljaku 
razstavila dela Jože H orvata
— Jakija in Japonca Shirote 
Koichire. Razstavi sta v so
sednji Avstriji vzbudili veliko 
zanimanje. Vsa razstavljena 
dela so last kostanjeviške ga

lerije.

Druga Groharjeva 
slikarska kolonija
V Škofji Loki so se pred 

kratkim  zbrali udeleženci 
G roharjeve slikarske koloni
je, ki jo letos prirejajo  že 
drugič. Med drugim  bodo v 
m estu pod Lubnikom ustvar
jali slikarji: M arjan Rijavec,
Miloš Požar, Henrik Mar- 
chel, Jure Cislar, Ida B oršt
nik — Remec, M arjan Remec,
Franci Novine, Boris Jesih,
Mila Dokič (iz Beograda),
Alena Antonova (iz čehoslo- 
vaške) in drugi. Udeležence 
kolonije je sprejel tudi pred
sednik ObS Škofja Loka 
Zdravko Krvina. Takole izvablja iz lesa kipar Peter Jovanovič podobo
 -----------------------------  slovenske družine (Foto: Mirko Vesel)

PREDSTAVLJAMO VAM UDELEŽENCE FORME VIVE



Ali so vprašanja dolenjskega 
kmetijstva zares nerešljiva?

članek izpod peresa inže
nirja Metelka m i je dal spod
budo, da povem svoje m išlje
nje o revščini fin  njenih vzro
kih) kmečkega prebivalstva in 
o zapostavljenosti km ečke  
mladine. Strinjam  se z m ne
njem  pisca, da je kmečko pre
bivalstvo . revno, dodal pa 
bi še, da je prav zaradi te
ga reven tudi naš trg in bo 
vse skupaj tako ostalo, če 
ne bo prišlo do temeljitih  
sprememb v odnosu vse druž
be do zasebnega km etijstva.

■Kateri odnosi se morajo 
spremeniti? Po m ojem  m i
šljenju v glavnem tile:

— km etijstvo  — industrija,
— izobraževanje,
— odnos km etijskih  orga

nizacij.
Mislim, da mi nihče ne 

bo mogel ugovarjati, če tr
dim, da je bilo km etijstvo  
vedno v slabšem položaju kot 
druge dejavnosti. S tem  v 
zvezi s ta , tudi km et in km e
tijski d-alavec slabše živela 
kot drugi naši proizvajalci. 
Iz  znanih' vzrbkov je bilo to 
morda do nedavnega še opra
vičljivo, danes pa tega ne m o 
remo več opravičevati. Gle
de na površine, kakršne ima  
km et, bi potreboval primer
ne stroje, vendar mu jih na
ša industrija sploh še ni po
skušala nuditi. Morda je 
vzrok za tako stanje v tem, 
ker so nekateri mislili, da bo
m o lahko vso zemljo obde
lali z velikimi traktorji in 
kom bajn i Naj bo že tako ali 
drugac$,~ dotifjuča ini&strija 
bi morala zacjdiouiil Otmetom 
primerne stroje po* prim er
nih cenah, kar od ‘jij'e tudi 
pričakujejo. ■' ‘ ? :

'Da imajo km etje  interes za 
mehanizacijo, kaže defslvo, da 
je mnogo zavrženih strojev .iz 
zahodnih držav priromalo, k

nam in se lastniki ne ustra
šijo poti v Nemčijo, ko jim  
je npr. potreben nadomest
ni del. Mislim, da bi naše 
tovarne take potrebe km etov  
že lahko zadovoljevale.

Drugo vprašanje je  prede
lava odvišnih pridelkov in 
morda drugačna predelava, 
kot je  zdaj v rabi. Predelava 
km ečkih p ridelkov . v druge, 
obstojne oblike b i morala ne
kako uravnavati sezonska ni
hanja cen. S pospešeno in z 
ustrezno predelavo bi zago
tovili primerne odkupne ce
ne.

Dolenjsko vinogradništvo je  
posebno pereče vprašanje. Ker 
gojimo pretežno samorodni
co, je  zadeva še bolj zaple
tena. Pri reševanju tega vpra
šanja nismo prišli dlje kot 
da smo prepovedali točenje 
tovrstnega vina v lokalih in 
da smo predpisali primerno  
takso. S tem  sm o povzročili, 
da km et vina res ne more 
prodati in ga seveda sam po
pije. Morda se tudi učitelji
ca v takih krajih več ne ču
di, če ji otrok zjutraj v šoli 
pove, da je »fruštkal« (seve
da misli pri tem  na žganje 
ali vino!), preden je šel z do
ma. Ugotavljamo torej, da se 
po nepotrebnem popiva.

Upoštevati moramo, da po
rabi km et skoraj polovico de
lovnega časa v takem vino
gradu in ima namesto kori
sti škodo, kar je tudi velik 
vzrok za revščino. Menim, da 
mcird predelovalna industri

j a  na tem  področju več nare
d i t i ^  ker je - p itji šmarnico 
viog$č& r f fć đ e la tr  v kbristen  
proizvod\.. To je naloga indu
strije, ki naj bi se oddolžila 
km etijstvu . saj je le-to m no
go prispevalo za njen razvoj 
(s kadri, z delovno silo, z le
som in drugimi sredstvi).

O izobraževanju
.Menim, da je bila na po

dročju izobraževanja nareje
na velika napaka, ki jo  je  tre
ba popraviti in stanju pri
merno opredeliti, šolanje je 
bilo prilagojeno potrebam ve
likih km etijskih gospodarstev, 
ki so se na Dolenjskem v 
zadnjem času zaprla vase in 
životarijo (da sodobno km e
tujejo, ne bi mogel reči). Ti
sti, ki so se vpisali v tako 
organizirane šole, so se od
ločili'za delo izven domačega 
ognjišča. S pridobljeno kva
lifikacijo pa so se znašli pred 
zaprtimi vrati in so se mora
li znajti na najrazličnejše na
čine. Zato mirno trdim, da 
je v drugih dejavnostih več 
km etijskih strokovnjakov kot 
v samem km etijstvu! V bo
doče naj ta kader študira ti
sto dejavnost, ki jo  potrebu
je, s tem  pa bomo zagotovi
li ustrezno kvalificirane lju 
di. Km etijske šole pa naj ra
je poskrbijo za ustrezno izo
brazbo mladih ljudi, ki so 
in bodo ostali na kmečkih  
gospodarstvih.

Prav bi bilo, da bi o tem  
razmislili in v bodoče pravil
no ukrepali, če hočemo, da 
bo mlad človek imel resnič
no zanimanje in veselje za 
delo na zemlji.

Gospodarjenje v KZ 
Novo mesto

Mislim, da ukrepi KZ, No
vo m esto , ki jih tu nava
jam, tej organizaciji nikakor 
niso v cQ$t, da pa. bi, sppdbu-^ 
jali km ete in kmetijskega de
lavca, si še misliti ne upam. 
Takole je:

Ugotovili so. da so vinogra
di nerentabilni (žlahtna tr
ta), za to so nekatera zem lji

šča določili za prodajo. Zani
mivo pa je, da so nekateri 
uslužbenci kupili vinogradni
ške parcele in si na njih zi
dajo letne hišice. Vprašanje 
je, kako so si zdaj izračunali 
rentabilnost. Upam, da bodo 
odgovorili, zato o tem dovolj.

Drugič: stanovanjsko hišo, 
ki je  bila kupljena za potre
be delavcev, so spet prodali 
skupaj z lepo urejenim vino
gradov nekemu veljaku. Hkra
ti pa seveda mečejo na ce
sto delavca, ki je dalj časa 
v slabih pogojih delal za za
drugo.

Tretjič: v danem položaju, 
ko zatrjujejo, da se vzreja ži
vine ne izplača (kljub temu  
da smo po potrošnji mesa 
na predzadnjem m estu v Ev
ropi), oddaja zadruga zatra
vljene njive v odkos — km e
tom, se pravi tistim , katerim  
je bila ta ko ' rekoč prav ta- 
zemlja odvzeta. Lahko si m i
slimo, kakšne agrotehnične 
ukrepe izvajajo na površinah, 
ki jih na tak način izkori
ščajo. Mislim, da vsak ve, da 
km etje  ne jedo trave, pač pa 
jo njihova živina, ki pa tu 
di ne vpraša, po kakšni ceni 
je njen gospodar plačal kr
mo. N jem u se torej mora iz
plačati živinoreja, ker se pač 
ne more preusmeriti v trgo- 
vinp*. v .»kurjo klavnico«, v 
preskokop ali kaj drugega, 
ko t se: lahko zadruga — če- 
prav:bi bilo dobro, da bi sam  
organiziral odkup pridelkov, 
za katere zadruga ne kaže prar 
tega zanimanja.

, Marsikaj bi bilo dobro še 
povedati in opozoriti na to 
in ono slabost prizadetih. Ma
lodane vsi smo prišli j z  vasi, 
zato bi se za njene težave in 
za pomoč vasi morali bolj 
živo zanimati. Upam, da se 
bodo na to vprašanje oglasi
li tudi še drugi.

JOŽE BEG 
Družinska vas 56 

pri Beli cerkviPojdimo že vendar od besed 
k dejanjem!

Približno 12 let sem že na
ročnik Dolenjskega lista in ga 
tudi redno prebiram, ker je 
vsebina iz tedna v teden bolj 
zanimiva. Ne dajo m i miru  
razni članki, ki se nahaja
jo  na strani »To stran“ ste 
napisali sami.« Med njimi se 
mnogi dotikajo demonstracij 
študentov v Beogradu. Dovo
lite mi, da se tudi sam kot 
delaven človek spotaknem ob 
ta naš največji problem druž
bene in socialne ureditve, štu 
dentov na visokih šolah in 
rias delavcev v proizvodnji. 
Naj takoj povem: popolnoma  
se strinjam in tudi podpiram  
rnnenja in ugotovitve, ki jih  
je  na tej strani pred krat
kim  zapisal Alojz Metelko, 
diplomirani inženir agrono
m ije iz Trebnjega.

Danes, ko teče že druga 
polovica gospodarske ter druž
bene reforme, vse preveč go
vorimo, sklepamo na raznih 
sestankih in sejah delavskih 

'Svetov itd. K ljub tem u pa ne 
'prehajam o dosledno k  deja
njem! Zakaj? Tudi sam se 
mnogokrat tako sprašujem. 
Ko o tem razmišljam, ugo
tavljam, da to nič ne poma
ga. Ne pomaga pa zato, ker 
nismo tisti, ki smo prizade
ti, enotni. Zdi se mi, da pri
haja do neljubih pouličnih 
izgredov in demonstracij, za
to, ker danes zelo malo iz
polnjujem o sklepe delavskih 
svetov in upravnih odborov.

Delavski svet sprejme raz
ne sklepe in odločbe; čez dva 
meseca jih vodilni ljudje v 
podjetjih na svojo roko pre
krojijo. Tako nastajajo raz
ni prepiri, m ržnje in grož
nje z odpustitvijo iz podjet
ja. Ali je mar to socialisti
čen odnos predpostavljenega 
človeka v podjetju do delav
ca? Prav ta delavec pa je ne
mara ustvaril že težke m i
lijone v prid podjetju in druž
bi nasploh, pri tem pa je bil 
vedno tiho, trpel je  in delal. 
Ali mora biti tak človek res 
vedno jaotlačen in poniževan? 
Moje mnenje je, da ne! Tre
ba je dvigniti glave, pogleda
ti resnici v oči in resnično 
preiti od besed k dejanjem  
brez kakršnihkoli zadržanosti, 
pa naj gre tudi za najbliž
jega prijatelja.

č e  kdo ni sposoben, naj 
sam odstopi; če se tega ne za
veda, ga morajo njegovi pod
rejeni soglasno odstraniti iz 
svoje srede. Zakaj to opisu
jem? Zato, ker mi je stvar 
dobro znana. Sem  namreč 
član centralnega delavskega 
sveta, predsednik disciplin
ske komisije in tudi raznih 
drugih dolžnosti mi ne manj
ka, da sploh ne omenim red
nega dela v proizvodnji. Za
to moram proučevati razne 
pomanjkljivosti v naši druž
bi in sploh v  proizvodnji. 
Im el sem  osebne stike z ljud
m i iz TOMOSA. LITOSTRO

JA in še iz nekaterih drugih 
podjetij. Zatrjevali so mi, da 
je danes pač edini ukrep, ki 
takoj prinese dobre rezulta
te, prekinitev dela. Po doma
če povedano: štrajk.

Ali nam je to kot samou
pravljavcem potrebno? Mi
slim , da ne — vendar: treba 
je zares in povsod takoj pre
iti od besed k dejanjem!

JERNEJ ČRNUGELJ 
ČRNUČE 177 

LJUBLJANA

Gomilo na Znance- 
vih njivah odpirajo
Arheolog Tone Knez je za

čel včeraj odpirati novo ilir
sko gomilo. Površinska dela, 
ki so jih  opravili v preteklih 
dneh, so pokazala več gro
bov, ki jih  sedaj raziskujejo. 
Izkopavanja v Novem mestu 
tečejo sedaj že š tir i mesece 
in pol te r sodijo med največ
ja  arheološka raziskovanja v 
Sloveniji v tem letu.

Cemu zamujena 
pošta?

Pošta Cerklje ob Krki do
stavlja pošto občanom vsak 
drugi dan. Pred leti, ko so 
je  še peš nosili, smo jo pre
jemali vsak dan. Tako sem  
tudi neko nujno pismo dobi
la 18. julija z zamudo. Na 
tako ugodnem terenu, kot so 
vasi ob Krki, ni razloga, da 
bi morali pošto prejemati le

trikrat na teden! če  je vmes 
še praznik, jo dobimo samo 
dvakrat. Kako naj potem be
remo dnevne časopise? V ne
katerih državah dobivajo pre
bivalci pošto trikrat na dan, 
pri nas pa še nujnih sporo
čil ne vsak dan. Upam, da 
bo uprava pošte čimprej na
šla najboljšo rešitev za do
stavo v okoliške vasi.

D. L. Boršt 
pri Cerkljah ob Krki

PISMA UREDNIŠTVU
MEGLE NAD TABOROM 

NA VALETI

Kaj se skriva 
za „Rožnato 

Marijo”?
Čas je, da se namigova
njem glede vodenja in 
poslovanja v taboru na 
Valeti napravi konec -  
naj dobi odgovor, kaj se 

sploh dogaja

v katerega je pisec spretno vpletel 
»Rožnato Marijo«, izkoristil za 
taktiko »trojanskega konja«. Hva
ležni smo M. Bauerju, da je spro
žil polemiko, ki bo nadalje razjas
nila. kaj Je zdravega in kaj je 
gnilega. Odprl je razpravo in zdaj 
je čas, da spregovorijo starši, te
lesno vzgojni delavci, dijaki, otro
ci in vsi, ki imajo kakršnekoli 
pomisleke in posebej pripombe 
glede kvalilete in vzgojnih prije
mov takšnega dela z mladino.

Prepričan sem, da ne bomo več 
pavšalno ocenjevali, ker to ne bi 
nikomur koristilo. Ocene • in trdit
ve morajo biti konkretne. Seveda 
pa ob tej priložnosti ne smemo 
pozabiti tudi naprizadevanja ozke
ga kroga tistih, ki še delajo z mla
dino. Povsem je razumljivo, da 
so ti ljudje bo lj' izpostavljeni kri
tiki kot tisti, ki ne delajo nič.

Naš list bo skušal osvetliti-ta 
primer t  vseh zornih kotov in pre
gnati megle; ki 30 se spustile na 
Valeto. Vabimo k javnemu raz
pravljanju!

S. DOKL ‘

O glasbeni reviji 
»Grlici«

Tovariš urednik’
Grlica, ' revija za . glasbejio 

j vzgojo~ je  letos zaključila 12., 
letnik. Izdaja,, jo  Driištvo , 
glaspenpi pedagogov.. Name-. , 
njena je predvsem . šolam  iff. 
pevskim  zborom. Vsebuje ot
roške in' mladinske pesmi, k i 
sp nepogrešljiv spremljevalec 
pevskih ur po šolah.,V  n jej „ 
najdete še glasbene ocene in 
druge vesii iz glasbenega po
dročja. V bodoče bo skušala 
pri glasbenem pouku pripra
viti domače učne pripomočke, 
kar bo pospeševalo in dopo
lnjevalo pouk.

Opazil pa sem, da ima ta 
bogata glasbena revija le 1300 
naročnikov. To pa je veliko 
premalo, saj niti vsaka šola 
ni naročena nanjo. Naročnin- 
ski pogoji so za dijake in štu 
dente prav ugodni. Skupinsko  
naročilo je za vse leto le 7 
din.

Ob koncu naj dodam, da je 
revija dolga leta v rokah pri
znanih glasbenih pedagogov: 
sprva Radovana Gobca, pozne
je Pavla šivica in sedaj Ja
koba Ježa.

STANKO SKOČIR  
LOKA

Mladina in občani iz občine No
vo- mesto in tudi drugi že vrsto 
let letujejo na Valeti pri Porto, 
rožu. Za marsikoga je to edina 
priložnost, da pride na morje.

življenje je teklo v taboru iz 
leta v leto po ustaljenih navadah, 
ki so jih nekateri sprejeli; drugi 
spet ne. in so se nezadovoljni 
vračali domov. Tudi samo' poslo
vanje rn vodenje tabora je bilo 
ustaljeno;''za nekoga privlačno, za', 
drugega spet odbijajoče Ravno 
zato so večkrat V'javnosti krožiir 
razni očitki na rovaš vodenja in 
na račun posameznih, ljudi, človek 
lahko ima občutek, da gre celo 
za nekak »črni tabor«,'k jer se do
gaja marsikaj — in nič . . .
. Vsa dosedanja namigovanja in 

obtožbe je obelodanil pred krat. 
kim sestavek pod naslovom »Ro
žnata Marija« izpod peresa M. 
Bauerja v Delu. Sestavek, ki je 
napisan v dokaj kritični luči (v 
upravičenost navedb se ne spu
ščam), je sodu izbil dno!

Sem somišljenik vseli tistih, ki 
trdijo, du je t~eba dokončno re- 
šili status leca »letoviškega objrk- 
la* in da se končno preneha s 
sumničenjem ljudi, ki delajo, kot 
nam je dobro znano, brezplačno. 
Sedaj je tudi lepa priložnost, da 
tudi javnost pove svoje mnenje in 
da se to vprašanje dokončno 
uredi.

Omembe vredna so namigovanja 
pisca sestavka v Delu, da se doga
jajo v vodenju tabora in izven nje. 
ga nedovoljene stvari — celo pri
svajanja itd. O takih in podobnih 
trditvah se bo treba podrobneje 
pozanimati. Seveda je ta primer.

za snežno beto
ročno pranje

velikan med
detergenti
.̂'ZfaicrOg. MARIBOR ---------------- -

Mar so cene mesa v naših mesnicah 
primerne odkupnim cenam živine?

To vprašanje postaja iz 
dneva v dan bolj zanimivo 
tako za potrošnike kot za 
proizvajalce. Vsak dan sliši- 
mg vedno bolj upravičene kri
tike enih in drugih, ugotav
ljamo groba kršenja m čel 
ponudbe in povpraševanja. 
Vendar vse to vidimo le pro
izvajalci in potrošniki. ■ Sm a
tram, da bi v takem položa
ju  morala družba hitreje 
ukrepati, saj to traja že več 
kot eno leto. Proizvajalci se 
hudujejo, da zelo težko pro
dajo svojo živino in še to po 
smešno nizki ceni. Na drugi 
strani se jezi potrošnik, ker 
so cene previsoke. Mesarska 
podjetja pa molčijo. Seveda, 
saj je  to čudovit vir za za
služek! Navodilo Z IS , ki je

bilo izdano že pred meseci, 
pravi, da morajo mesarska  
podjetja znižati ceno mesa, 
ker bi s tem omogočila več
jo  potrošnjo mesa na doma
čem trgu. To navodilo pa je 
naletelo na gluha ušesa. Smer
nice ZKJ najbrž niso zani
mive za tovrstno dejavnost. 
Tako ostaja vse pri starem.

Zanimajo m e kalkulacije na
ših mesarskih podjetij, pred
vsem Agrokombinata Krško. 
Ne morem razumeti, da so 
prodajne cene celo trikrat in 
večkrat večje od nabavnih pri 
govedu in svinjah.

Razen nižjih cen si želimo  
potrošniki v  K rškem  tudi 
kvalitetnejšo govedino. Veli
kokrat dobivamo premlado

meso, ki ni govedina in Ui
di teletina ne več. Razume
mo, da takega mesa ne more
mo vedno zahtevati, ne mo. 
remo pa biti vedno z vsem  
zadovoljni, kar nam nudijo. 
Menda živina tudi nima več 
jeter, saj jih  v Krškem  sko
raj nikoli ne dobimo; enako 
je  tudi 'z drugo drobovino. 
Z izgovorom , da imajo gosti
šča prednost pri drobovini, 
se ne moremo zadovoljiti, 
ker smo enaki plačniki kot 
gostinci.

Skratka , potrošniki želimo 
pri taki veliki ponudbi ži
vine kvalitetno meso, več dro
bovine in primerne cene!

ZOFKA VAHČIČ 
KRŠKO

To stran ste napisali sanii! — To stran ste napisali sami! — To stran ste napisati sami!



v sz
se ne šalijo 
s pijanimi 

šoferji!
Strožje kazni čakajo v 

prihodnje tiste sovjetske 
avtomobiliste, ki bodo za 
krm ilom  pijani. Prvi uk
rep je  odvzem vozniškega 
dovoljenja za leto, p ri po 
novnem enakem prekršku 
pa zaporna kazen do ene
ga leta. Kdor bo v p ija 
nosti povzročil prom etno 
nesrečo s sm rtnim  izi
dom, lahko dobi deset let 
zaoora.

Leningrad ima 
588 mostov

Na vprašanje, koliko mo
stov ima Leningrad, boste 
dobili vsakič drugačen odgo
vor. Zato so sedaj izvedli 
popis vseh objektov te vrste.

Rezultati: 1. januarja  1968 
je  bilo na območju vseh le
n ingrajskih četrtih  373 mo
stov. V perifernih področjih, 
upoštevajoč tudi parke Pe
tanovega dvorca, Puškina, 
Pavlovska. Zelemogorska Se
stre  rjecka, Kolpina in Kron- 
šte ta  je  215 mostov. »Inven
tura« je  dala torej končni re 
zultat: 588 mostov na ožjem 
in širšem  področju veleme
sta na Nevi.

Pnav nad to reko se dvi
gajo najzijam enitejši m osto
va , ki nosijo im ena poročni
ka Šmita, Kirova, Aleksan
d ra  Nevskega in Volodarske- 
ga

Najmlajša 
mati in babica

Mina, hči Avdije Albaza iz 
vasi Biševiči pri Rudem, je 
rodila pred meseci dni m o
škega obroka, čeprav še ni 
s ta ra  n iti dvanajst let. Otrok 
je dobil ime Salhudin in ni 
natančno ugotovljeno, kdo je 
njegov oče.

Vse kaže, da je mladoletna 
Mana najm lajša m ati v Ju 
goslaviji. Minina m ati Dervi
ša  pa je  verj.stoo najm lajša 
babica v naši državi, ker je 
s ta ra  komaj 33 let.

Izumitelj iz Raven ped č
Kot neposlušni piščanci se 

je od matere koklje ugnezdi
lo sedem hiš nedaleč od Gr
čaric na ravninici tik pod čr- 
novrškimi gozdovi. To so 
Grčarske Ravne, skrite pred 
radovednimi pogledi za gri
čem. živijo svoje samotno 
življenje, ki mu dajejo živah
nejši u trip  sosednje Grčari
ce . . .

Kot majhen gradič se v 
bregu beli hiša Li odviha 
Lavriča, dopoldne razkošno 
nasm ejana v ju tranjem  son
cu, popoldne stisnjena v mo
gočen objem košatih smrek. 
Od tu  je čudovit razgled na 
dolinico, na porasli Strmec,

to pa je  tudi vse, razen ne
ba, po katerem se pode po
hlevni oblački.

To neoskrunjeno lepoto 
Ludvik Lavrič občuduje iz
pred svojega doma na gozd
nem robu že nad štiride
set let. Nekako 1926. leta je 
bilo, ko se je tja priženil iz 
Loškega potoka, k jer se je 
rodil v Retjah sedem mese
cev pred koncem minulega 
stoletja.

Leta . . .  leta . . .  Govoriva o 
času in o minljivosti vsega. 
No ja, saj let še ni toliko, 
pomodruje, toda bila so tež
ka, naporna. Potočanje so se 
vedno lasali z življenjem, se 
borili zanj, borili in tepli za 
vsak košček kruha. Ze dva
najstleten je tesaril po H r
vaškem kakor mnogi njego
vi rojaki. Hlapčeval je, de
lal, garal in iskal najprim er
nejšo stezico, po kateri bi se 
zmuznil skozi življenje. Po
tem je prišla velika vojna in 
z orožjem se je tepel za tuje 
koristi, ko pa je šlo za Ko
roško, ni pomišljal.

Najlepša Jugoslovanka - naše gore list!
NATAŠA KOŠIR, 21-letna študentka zobozdravstva iz Kočevja, je v petek zvečer 
postala »najlepša Jugoslovanka«: ta naslov ji je podelila posebna komisija v orga
nizaciji revij Svet iz Beograda in Stop iz Ljubljane. — Nataša Košir je bila rojena 
3. decembra 1947 v Novem mestu; njen oče je znani dolenjski aktivist in prvobo
rec Jože Košir, zdaj direktor kemične tovarne MELAMIN v Kočevju, Nataša pa 
želi postati zobozdravnica. Z 19 leti je postala fotomodel; visoka je 173 cm, vitka 
in črnolasa ter ima modre oči. Za njeno prvo spremljevalko je bila izbrana Ljub
ljančanka Saša Zajc, ki je v nedavnem podobnem tekmovanju na Bledu dosegla 
prvo mesto. Nataša Košir je dobila ob tej priložnosti za 20 milijonov starih din 
nagrad; najdragocenejši je njen nakit, darilo tvrdke »Darwil«: vreden je kar 12 
milijonov starih din. Še letos bo Nataša sodelovala na natečaju za »Miss Evrope« 
v Nici, prihodnje leto pa bo potovala v Miami Beach na Florido, kjer bo svetovno 
prvenstvo za izbor »Miss Universum«.

Prikupni in simpatični rojakinji Nataši Košir želimo v imenu vseh bralcev 
in naročnikov našega domačega lista vse najboljše, predvsem pa vso srečo v živ
ljenju! — Na sliki: Nataša z l&nskoletno zmagovalko — Daliborko Stojšič.

Pitna voda 
iz zraka?

Znanstveniki kolum bijske 
univerze se ukvarjajo z načr
tom, ki naj bi omogočil p ri
dobivanje vode iz atm osfere, 
točneje — iz vlažnih pasat- 
nih vetrov.

Na otoku St. Croix v Ka
ribskem  m orju  se pripravlja
jo na gradnjo potrebnih na
prav. Znane so tudi že neka
tere  številke stroškov prido
bivanja pitne vode iz zraka, 
in po vsem sodeč bodo te 
kaplje vode res drage. Cena 
kubičnega m etra vode iz ci
sterne bo 40 dinarjev. Znan
stveniki poudarjajo, da so 
poskusi vedno dražji, da pa 
bodo sčasoma izdelali cenej
še metode pridobivanja vo
de.

m vm
Končno nekaj tudi za dekleta

Časopisi in revije so polni 
deklet v bikinkah. Največ 
pozornosti pritegujejo seve
da pri m oških bralcih. Da 
bi bilo v takih revijah tudi 
nekaj za bralke, je  Anmmari 
Hansson, urednica švedskega 
lista Novell, sklenila, da bo 
objavi’a  v vsaki številki po 
eno sliko mladeniča v kopal
kah.

»Dekleta rade gledajo slike 
fantov,« pravi urednica. »In 
vsi fantje v dvajsetih letih 
im.3 jo  možnost, d a . se njiho
va slika pojavi na prvi s tra 
ni časopisa. Ni treba, da jim  
prsi krasijo  dlake ali da bi 
bili izredno atletsko grajeni. 
Glavno je, da so prijetni na 
pogled!«

KAJ SO PRED 50 LETI PISALE

DOLENJSKE NOVICE
Takšne lopove pod ključ!

I  ROPARSKI NAPAD se je izvršil v 
nočii od 30. do 31. ju jija  nad gosp. Francom  
Drenikom (Cefidel) v Prečni. Vračal se je 
od neke kupčije v noči okoli 11'. ure iz 
Novega mesta. Na cesti, koder pripelje 
tudi pot iz hoste iz Cegelnice, sta ga usta 
vila dva neznana lopova ter mu nastavila 
takoj revolver in zahtevala denar. Im el je  
denarja okrog 23.000 K katere si je  baje 
izposodil za kupčijo. Ta denar sta mu ro
parja  vzela in odšla. Zendarm erija pridno 
zasleduje. Govorico sta imela slabo sloven
sko z laškim dialektom. — Nepopisno, ko
liko tatvin in predrznih napadov in vlomov 
se dogaja okoli Novega mesta! Enemu so 
ukradli par volov, drugem u odpeljali ko
nja z voaom, tretjem u odnesli komate, tat
vine na polju itd. — Ljudje, pom agajte 
orožnikom, da se spravi pod ključ takšne 
lopove! Orožniki sami ne m orejo vsega. 
Osnujte prepotrebne domače straže v vsa
ki vasi, kar smo že tolikokrat priporočali! 
Izprosite si pri okrajnem  glavarstvu orož
je, ki leži tam  mrtvo spravljeno.

H  VODSTVO NOVOMEŠKE GIMNAZI-
JE. S 1. avgustom je  prevzel vodstvo zavo
da novo imenovani ravnatelj Josip Wester. 
Ravnateljska pisarna je  odslej v novem 
gimnazijskem poslopju v pj*vem nadstrop
ju.

H  IZ TREBNJEGA. Dne 26. ju lija  je  
divjal v EV?dči vasi strašen vihar. S tresel 
ni le sad ja z dreves, temveč je ruval tudi 
drevesa snina lz ta l te r jih  m etal po tleh.

Med drugim dreVjem je  izruval tudi o rja 
ško hruško, ki je dala lansko jesen en voz 
hrušk.

■  IZ DOL. MAIIAROVCA. Šiba božja 
nas je zadela 27. t, m. ob 1. u ri popoldne 
pridrvili so se črni oblaki z gromom in 
strašnim  viharjem , kateri je  ruval dreve
sa s koreninam i in podiral kozolce. Med 
viharjem  pa se je sula taka toča, da stari 
ljudje ne pom nijo take in zdrobila tei 
sklestila v če trt ure vse v zemljo.

■  POZOR! Vse nabiralke ženskih las 
opozarjam , da plačam od 15. ju lija  še viš
jo  ceno za zmešane lase K ite iz lastnih 
las izdelujem. Opozarjam, kdor potrebuje 
Burgit, izvrstno sredstvo pro ti kurjim  oče
som, naj si ga kupi, ker ga prim anjkuje, 
za lase »Kraljica vseh barvil« je  še v ža
ra vno tako drugih toaletnih stvari. Barvilo 
logi, I. Svetec, izdelovalec kit, Rudolfovo, 
Glavni trg.

Doplačila za Dol. Novice po
šiljajo naši zvesti naročniki že 
prav pridno. Potreba je zares 
vidika, ker draginja papirja in 
vseh tiskarskih potrebščin z 
vsakim dnevom raste. Prosim 
vljudno, pošljite nam vsi še za
ostrili cenjeni naročniki naročni
no in doplačilo prav kmalu.

DOLENJSKE NOVICE — 1. avgusta 1918

P ro ti k o n cu  18. in  v z ače tk u  19. s to le t ja  je  
b ila  p o tro šn ja  to b a k a  v b ro d sk e m  P o sav ju  
nen av ad n o  velika, sa j so k ad ili tu d i o tro c i 
tr in a js t ih  in  š t ir in a js t ih  le t. K ad ilo  se je  na 
p ipe  do m ače  izdelave, k a j t i  c ig a re te  so b ile

S tobakom proti špijonaži
luksuz  in  so  si j ih  p riv o šč ili le g ra n ič a rsk i 
o fic ir ji.

V o ja šk a  o b la s t je  h o te la  p re p re č it i  t ih o ta p 
lje n je  to b a k a  iz B o sne , ki je  b ila  te d a j p o d  
tu ršk o  o b la s tjo , za to  je  sp o d b u ja la  g ra n ič a r 
je , n a j b i sa d ili to b a k . B ro d sk a  k ra j iš k a  p o l1 
k o v n ija  je  sk lep a la , d a  se s tih o ta p s tv o m  to 
b a k a  in  zvezam i s T u rk i la h k o  ra z v ija  tu d i 
v o jn a  šp ijo n aža . Z a to  je  b il zad n jo  n ed e ljo  v 
m a ju  1810 v P o d v in ju , G arč in u . D o n jih  An- 
d rijev c ih  in  d ru g ih  o b m e jn ih  n a se ljih  p re b ra n  
n a s le d n ji od lok :

»Že prihodnjo sredo morajo vsi
unteroficirji dati iz rok napisati raport, 

v katerim mora povedano biti, koliko 
sadik tobaka je katera hiša posadila, 
takisto morajo biti popisane vse tiste 

hiše, ki nič niso posadile in zakaj 
niso posadile...«

D va te d n a  k a sn e je  so  k o m a n d e  s to tn i j  sp e t 
z o d re d b o  o p o zo rile : »Dež je  k o t n a la šč  p r iše l 
in  z a to re j la h k o  v sak a  h iša  ve liko  to b a k a  p o 
s a d iti  m ore!«

P o o k u p a c iji B osne' in  H erceg ov ine  se  je  
s ta n je  sp rem en ilo . P rid e lo v a lc i to b a k a  iz H e r 
cegov ine  so  m o ra li svo j to b a k  p ro d a ja t i  d rž a v 
n em u  m o n o p o lu , sa je n je  to b a k a  n a  p re jš n j ih  
m e jn ih  p o d ro č jih  p a  so  k azn o v a li z z ap o ro m  
in  g lobo .

(P o  B ro d sk em  lis tu )

Gigantski teleskop potuje
Ogromen teleskop, kate

rega zrcalo im a prem er 6 
metrov, je  začel svoje poto
vanje iz Leningrada na Se
verni Kavkaz. Specialna lad
ja  prenaša prvo pošiljko 
njegovih delov po Vo'.ško- 
Baltiškem  prekopu, Volgi, 
Volško-donskem prekopu in 
reki Don do južnega ruske
ga m esta Rostova na  Donu. 
Od tam  bodo te dele trans
portira li rta posebnih plat-

form ah do observatorija.
S torjeni so vsi varnostni 

ukrepi, ker im ajo deli tele
skopa ogromno* težo in so 
zelo natančno izdelani. Ne
kateri deli so tako okorni, 
da jih  ni mogoče spraviti na 
noben železniški vagon. Po
zneje se bo ladja vrnila v 
Leningrad, da prevzame d ru 
go pošiljko delov: med d ru 
gim pratform o teleskopa, ki 
je  te žk i 90 ton, in dr.

Kje najti 
ženo?

Pol m ilijona m ladeni
čev je  brez dekteŠT ugo- 
ta lja  angleški list The 
Sun in obenem poudarja, 
da je  veliko vprašanje, 
ali si bodo ženo sploh la
hko našli.

V angleški družbi ob
sta ja  »presežek« žensk, 
toda v generaciji, ki ima 
danes od 15 do 29 let, je 
134.000 moških preveč. V 
starostnem  obdobju od 
enega do 21. leta je pre
sežek m oških 360.000. O- 
m enjeni list je izračunal, 
da m anjka v Angliji okoli 
pol milijona žensk.

The Sun je  intervjuval 
več zaskrbljenih mlade
ničev, ki gledajo na svojo 
prihodnost s pesimiznom. 
»Vedno slabše je,« je  de
jal eden od njih, »dekle
ta  so postala tako oholu, 
da je  skoraj nemogoče 
seznaniti se z njimi.«

Drugi se je pritoževal, 
da se dekleta sestajajo le 
s tistim i fantd, ki im ajo 
m otorje, lepe obleke, ne
kdo je  spet povedal, da 
mu je dekle prevzel fant 
v športnem  avtomobilu. 
On im a namrCč sam o — 
m otorno kolo.

odšel 
je zb 
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rnovrškimi gozdovi
je že 16 let invalid- 

lPokojen. Marsikaj v 
se je obrabilo in po- 
■ pravi z nasmehom v 
Pred meseci ga je bo
že nevarno tiščala za 
bolnici so nekaj zrna- 

2 glavami, pa je kar

omov — in zdravje se 
išalo . . .
eva na njegove ko- 
Več jih  je. Konjiček 
tudi delo, kakršnoko- 
no je rad delal, pred- 
>a so ga zanimale ne- 

stvari in marsikaj 
5 tudi sam napravil. 
Po vojni, dobro se še 
jam, je povsem sam 
>1 harmoniko. K adar si 

zamislil, ni odnehal 
dokler stvar ni bila 
k. V stanovanje je na- 
vodovod iz vodnjaka, 

črpalko pa je pre- 
v kuhinjsko, ki še 
lično deluje. Nekoč,

ko je bil sam doma, pripo
veduje žena, se je spomnil 
na kopalnico, vzel orodje, in 
ko je prišla domov, prednje 
stene ni bilo več. V k ra t
kem času je hišo dozidal in 
uredil kopalnico, shram bo in 
kdove kaj še vse.

»Kaj morem, če me delo 
veseli, če me veseli izumitelj
stvo,« pravi. »Nekoč sem v 
Ljubljani obstal pred izlož
bo, v kateri sem videl elek
trično železnico s postajami, 
predori itd. Zdelo se mi je 
čudovito in kar odtrgati se 
nisem mogel od izložbe. V 
glavi pa so se mi misli že 
zavozljale, m oja  železnica je 
že dobivala jasnejše obli
k e .. .«  Delo je bilo težko, na
porno, natančno. Nastala je 
čudna reč, ne prevelika, to
da ko jo  je navil, so se pod 
tunelom in na prostem  po
dili trije avtomobili, traktor, 
motorist, nad njimi vrtiljak 
in še polno drobcenih figu
ric. Ponosno je pokazal svoj 
najboljši izum in kar verje'- 
ti nisem mogel, da je vse 
sam napravil — celo avto
mobile in traktor!

»Zdaj ne morem več, če
prav bi rad. Slabo vidim, 
oči se mi rosijo, roke trese
jo. Vendar želja, hotenje, ve
selje do dela je še v meni in 
to me ohrabruje, mi daje 
m o č i.. .«

Vendar ne verjamem po
polnoma. Nekako globoko v 
njem sem čutil, da nekaj snu
je, n a m e rja . . .

F. GRIVEC

Č E H I OPOZARJAJO NASE — V zad n je m  času  Cehi 
vse b o lj o p o z a r ja jo  nase , v e n d a r  ne  sam o  n a  p o litič 
n em  p o d ro č ju . V so b o to  s ta  se m ed  p o tjo  na  J a d ra n  
za k ra jš i  čas  u s ta v ila  v L ju b lja n i dva Č eha, k a te r ih  
vozili sp o m in ja ta  n a  čase  F ra n c a  F e rd in an d a . T o d a  

'v oz ili s t a  b ili novi, k a r  kaže  n a  to , d a  ro k o d e ls tv o  
tu d i p r i n jih  še  ni p o zab ljeno . P o zn an ih  lju b lja n sk ih  
»firbcev« tu d i to k r a t  ni m a n jk a lo  (F o to : Jože  K rž ič )

—  • J  • •

Kostanjevica je lepa tudi pod zemljo
(ostanjeviški jamarji želijo omogočiti ogled jame tudi turistom

>boto popoldne, 27. ju- 
0 člani kostanjeviške 

Jamarskega kluba 
j Paderšič« povabili na 

Kostanjeviške jame 
Ivnike družbeno-politi- 
fganizacij in gospodar
j e  občine, Dolenjske 

zveze, JLA, kultur- 
&vce in druge, 
anjeviški jam arji si za 
®ta prizadevajo, da bi 
lame, ki je prav gotovo 
•a kraška jam a na Do- 

omogočili tudi tu- 
* ki jih  vedno več pri- 
! Kostanjevico na og- 
pvilnih kulturnih zam- 

Se pred nekaj leti je 
p  v jamo mogoč le 

f°Čjo jam arskih lestev 
sedaj pa so delavni 

li na vseh težjih pre 

la

hodih naredili lesene stopni
ce. Tudi čoln, s katerim se 
morajo obiskovalci prepeljati 
čez majhno jeaerce, je v ja 
mi.

Gostje, ki so si tokrat og
ledali jamo, so bili navdušeni 
nad lepotami kapnikov in 
kar verjeti niso mogli, da 
skriva Kostanjevica pod zem
ljo take naravne lepote.

Po povratku iz jame je 
goste pričakala harmonika. 
Na prijetni jasi ob Studeni 
jih  je najprej pozdravil pred 
sednik kostanjeviške jam ar
ske sekcije Tine Bol tez, ki se 
je zahvalil za obisk in prosil 
predstavnike, naj podpro za
misel domačih jam arjev, da 
bi jamo čimprej uredili za 
obisk turistov. Jam arji so že

pripravili drogove za napelja
vo elektrike. V jam i«so po
trebna tudi nekatera večja 
dela za normalen dostop.

Za uresničitev načrta so se 
zavzeli tudi Emil Vukčevič,

predsednik krajevne skupno
sti kostanjevica, kulturni de
lavec Lado Sm rekar in pred
stavnik republiške zveae za 
raziskavo jam  Milan Eržen.

Jam arji so zatem izročili 
predsedniku Nunčiču, pol
kovniku Jordanu in predstav
niku E lektra slike Kostanjevi
ške jame. M. V.

Kaj pomeni „pošten najditelj?”
Na to vpraian.je bč lahko 

dal najbolj prepričljiv od
govor pariški inženir Gu
stave Maillet, ki so mu pred 
mesecem dni ukradli avto
mobil. Maillet je  že izgubil' 
vsako upanje, da bo še kdaj 
vddel svoj avto, ko ga je ne
kega ju tra  opazil na parkir

nem prostoru pred hišo, v 
kateri stanuje.

Najbolj zanimivo pri tem 
pa je, da je »pošteni najdi
telj«, ki je trideset dni upo
rabljal tuj avtomobil, zame
njal vse dotrajane dele karo
serije in m otorja z novimi. 
Mailletu sedaj ni žal, da je 
moral mesec dni pešačiti.

: n ■
ANTON PAVLOVIČ ČEHOV: I I

Wsm

BERA C
Čehov, s ta re jš i  l i te ra rn i so p o tn ik  M aksim a G orkega, 

se  je  ro d il 1860 v T ag an ro g u  o četu  trg ov cu , u m rl pa je  
1904 v B adem v e ile r ju  n a  B av arsk em , k je r  si je  zd rav il 
tu b e rk u lo zo . Po š tu d iju  je  b il zd rav n ik , po  p ok licu  p i
sa te lj ;  m o rd a  bi lah ko  tu d i d o b ršn e m u  delu  n jegove 
p ro z e  p riso d ili nek e  v rs te  duševno-zdravstven i pom en . 
T o velja  z la sti za n jegove h u m o resk e , s k a te r im i je  
1880—1887 k o t A n to ša  Č e h o n ta  o p o za rja l n a  sv o j zd a j 
n e sk rb n o  šegavi, z d a j iro n ičn o  za o s tre n i h u m o r , k o m ič 
ne  m o tiv e  s reču jem o  tu d i v n jegovem  p ozn e jšem , u m e t
n išk o  p o m e m b n e jšem  in  b o lj do g n an em  delu . Č ehov je  
bil p red v sem  odličen  novelist, ki je  v ru sk o  rea lis tič n o  
novelo, k a k o r  s ta  .jo začela  že P u šk in  in G ogolj, v n aša l 
ja sn in o , č loveško  to p lo to  in  p o seb e j še značilno , sam o  
n je m u  la s tn o  a tm o sfe ro . O pisoval je  ž iv ljen je  in te ligence  
in  m a lo m e šč an s tv a  v o sem d ese tih  in d ev e td ese tih  le tih  
p re tek leg a  s to le tja , ko so p ro d irn e jš i  l ju d je  že opažali 
b liskav ice  revo lucije , n a s ta ja jo č e  v za to h lem , u t r u ja jo 
čem  d ru žb en em  o z rač ju  neko liko  re fo rm ira n e g a  d ržav 
nega  o b so lu tizm a. N jegove p ovesti o s tan e jo  za vedno  
velik i zgledi p rip o v ed n e  u m e tn o s ti,  ta k is to  n jegove d ra 
m e, v k a te r ih  je  čud ov ito  p rik aza l o z rač je  ru sk e  d ru ž b e  
ob  k o n cu  s to le tja , m o č  h re p e n e n ja  iz sive p u ste  s tv a r 
n o s ti in  san jo  o s reč n e jšem , sp ro šče n em  ž iv ljen ju  p r i 
h o d n o sti. Jez ik  in  slog s ta  iz raz  iz redn o  p r ik u p n e  u m e t 
n išk e  o seb n o s ti, k i o č a ra  s poezijo  k a k o r  s t r p k im i o ris i 
re sn ičn o st. N jegova s a t ir a  s p r is tn o  čehovsko  p rizan e 
s l jiv o s tjo  ra h lo  ub laž i s leh e rn o  ra n o  svo je  ofrti z b a l 
zam o m  u m e v an ja  in lju b ezn i do človeka.

»S poštovan i gospod! B o d ite  ta k o  d o b ri , o z rite  se na  
n esrečneg a , lačnega  človeka. 2 e  t r i  d n i n isem  n ič j e d e l . . .  
n im am  ne be liča  za  p o s t e l j o . . .  p r iseg am  n a  boga! O sem  
le t sem  1541 vašk i u č ite lj, a  se m  b il ob  s lužbo  z a rad i sp le tk  
deželne gosposke . P ad e l sem  k o t ž rtev  ov ad uštv a . P og le jte , 
že celo le to  se p o tik a m  b rez  službe.«

O dvetn ik  S kvorcov  se je  o z rl po  sivem  p re lu k n ja n e m  
p o v ršn ik u  p ro s ilc a , v n jeg ov a  kalne , p ija n e  oči, v rd eče  lise 
n a  lic ih  in zazdelo  se m u  je , d a  je  n ek je  že videl teg a  m o 
ža k a rja .

»Zdaj m i p o n u ja jo  službo  v ka lu šk i gubern iji,«  je  n a 
d a ljev a l p ro s ile c , »a sem  č is to  b rez  sred s tev , d a  b i m ogel 
t ja k a j .  P o m a g a jte  m i, u sm ilite  se me! S ram  m e je  p ro s iti ,  
to d a  . . .  o k o ln o s ti m e  silijo.«

S kvorco v  se je  ozrl po  ga lošah , k a te r ih  en a  je  b ila  vi
sok a , d ru g a  p a  n izka , in  se m a h o m a  dom islil.

»Slišite, p re d v č e ra jšn jim , se  m i zdi, sem  vas s reč a l na  
Sadovi,« je  d e ja l, »a ta k ra t  s te  m i rek li, d a  s te  š tu d e n t, ki 
so  ga vrg li z un iverze , n e  p a  v ašk i u č ite lj. Se sp o m in ja te?«

» N e . . .  ne, n i m ogoče!« je  zam o m lja l p ro s ile c  v zadreg i. 
»V aški uč ite lj sem , in  če želite , vam  lah ko  pok ažem  d o k u 
m ente.«

»N ikar več ne  lažite! R ek li s te  m i d a  s te  š tu d en t, in m i 
celo povedali, zaka j so  vas izk ljuč ili. Se sp o m in ja te?«

S kvorcov  je  z a rd e l in z iz razom  s tu d a  n a  o b raz u  odšel 
od  ra z trg an c a .

»To je  g rd o , lju b i m oj!« je  jezno  zavpil. »To je  g o lju 
fija ! N a  p o lic iji vas n azn an im , d a  b i vas vrag! R evni ste , 
lačn i, a  to  vam  še ne  d a je  p rav ice  d a  b i se tak o le  p re 
d rz n o  n e s ra m n o  lagali!«

R azcapanec  je  p r i je l za  k lju k o  in  se zm edeno  k a k o r  
zasačen  ta t  ozrl po  p re d n ji  sobi.

» S a j . . .  sa j ne lažem , gosp od  . . . «  je  z a m rm ra l. »Lahko 
v am  pok ažem  dokum ente .«

»K do v am  bo p a  verje l?«  se  je  S kvorcov  še d a lje  raz 
b u r ja l .  »Da iz ra b lja te  lju b ezen  d ru žb e  do  vašk ih  u č ite 
ljev in  š tu d e n to v  — sa j to  je  ta k o  n izk o tno , g rdo , u m a 
zano! N ezaslišano!«

S kvorcov  se je  razvne l in  k a r  se d a  t rd o  p r ije m a l 
p ro s ilc a . R az trg an e c  je  s svo jo  p re d rz n o  laž jo  p re b u d il 
v n je m  gn us in  o d p o r in  žalil tis to , k a r  je  on , S kvorcov , 
ta k o  lju b il in  č is la l n a  sam e m  seb i: d o b ro to , ču teče  srce , 
s o č u tje  z n esrečn im i; s sv o jo  laž jo  in  z n a p a d o m  n a  
u sm il je n o s t je  » subjek t«  n ek ak o  o sk ru n il m ilošč ino , k i 
jo  je  ta k o  iz « r c a  ra d  d a ja l  revežem . R azcap anec  se je  
s k r a ja  o p rav ičev a l in  se ro til , p o te m  je  p a  u tih n il in  
o s ra m o č e n  povesil glavo.

— K o b i le  vedel, z a k a j m u  p ra v ijo  »PERESAM «!
(Iz vojaškega lista ZA DOMOVINU)



». ,.iK DAN VEČJA PUSTOLOVŠČINA je  p o s ta ja la  vožn ja  po m o s tu  čez K rk o  p ri 
B režicah . N azad n je  so  m o s t le začeli p o p ra v lja t i .  S  te m  bo d o  v sa j za k ra te k  čas  
rešili to  veliko ov iro  za p ro m e t.  S ice r  p a  vsi u p am o , da  se bo d o  č im p re j  odločili 
za g ra d n jo  novega. D rugače  si b o m o  lahko  še v n a p re j  ob  vsak i ug iba li: bo  izdržal, 
ne bo i z d r ž a l . . .  N a slik i: de lovni o d e r  pod  s ta r im  m o s to m , k a te re m u  se be težn ih

62 le t re s  že h u d o  pozna. (S k .)

•!ako gre v Čateških Toplicah
Lkios izhod skozi šivankino uho, nato pa s polnim zamahom naprej —  
Poslej vsako leto »Čateška noč«, tokrat pa jo bodo priredili v začetku

septembra

Prezgoda j je  še, d a  b i 
lab ..o  z g o to v o s tjo  trd il i,  
kaK.sen bo le tn i o b ra č u n  
v 'a te šk ih  Toplicah . Z a
to  m o ra m o  o s ta ti  p r i  
o reav id ev an jih . š k o d a  le, 
da  je  v rem e le to s  več k o t 
m u h a s to  k e r bo  im elo  
ve. je tno  od loč ilno  besedo.

N aenk ra t so  vsa  m e s ta  
v zd rav ilišču  zasedena. 
G cstov  je  dovo lj, čep rav  
je o d s to te k  tu jcev  n ek o li
ke m a n jš i  k o t la n sk o  le
to  Do ko n ca  sezone, k i 
f r a t a  v č a te š k ih  T op licah  
do  o k to b ra , bo d o  zasede 
ne vse sobe. P ozim i pa  bo 
o ro m e t u pade l za prib liž-. 
no  40—50 od st . S k u p n o  
hoeto im eli v le to šn je m  
letu o k ro g  38.000 nočitev  
H am  30.000).

P o lle tn i o b ra č u n  kaže, 
da n a č r t i  n iso  b ili p o s ta v 
ljen i v p razn o . O d 590 m i
lijonov  S d in  b ru to  p ro 
m eta. ki ga n a m e ra v a jo  
doseči, so  do  k o n ca  ju n i 
ja k lju b  s la b e m u  v rem e 
nu na  zače tku  sezone ust- 
<rnrtli že 282 m ilijonov . 
V endar bo. tu d i če bodo  
np'-’-t-j izpo ln jen i, k o m a j 
to liko  d a  se b o d o  izvlek- 
'i č a te š k e  T op lice  so  n a 
m reč  n a  zače tk u  svo je  n o 

ti. T o  p o m en i, da  so  še 
vedno  p o tr e b n a  d o d a tn a  
v la g an ja  v po m o žn e  o b je k 
te, d a  je  t r e b a  o d p la če 
vati do lgove ( le to s  k a r  90 
m ili jo n o v  S d in !) , d a  gre  
vedno  več d e n a r ja  za  p la 
čevan je  š tev ilne jšega  k a d 
ra  itd . M enijo , da  bodo  
lahko  začeli d e la ti  s p o l
n im  zam ah o m  šele d ru g o  
leto .

N ač rti ,  š tev ilke , o d s to t 
k i . . .  To je  n a v ad n o  l ju 
d em  m a n j zn an a  s t r a n  
zgodbe. Z a to  p a  d o b ro  po 
zna jo  po li t  p r t ,  o k o rn eg a  
n a ta k a r ja  in  p o d o b n e  re 
či. V č a te š k ih  T op licah  ne 
zan ik a jo , d a  im a jo  p r i  p o 
s tre žb i še vedno  s p o d r s 
lja je . N iti se ne sk u ša jo  
op rav ič it i  p re p ro s to  z d e j 
s tvom , d a  je  to  p ač  jugo 
s lo v an sk a  s lab o st. U v a ja 
n je  k a d ra  ne m in e  čez  
noč. p o seb n o  če g re  za za 
če tn ike , ki im a jo  s ice r 
u s tre z n o  kva lif ik ac ijo , to 
d a  m a lo  ali n ič p rak se . 
O p aža jo  pa, d a  je  od  sp o 
m lad i š tev ilo  p r i to ž b  o b 
č u tn o  pad lo .

M enijo  tu d i, d a  re k la m e  
ni n iko li p reveč , za to  b o 
do  v n a jk ra jš e m  času  
ob  važn e jš ih  p ro m e tn ih

Delovni polet mladih 
na Cesti 21. maja

Danes mineva deseti dan, 
odkar so mladinci in mladin
ke iz brežiške občine prijeli 
za krampe in lopate, da bi 
uredili okolje ob ceti 21. m a
ja V taboru na stadionu se 
je prvi večer zbralo le fi mla
dincev, potem pa so vsak dan 
prihajali novi prijavljenci. V 
delovni akciji sodeluje trenut
an 25 brigadirjev 

Prišli so iz Brežic, Dobove. 
Skopic, Crešnic, Cerkelj, Ar
tič in Pišec. V nedeljo, 28. ju 
lija, so jim prišli pomagat 
mladi podoficirji in vojaki do

mače garnizije in mladinci iz 
trebanjske občine. Njihovega 
obiska so se brigadirji poseb
no razveselili.

Z velikim delovnim navdu
šenjem urejajo mladi robni
ke in pločnike ob cesti, pa 
tudi svoj tabor in stadion so 
dostojno uredili. V nedeljo so 
se veselili na plesu v N arod
nem domu. Tudi sicer je po- 
skerbljeno za razvedrilo, zla
sti za športni in kulturni 
program. Tekmovali so že v 
streljanju z zračno puško in 
v šahu V. P.

N O V O  V BREŽI CAH
«  DRUŠTVO KMKTIJSKIII 

STROJNIKOV IN TRAKTORI. 
STOV pri Aiirarli Brežice bo pri- 
•re l; o v nedeljo na kmetijskem 
oose’ tvu v Trnju izbirno tekmova 
nje traktoristov spodnjega tlela Po
savja Tekmovali bodo v oranju 
■št’uift'n in spretnostni vožnji fc 
•Iv 'vv'o prikolico Prvi trije trak
torist; bodo zastopali Spodnje Po. 
sav e na republiškem tekmovanju 
, r' v i n r i b o r u  Za tekmovanje se 
a'iko prijavijo tudi zasebni lastp 

nUti traktorjev Po tekmovanju bČ 
Ai'ro" hnika Iz Ljubljpne prlka- 
z.ala fip’ovanle traktorja Zetor-2511 
y. vrsto strojev za osnovno tn do- 
•>o nilno ob:Havi zemlje in stroje 

.‘»orHvilo krme
^  •"ffc.nvsKO eoo.iKT.iF. »k r

•* - r  n m M c n h  trg o v i

no z ot-roAko konfekcijo in droge
rijo. Brežice doslej niso imele po
sebne trgovine za takšno vrsto 
blaga

■  SEKRKTARIAT OBČINSKE 
GASILSKE ZVEZE v Brežicah je 
na zadnji seji ocenil delo vseh 
gasilskih enot za preteklo leto. 
Ocenjevali so poslovanje, operativ
ne akcije, tekmovanja, različne 
nastope itd. Prvo mesto je za
sedlo C.D Skopice, drugo GD Bre
žice, tretje GD Veliki Obrež. Na
to sledijo GD Brežice-okolica, Lo
če, Sela, Obrežje, Spodnja Pohan 
ca. Plšece in Mostec

■  POPRAVIJATI SO ZACELI
most čez Krko pri Brežicah Do
slej je bil promet čezenj ome
jen na vozila do 6 ton, z izjemo 
»vtobusov Vsa težja motorna vo
tla so morala prek KrSkega. Mod 

^opravljanjem mostu bo promet 
odprt le v presledkih, omejitev 
■m bo oistala tudi po končanih 
delih. Medtem se bodo odločili!, kaj 
“>o f  gradnjo novega mostu, ki
V več kot samo potreben

p o te h  u red ili  re k la m n e  
d eske  In  k e r  im a  t r a 
d ic ija  še vedno ' svo jo  
ceno. k lju b  te m u  d a  se 
svet v r t i  n a p re j  in  ne n a 
zaj, so  si om islili p r i r e d i 
tev, ki bo  od  le to s  n a p re j  
p o seb n a  z an im iv o s t Č a te š 
k ih  T oplic. To bo  » č a te 
šk a  nočp, k i bo  za ra d i d o 
b re  o rg an izac ije  in  p r i 
v lačnega p ro g ra m a  p r i te g 
n ila  n a  tisoče  gostov . Le
to s  jo  p r ip ra v l ja jo  za za 
č e tek  sep te m b ra .

To je  n a č r t  za n a jb liž jo  
p r ih o d n o s t,  p o zne je  pa  
vedno  več in  več. O tem  
o a  drug ič .

Po po g o v o ru  z d ire k 
to r je m  V ladom  Derži- 
čem  zap isa la

STANA K U N E J

S posebnim vlakom 
v Novo Gorico

Občinske konference Soci
alistične zveze iz Krškega, 
Sevnice in Brežic se dogo
varjajo, da bi za obisk sep
tembrskega ljudskega zboro
vanja v Novi Gorici organi
zirali poseben vlak. Na tem 
zborovanju bodo Slovenci 
proslavili 25-letnico vstaje pri
morskega ljudstva. 25-letnico 

. Zbora odposlancev slovens
kega naroda v Kočevju in 
25-letnico ustanovitve AVNOJ.

Prijave za obisk te velike 
proslave bodo zbirali tudi v 
delovnih kolektivih.

Sprejemali bodo 
nove delavce

V brežiškem obratu Indu
strije  motornih vozil iz No
vega mesta bodo verjetno še 
letos zaposlili 30 do 50 novih 
delavcev, š tud ijo  o perspek
tivnem razvoju IMV priprav
ljajo. Za Brežičane bo razši
ritev omenjenega obrata ze
lo pomembna. Mnogi delav
ci že računajo na zaposlitev 
v njem.

RADIO BREŽICE
PETEK, 2. AVGUSTA: 30.00 do 

20.25 — Nove plošče RTB, ob ve. 
stila in reklame. 20.25—21.15 — 
Glasbena oddaja •— Izbrali ste 
sami.

NEDELJA. 1. AVGUSTA: 11.00
— Domače zanimivosti — Anton 
Pohar: Učni uspehi osnovnih Sol 
občine Brežice v Šolskem letu 
lWi7/68 — Vz«yjno predavanje: 
Razvoj novoroječka in dojenčka — 
Za naSe kmetovalce: Mira SkočaJ
— Vrsta in vzgoja čobitlnic za je
sensko setev. inž. Olga Lupšlna — 
Rdeči vžig na listih — Ztibnva vas 
Bnsambei Andreja Blurrmuerja — 
Nedeljska reportaža: Najboljfil 
traktoristi Spodnjega Posavja tek
mujejo — Pozor, nimaš prednosti!
— Obvestila, reklame in spored 
kinematografov. 12.50 — Občani 
čestitajo in pozdravljajo.

TOREK, 6. AVGUSTA: 18.00 do 
19.00 — Svetujemo vam — čišče
nje in nega preprog pohištva, le
žišč, oken ln ogledal — Jugoton 
vam predstavlja — Literarni utrin
ki: Ivan Mažuranić — Obvestila ln 
filmski pregled 19.00—19.30 —
Glasbena oddaja: Dlskoflll vam
predstavljajo svoje najnovejše po
snetke l)oat glasi«

S SEJE OBČINSKE SKUPŠČINE V KRŠKEM

Na računu za šolstvo dodatna vsota
Sredstva za izobraževanje se bodo povečala za 446.000 din -  Dotok denarja 

v proračun zaostaja -  Skupščina priporoča varčevanje

Odborniki obeh zborov občinske skupščine v Krškem 
so se v petek, 26. julija, sestali na 13. skupni seji. To je 
bila zadnja seja pred skupščinskimi počitnicami. Na 
dnevnem redu je bilo več pomembnih vprašanj, o katerih 
so morali sklepati. Kljub dopustom je bila udeležba zado
voljiva in oba zbora sta bila sklepčna.

V skladu s priporočilom iz
vršnega sveta SR Slovenije 
je občinska skupščina spre
jela odlok o spremem bah in 
dopolnitvah odloka o občin
skem proračunu. Po tem od
loku se sredstva za izobraže
vanje povečujejo za 256.000 
dinarjev, od tega za 103.000 
din neposredno iz proračuna, 
za 57.000 din pa na račun 
oprostitve za nadure in upo
kojence.

Skupščina je sprejela nato 
dodatni sklep, s katerim se 
prenese na temeljno izobra
ževalno skupnost Krško še
190.000 din iz občinskega, re
zervnega sklada. Sredstva za 
telesno vzgojo se po spre
membi proračuna povečujejo 
za 10.000 din, vsota za komu
nalne dejavnosti pa za 8.000 
din.

Odborniki so na seji raz 
pravljali še o stanju proraču
na v prvem polletju. Ugoto
vili so, da je dotok denarja 
slabši kot v istem razdobju

lanskega leta, oz. da za po
vprečno 10 odst. zaostaja za 
planom. Poravnava obvezno
sti je nezadovoljiva zlasti v 
kmetijstvu in obrtništvu. 
Prav zaradi tega priporoča 
skupščina vsem proračun
skim porabnikom, naj varču
jejo, ker bodo dobili na raz
polago le toliko denarja, ko
likor se ga bo steklo na ob
činski račun. Odborniki so 
opozorili upravne organe, da

je potrebna doslednejša izter
java.

Zatem je bil izglasovan 
spremenjeni odlok o promet
nem davku- Po njegovih do
ločbah se plačuje prometni 
davek od alkoholnih pijač v 
absolutnih že naprej določe
nih zneskih, in ne v odstot
kih kot do sedaj. Odlok je 
objavljen v današnji številki 
Skupščinskega Dolenjskega 
lista.

Skupščina je nadalje spre
jela odlok o maloprodajnih 
cenah in maržah za nekate
re prehram bne izdelke, zlasti 
za jedilno sol, jedilne ma
ščobe, testenine in južno sad
je. M- 2*’

Komunisti bodo bolje obveščeni
V vrstah Zveze komunistov 

v krški občini bodo po skle
pih zadnje konference skuša
li zagotoviti tak sistem obve
ščanja, ki bo omogočil sle
hernemu članu hitro spoznati 
vse tekoče probleme in stali
šča organov ZK do družbe 
nih dogajanj.

V delovnih kolektivih so se 
komunisti odločili, da bodo 
odločneje vplivali na izpopol

njevanje in jačanje samoup
ravnega sistema. Vztrajali bo
do, da bodo samoupravni or
gani pri vseh nepravilnostih 
sproti ukrepali. Doslej je bi
lo preveč ugotavljanja in pre
malo dejanj. Stalen stik s 
članstvom bo odslej vzdrže
vala komisija za družbenb 
ekonomske odnose pri občin
ski konferenci ZK, zlasti še 
s komunisti v delovnih orga
nizacijah.

AGROKOMBINAT V KRŠKEM SREDI SEZONE

Sredi poletnega dne
Že se kažejo prvi uspehi dela. Končana je žetev pšenice. Pridelek sadja 
in vina bo letos nekoliko manjši. Preusmeritev na rejo piščancev. Napori 
za obnovo vinogradništva. Pomoč zasebnikom pri mehanizaciji kmetijstva.

Kljub temu da vreme le
tos ni bilo ravno naklonje
no kmetijskim proizvajalcem, 
v Agrokombinatu v Krškem 
upajo, da bodo vsaj v gro
bem izpolnili načrte.

Nekaj letine je že posprav 
ljene. Pridelka je nekoliko 
manj, kot so pričakovali, ka
kovost pa je dosegla zažele
no raven. Cene so ugodne in 
s prodajo poljedelskih in sa
djarskih pridelkov verjetno 
ne bo težav.

Spomladanska suša je le
tos precej prizadela pšenico. 
Od predvidevanih 40 q so do
segli le 34 q. Ves pridelek 
pšenice bo odkupilo podjet
je »žito«.

Manjši pridelek opažajo v 
sadjarstvu, predvidevajo pa

Slikanje pljuč 
končano

19. julija so v krški ob
čini uspešno zaključili fluo- 
rografiranje prebivalstva. Ob
čani so se zadovoljivo ude
ležili te zdravstvene akcije. 
Za slikanje pljuč je prišlo v 
poštev 15.000 občanov. Fluo- 
rografiranje je opravil Inšti
tu t za tuberkulozo z Golnika. 
Akcija je trajala enajst dni.

ga tudi vVvinogradništvu. Ta
ko bodo morali razliko -zara
di manjše količine breskev 
pokrivati z nekoliko višjo ce
no. Upajo, da pri tem ne bo
do imeli ravno težav, ker je 
sadje izredno kvalitetno.

Več neprijetnosti je pov
zročila slaba prodaja živine v 
tujino. Izkazalo se je, da je 
nova metoda, po kateri so kr

Bili so proti 
pavšalni obdavčitvi
V Krškem so storitvene 

obrti sorazmerno zadovoljivo, 
razvite. Vs# te delavnice ima
jo majhne zmogljivosti in ob
stoječi obrtniki nimajo po
sebnih možnosti za razrešitev. 
Bogataše bi med njimi težko 
našel, takšne namreč, ki bi 
na lahek način in zaradi lu
kenj v predpisih prišli do 
neupravičenega premoženja.

Sicer pa so bile strokovne 
službe vedno proti pavšalira- 
nju obveznosti. Popustile so 
pač, ker je bila politična li
nija drugačna. Kakor hitro bo 
sprejet nov zakon, bodo po
jačali davčno in inšpekcijsko 
službo. Zaposlene bo treba 
bolje plačati, saj menijo, da 
je bil do sedaj kader te vrste 
zapostavljen. JT

mili živino, predraga. Tako 
se bodo morali preusriieriti
na rejo piščancev. Razen te
ga nameravajo v kooperaciji 
z zasebnimi proizvajalci z re 
diti okrog 1000 telet (100-120 
kg), za kar imajo pogodbo z 
ljubljansko »Emono«, delno 
pa bodo s to količino zado
voljevali lastne potrebe

Letos imajo v načrtu tudi 
obnovo vinogradov. Z delom 
bodo začeli takoj po trgatvi. 
Pri tem jim bodo s krediti 
prek banke pomagala podjet
ja »Preskrba«, »Elektro«, GG 
Brežice in Elektrarna Bres
tanica.

Agrokombinat je odprl tu
di trgovino s poljedelskimi 
stroji. Potrebe po mehaniza
ciji zasebnega sektorja so če
dalje očitnejše. Ker so stroji 
za zasebnike še vedno dragi« 
jim trgovina pomaga s tem, 
da jim nudi obročno odpla- 
čevanje. Tako lahko npr. od
plačujejo kosilnice 3 leta. po 
slej so prodali že precej kme
tijskega orodja in strojev, upa
jo pa, da bodo sčasoma lah* 
ko s tem blagom oskrboval 
celo Posavje. K-

K R Š K E  N O V I C E
SNACK-BAR bo za svoje 

potrošnike odprlo trgovsko 
podjetje »Preskrba«. Opremo 
imajo že kupljeno, čakajo sa 
mo, da bo končana obnova lo
kala.

TEHNIŠKA SREDNJA SO
LA v Krškem potrebuje za 
svoje delo nove prostore. Pred
videvajo, da bodo nekaj do
gradili že letos.

SREČANJE RANJENCEV  
14. divizije je bilo letos pri 
partizanski bolnišnici na Bo 
horju. Priredili so ga ZB Se 
novo in Brestanica ter Zdru 
ženje rezervnih oficirjev in 
podoficirjev Senovo. S tem

so proslavili dan staje na Slo
venskem. Ob toj priložnosti 
so odkrili spominsko ploščo 
23 borcem, padlim na območ
ju  vasi Jevše. Srečanje so do
polnili s kulturnim  progra
mom, v katerem je sodeloval 
tudi moški oktet iz Senovega. 
Nekdanjemu borcu to enote, 
ki je prišel na proslavo iz Mo
starja, Ljubu Nikoliču so po
delili v spomin simbolično 
rudarsko svetilko

VESTI IZ 
KRŠKE OBĆINE

Romunski kipar 
snuje kip NOB 

za Kostanjevico
V Kostanjevici na 

Krki so se spet zbra; 
li umetniki, da bi 
prispevali svoj delež 
Formi vivi. D om ači
nom se je priljubil 
zlasti romunski ki
par Evgen Ciuca, ki 
bo Kostanjevici za
pustil spomenik re* 
voluciji. S p om en ik  
bo visok sedem me
trov, izdelan bo iz 
domačega hrasta, 
nekateri deli pa bo
do kamniti.



KDO NA.! SKRRI 7A ^PIC7NI8KF PRFI.AZE?

Občina tega res ne zmore!
Vprašanje o železniških prelazih se je zaostrilo —  ZŽTP Ljubljana terja 
povračilo za nazaj —  S temi težavami so seznanili tudi predsednika izvršne

ga sveta Slovenije

Z akon  do loča, d a  so občine  do lžne  p o ra v n a ti p o 
lovico s tro šk o v  za zago tov itev  v a rn eg a  in n eo v ira  
nega p ro m e ta  n a  c e s tn em  p re h o d u  čez železnico, če 
g re  za p reh o d , k i je  ja v n eg a  pom ena. V tem  pogle 
du  je  sev n išk a  o b č in a  v iz jem n em  p o lo ža ju , sa j  je  v 
ra z m e ro m a  m a jh n i ob č in i k a r  43 ta k ih  p reh o d ov , 
k i bi jih  m o ra la  so f in a n c ira ti .

Železniško transportno po
djetje  Ljubljana zahteva od 
36 občin povračilo za polo
vico stroškov, ki nastanejo 
pri vzdrževanju in zavarova
nju cestnih prehodov čez že
leznico. Med vsemi temi ob
činami je sevniška gotovo v 
največjih težavah, saj bi mo
rala sofinancirati kar 43 pre
hodov: 27 na progi Sevnica— 
Trebnje in 17 na progi Zida
ni most—Z greb. kar znese 
letno 213.455 din ali 8,5 od
stotka od celotnega zneska 
vseh občin. Ravno zaradi 
prog so že zdaj vlaganja v

LOKA:
85 let gasilstva
Gasilska dejavnost v Loki 

ima že bogato preteklost. 
PGD je bilo ustanovljeno 
1883. Svečana proslava te po 
membne obletnice bo v ne
deljo, 4. avgusta. Pri gasil
skih vajah, na katerih bodo 
sodelovali gasilci iz Sevnice 
»n Loke, namerav.ijo prika
zati moderne gasilske napra
ve. S. Sk

komunalno dejavnost večja 
kot sicer.

Toda občina bi morala do 
konca junija plačati železnici 
426.910 din še za vzdrževanje
v letih 1966 in 1967. To pa je 
tolikšen znesek, da ga v no
benem prim eru ne more po
ravnati, saj znaša 9 odstotkov 
vseh planiranih dohodkov 
občine v letošnjem letu. 
Stanje v proračunu je že 
brez tega dovolj težko, saj 
so izdatki namenjeni le za 
najnujnejše, kakršna koli 
drugačna razdelitev le-teh pa 
tudi ni mogoča.

Da bi bila vsa stvar še 
bolj zapletena, je ŽTP posla
lo plačilni opomin pred tož
bo oziroma predlog za akcep
tni nalog. Cc bi bila občina 
kakorkoli prim orana plačati 
omejeni znesek, potem se bi 
mogla opravljati celo naj
osnovnejših dejavnosti.

O teh in podobnih težavah 
so že večkrat seznanili re
publiški sekretariat za go
spodarstvo in finance, ki sta 
obljubila, da bodo storili 
vse, kar je možno v njihovih 
pristojnost h. Ostalo pa .je le

pri obljubah. Težave so prej
šnji teden pojasnili tudi 
predsedniku izvršnega sveta 
Slovenije in predlagali, naj 
bi omenjene stroške krili iz 
republiškega proračuna.

Predvsem z dvema stvare
ma se je v tej zadevi na ob
čini ne strinjajo: s samo si
stemsko reš tvijo in z višino 
prispevka. Menijo, da ŽTP 
le ne bi bilo treba stvari ta 
ko zaostriti, in predlagajo v 
ta namen naslednjo rešitev: 
imenovanje skupne komisije, 
ki bi pregledala prehode in 
ugotovila njihovo neogibno 
potrebnost, nepotrebne pa 
odpravila, te r dvostransko 
ugotovitev dejanskih s tro 
škov..

J. KRŽIČ

Pričakovani 
primanjkljaj

Polletna bilanca občin
skega proračuna nam ka
že naslednje stanje: vseh 
dohodkov se je nabralo
v občinski blagajni za
43.5 odst. celoletnega pla
na, vseh izdatkov pa za
46.6 odstotka. Največji 
prim anjkljaj pri dohodkih 
ugotavljajo v prispevkih 
od osebnih dohodkov, pri 
dajatvah od obrtnih de
javnosti in prodaje bla
ga na drobno. Upajo, da 
bodo prim anjkljaj v d ru 
gem polletju nadomestili.

Loški planinci 
so prizadevni

Število članov PD Radeče se je 
v letošnjem letu povečalo od lan- 
kih 52 na 75. Mladinci in pio
nir jia ki so vneti planinci, orga
nizirano hodijo po planinah. Le
to« je društvo organiziralo pohod 
po slovenski in zasavski trans
verzali. Razpisu se je odzval sko
raj vsak peti član, tako da se 
trenutno na slovenski transverza
li nahaja osem, na zasavski pa 
devet planincev. Sicer pa to ni- 
.o edini člani, ki bodo imeli za 
seboj to pat. Trije so že preho 
dili zasavsko in prav tako trije 
slovensko transverzalo.

Planinsko društvo Radeče uprav
lja tudi nekaj prijetno urejenih 
domov Od 1. julija dalje je 
odprta visokogorska postojanka 
na Prehodavcih, vse do konca 
septembra pa bo odprta prenov
ljena Gašperjeva koča pod Ve
likim Kozjem, ki je 50 minut 
oddaljena od Zidanega mosta.

STANKO SKOČIR

Dve iz Loke

V sevniški občini je toliko železniških prelazov kot
v malokateri drugi. Ker zahteva njihovo vzdrževanje 
Precej stroškov, nameravajo ukiniti vse tiste, ki niso 
nujno potrebni. Na sliki je podvoz v Sevnici. (Foto:

SEVNISKI PABERKI
■  SEVNICA SE ZELO rada po 

**‘6a z bogato turistično pretek 
«*tjo, češ da jo je svoj čas obl 
skovalo precej turistov in da so 
•Jekatori ostajali tu tudi po 14 
dni. Takrat je bila Sevnica skrom 
110. nerazvito mestece, kar zadeva 

in čistočo pa na boljšem kot 
danes, kljub temu da niso imeli 
*®nltam©ga Inšpektorja. Zdaj sl 
'ftliko vsakdo ogleda onesnažene 
P°toke. polne smeti in odpadkov 
®®prav imajo smetarsko službo 
•udi zclenice so slabo urejene in 

Jih že loteva plovci Torej slaba 
|*‘lka že za domačina, kaj Sele ta 
hirlsta. Pomanjkljivosti bo treba 
c«npreJ odpravltll

•  (IRADRENA DKI.A na novem 
kotalkališču poleg TVD Partizan

SEVNISKI
VESTNIK

kt jih opravlja novomeško cestno 
podjetje, naglo napredujejo, zato 
]c upati, da bodo kmalu končana

■  SEVNICAN1 SE že nekaj Ca 
sa sprašujejo, kdaj bo celjska 
Mene odprl svojo novo prodajalno 
špecerijskega blaga, ki bi za me
sto veliko pomenila, saj bi se 
zaradi večje konkurence postrežba 
gotovo zboljšala.

■  V AVGUSTU RO ra radi do
pustov zaprta pisarna ZZB NOV 
Sevnica. Urejali bodo le najnuj
nejše stvari.

■  PRAZNI LOKALI v središču 
mesta lz katerih se je taselilo tr 
govsko podjetje, kvarijo podobo 
kraja Vsekakor bi dobild v njih 
mesto nekateri obrtniki, ki Jih v 
Sevnici že lop Čas primanjkuje

■  ZARADI GRADENJ novih 
naselij je nujno potrebna rekon
strukciju cest in ulic, po katerih 
sc odvija močan, avtomobilski pro 
met, ki zapraši vso vrtove In sta 
novanja To je ugotovilo tudi ko
misija. ki je ocenjevala vrtove 
Upamo, da bo nov komunalni pri
spevek porabljen tudi v ta namen

|  NA OZKEM cestnem 
ovinku nad hlevom Alojza 
Simončiča se je pripetilo že 
precej prom etnih nesreč. 
Ravno na tem mestu je kup 
cestnega gramoza, ki onemo
goča norm alen promet. T re
ba ga bo prem estiti nekoliko 
niže, obenem pa vsekati ovi 
nek, da bo cesta širša in 
bolj pregledna, posebno še, 
ker vozita po njej tudi dva 
avtobusa. Občani prosijo, naj 
cestno podjetje to činprej 
opravi.

■  V LOKO se je pred 
mesecem preselil iz Sevnice 
električar Ivan Gorišek Ta
ko bo lahko priskočil na 
pomoč, če bo prišlo do 
kakšne okvare n« napeljavi. 
Poskrbel bo tudi, da bo ce
stna raasvetiljava vseskozi v 
redu.

S. Sk

Trgovsko podjetje

SEVNICA
poslovalnica 3

KONFEKCIJA

vam nudi

MOŠKE OBLEKE in HLAČE vseh velikosti, 
za nizke, visoke in močne postave.

Prodajam o tudi za DEVIZE z 10 odst. popu
stom in na KREDIT!

“ S * *  • .

A ngleške b rig a d ir je , k i g ra d ijo  v T re b n je m  o tro šk i v rtec , je  p re d  dnevi o b isk a l 
tu d i re p u b lišk i p o slan ec  F ra n c i K o la r in  se z n jim i z ad rža l v p r i je tn e m  p o go v o ru

(F o to : Jože K rž ič )

Obnova stare opekarne v Prelesju
Gradbeno opekarsko podjetje Mirna je že pričelo obnavljati staro opekarno 

v Prelesju -  Proizvodnja se bo povečala za 110 odstotkov

Opekarna v Prelesju, ki se 
je že 1962 združila z Gradbe
nim podjetjem  Mirna, zaradi 
zastarelih proizvodnih naprav 
ni bila več donosna. Zaradi 
visokih proizvodnih stroškov 
je bila opeka dražja kot sicer, 
zato so se kopičile zaloge, ki 
so takoj pošle, brž ko so zni
žali ceno. To pa je bila le 
začasna rešitev. Stroje so si
cer postopno zamenjavali, to
da podjetje je uvidelo, da je 
gospodarsko še najbolj upra
vičena popolna rekonstrukci
ja.

Po sedanjih računih bo ob
nova veljala milijon N din: 
GO odstotkov tega zneska bo
do prispevali sami, 40 odstot
kov pa dobavitelji opreme 
kot posojilo. Lani so v ope
kam i izdelali 1,370.000 polnih 
zidakov, p o ' končani obnovi 
pa nam eravajo izdelovati tu 
di večje opečne bloke. Raču
najo, da bi se proizvodnja 
povečala za 10 odstotka od 
povprečja zadnjih' štirih let.

medtem ko bi se doseženi do
hodek ppovečal za 124 odstot
ka oziroma skladi za 300 
odst. Do zdaj je  bilo v ope
karni zaposlenih 32 delavcev, 
od tega 12 začasno; po obno
vi pa jih  bo redno zaposlenih
25. Upajo, da bodo začeli s 
poskusno proizvodnjo že ob 
koncu letošnje sezone, se 
pravi sredi septembra, ven
dar bodo rezultati znani šele 
prihodnje leto. Raziskave so 
pokazale, da je  gline še za 
15 do 20 let, s povečanimi in
vesticij ami morda še za de
set let.

Omenjena rekonstrukcija 
bo pomenila samo prvo stop
njo celotne modernizacije pod
jetja, kajti leta 1970 nam era
vajo obnoviti še gradbeniški 
obrat.

»Polletni obračun celotnega 
podjetja je glede na predvi
deni srednjeročni načrt raz
voja kar zadovoljiv,« je kon
čal Stanislav Pančur, direk

tor Gradbeno opekarskega 
podjetja Mirna.

Mirna: sestanek 
upokojencev
Prejšnjo nedeljo so se 

zbrali člani društva upo
kojencev in razpravljali o 
raznih zadevah. Med dru
gim so sklenili, da !>>do 
priredili v nedeljo, 4. av
gusta, popoldan ob 15. 
u ri pred domom TVD 
Partizan družabni sesta
nek vseh članov. Za do
ber prigrizek in pijačo 
ter veselo razpoloženje t>o 
poskrbel odbor. Drugih 
vabil ne bodo pošiljali

Kdor bi želel na skup
ni avtobusni izlet, naj se 
takoj prijavi pri tov Mi
ri Pirnat, blagajničarki 
društva in prodajalk) kru
ha, kjer bo dobil vsa po
trebna navodila. J. Z.

Dana -  težave z dolžniki
Polletni obračun je zadovoljiv —  Novi obrat gaziranih pijač in vodovod 

bodo odprli v soboto —  Za vinski sejem pripravljajo nov izdelek

V mirenski Dani, ki si je s 
svojimi izdelki pridobila ve
lik ugled, še naprej dobro 
gospodarijo. Polletni obračun 
kaže, da se je proizvedena 
količina v litrih povečala kar 
za 32 odstotkov v prim erja
vi z istim obdobjem lani. 
Velik porast ugotavljajo pred
vsem pri sirupih in liker
jih, medtem ko se količina 
drugih izdelkov giblje na 
lanski ravni. Dohodek je po
rasel za 11 odstotkov, prav 
tako tudi čisti dohodek, 
sredstva za osebne dohodke 
za 13 odstotkov. Ker pa je 
število zaposlenih za 18 od
stotkov večje, so povprečni 
osebni dohodki porasli za 
5 odstotkov. Tu torej nd te
žav.

Veliko neprijetnosti po
vzročajo neizterjani dolgovi 
kupcev, ki so narasli kar 
za 86 odstotkov in onemogo
čajo normalno poslovanje. V 
prihodnje nameravajo po
ostriti izterjavo, saj je  to edi
ni način, da pridejo do 
ustvarjenih dohodkov.

že  tako bogat proizvodni 
program bodo kmalu poveča
li še za en izdelek, s kate
rim  nam eravajo presenetiti na 
vinskem sejmu v Ljubljani. 
Omeniti je treba tudi to, 
da so v času počitnic zapo 
slili prek 100 učencev in di
jakov, ki delajo v treh izme
nah. Letne dopuste so delav
ci v glavnem že izkoristili.

Podjetje ne povečuje samo 
proizvodnje, ampak m oderni

zira nekatere že obstoječe 
objekte, gradi pa tudi novo 
skladišče za embalažo V so
boto bodo izročili namenu 
novi obrat gaziranih pijač in 
vodovod.

J K.

TREBANJSKE IVERI
■  TREBANJSKI MLADINCI pri- 

rojajo skoraj vsako nedeljo ples v 
prostorih delavske univerze in Je 
vedno dobro obiskan.

■  PROSTOVOLJNO (iASILSKO 
društvo Račje selo bo priredilo v 
nedeljo, 4 avgusta, ob 14. uri po
poldan pri gasilskem domu vrtno 
veselico Za zabavo bo skrbel trio 
Drčar.

■  KAZK, »A JE  balinanje tudi 
Zu Trebanjce zelo priljubljeno, saj 
sc na vrtu gosUlne Germovsck 
skoraj vsak dan popoldan '*bcie 
precejšnje število privržencev tega

' ■ ' a v t o b u s n i  VOZNI RKI> J« 
sicer lepo opremljen, žal ne velja 
popolnoma Domačini se prltoiu- 
jejo. da večkrat zaman čakajo na 
avtobuse, ki pa so na deski na
vedeni Posebno na avtobus ki

voea na progi Ljubljana—šentjuni, 
ob nedeljah in praznikih (Jaka do- 
std potnikov, kajti avtobus sploh 
ne vozi, čeprav je navedeno, da
vozi vsak dan.   ,

■  NEDELJSKE DELOVNE AK
CIJE v Brežicah se je udeležilo 
25 mladincev, torej več. kot so

p 'h p r o d a j a l e c  ČASOPISOV v
kiosku se pritožuje, da mu iz 
Ljubljane neredno pošiljajo izvode 
našega lista. Pogosto jih dobi sele 
v petok, zato jih ne more več 
prodati.

TREBANJSKE 
NOVICE

Nezaželeni 
gostje

V zadnjem času so se 
po vaseh v okolici Mo
kronoga spet pojavili kra
m arji z vso mogočo in 
nemogočo šaro, od bakre
nih posod do božjih po
dob. Vse skupaj ne Di 
bilo vredno omembe če 
se ne bi nezaželeni gostje 
vedli skr&jno predrzno in 
vsiljivo. Tako je prišla 
nad prebivalstvo še ena 
nadloga, saj imajo liudje 
že tako dosti težav s Ci
gani. Prosjačijo m skoraj 
izsiljujejo denar pod pre
tvezo, da jih je prizadel 
skopski potres, čeprav je 
od tega že pet let. Znano 
je  tudi, da je takšno de
janje zelo kaznivo, saj je  
skopskim ponesrečencem 
pomagala vsa družba. Da 
gre za navadne delom rzne- 
že, se vidi že po tem, ker 
se vozijo celo z avtomo
bili. č a s  je, da z njimi 
obračuna milica.



DVE VPRAŠANJI SEKRETARJU STANETU LAVRIČU

Sprejemanje mladih v ZK 
naj postane vsakdanja praksa

Sekretarju  občinskega ko
m iteja Zveze komunistov Ko
čevje S tanetu Lavriču smo 
zastavili dve vprašanji: S ka
terim i prob'em l so se kočev
ski komunisti v zadnjem ča
su največ ukvarjali in katere 
naloge jih čakajo v bi žnji 
prihodnosti?

Zveza komunistov je p ri
sotna pri reševanju vseh ak
tualnih problemov v občini. 
Ton tej aktivnosti daje ob 
činska konferenca, sam e o r
ganizacije pa potem dokaj 
sam ostojno rešujejo sprotne 
probleme. Po reorganizaciji 
smo opazili, da se je aktiv
nost močno povečala p red 
vsem v organizacijah v ko
lektivih, m edtem  ko terenske 
organizacije nim ajo tako oti
pljivih nalog.

V zadnjih mesecih smo po
svetili precej pozornosti spre
jem anju  m ladih v ZK. Zadnje 
pol leta sm o sprejeli 56 m la
dih proizvajalcev, kar je gle
de na število članov in pre
bivalstva veliko, število no
vih mladih komunistov nam 
tudi pove, da so pripravljeni 
vstopati v Zvezo komunistov, 
delati v njej in s svojim de
lovanjem obogatiti njeno de
lo. Zgrešeno je  nam reč m ne
nje nekaterih, da m ladi ne 
m arajo  v vrste komunistov; 
sprejeli so jih  povsod tam, 
k jer so partijska  vodstva de
lala z m ladino, Menim, da 
m ora ostati sp rejem anje 'm la
dih ena glavnih nalog tudi 
v prihodnje; to pa naj ne bo 
kam panjsko delo, temveč

vsakdanja praksa. Z m ladi
mi hočemo sprem eniti s truk 
tu ro  organizacije, predvsem 
pa uvesti vanjo novo kvali- 

'  teto.
Kom unisti v občini so zad

nje čase obravnavali med 
drugim  tudi vprašanje obsto
ja  kočevske proge, pri tem 
pa menili, da je  treba  pri 
reševanju vseh družbenih 
problemov ubirati norm alne 
sam oupravne poti ir* se izo
gibati neprim ernih metod. 
Precej časa smo posvetili tu 
di nadaljnjem u razvoju km e
tijstva in gozdarstva na na
šem  območju, p ri čem er smo 
poudarili, da je  treba v tem 
najti najustreznejše rešitve. 
Samoupravni organi KGP so

že sklenili, naj obe panogi, 
km etijstvo in gozdarstvo, tu. 
di v prihodnje ostaneta v 
združenem podjetju.

Razpravljali smo tudi o 
vprašanjih religije in o n je 
nem  vplivu na mlade. Ob
činska konferenca deluje v 
različnih komisijah. Posebno 
delavni s ta  kom isiji za orga
niziranost in metode dela 
te r za družbenoekonomske 
odnose. Slednja pripravlja 
obsežno analizo o šolstvu, ki 
jo  bomo obravnavali na  eni 
prihodnjih  sej. Sploh bo tre 
ba v prihodnje posvetiti po
sebno pozornost šolstvu in 
njegovim problemom . P rip ra 
vljamo pa tudi analizo o ne
gativnih po javih v občini.

» P o m la jev an je  v v rs ta h  
k o m u n is to v  je  n e n e h n a  
d o lž n o s t v seh  n a š ih  o rg a 
n izacij,«  je  m ed  d ru g im  
d e ja l S ta n e  L avrič , s e k re 
ta r  obč. k o m ite ja  ZK

Prvo polletje: 
manjša proizvodnja

Statistični podatki kažejo, 
da je  bila v prvem  polletju 
v K očevju .dosežena za 2,7 
odstotka m anjša industrijska 
proizvodnja kot v istem  ob
dobju lanskega leta. Zniža
n je gre predvsem  na račun 
Melamina (12, odst.) in LIK 
(29,3 odst. m anj). Vsa ostala 
podjetja so proizvodnjo p r
vega polletja lanskega leta 
presegla. Najm očneje so 
presegli lansko prvo polletje 
pri Tekstilani (za 20,7 odst.). 
Letni proizvodni plan so v 
industriji izpolnili s 45,9 
odst., p ri čem er prednjači 
Rudnik s 55,3, najnižje pa 
je Lesna industrija  z 31,5, 
kar je  nedvomno posledica 
januarskega požara na žagi.

Tudi sam  junij je  glede 
proizvodne vrednosti slabši 
od lanskega junija za 9,1 
odst. Pri tem  Itas, Inkop in 
Kočevski tisk odstopajo za 
nad 30 odst. navzgor. Rudnik 
in Melamin pa prav toliko

zaostajata za lanskim jun i
jem.

V preteklih letih je  vred
nost izvoza nenehno narašča
la, letos pa je  izvoz zaostal 
ne le za doseženim lansko
letnim , pač pa tudi za izvo
zom v prvem  polletju 1966. 
Vzrok je v m anjšem  izvozu 
Melamina in Lesne industri
je, ki sta  v prvem  polletju 
1966 skupno izvozila za 650.859 
dolarjev, v prvih šestih m e
secih l&tos pa le za 504.917 
dolarjev. V prim erjavi z lan
skim  prvim  polletjem  je iz
voz m anjši za 17,5 odstotkov 
letni izvozni plan pa je  iz
polnjen le z 29,9 odstotkov.

Tehnični 
pregledi 

v Kočevju
Število m otornih vozil 

v kočevski in ribniški ob
čini je  zadnja leta močno 
poraslo. V Kočevju je 
okrog 760 mopedov, 179 
motornih koles, preko 
300 osebnih avtomobilov, 
259 kamionov in trak to r
jev, 130 prikolic in 10 av
tobusov. V ribniški občini 
pa je največ mopedov 
(nad 900), 174 motorjev, 
nad 320 avtomobilov in 
nad 60 tovorb jakov in 
traktorjev. Vsa ta vozila, 
i*.zen motorjev in mope
dov, so m orali lastniki 
vpziti na tehnične pregle
de v Ljubljano. Pred me
seci pa je podjetje Avto 
iz Kočevja dobilo dovo
ljenje za opravljanje teh
ničnih pregledov. Nejprej. 
so nameravali zgraditi za 
to posebno halo, kasneje 
pa so naprave za to  ure 
dili kar v rekonstruirani 
delavnici na Tomšičevi 
cesti. Povprečno napravi
jo  dnevno okrog 10 teh
ničnih pregledov, delajo 
pa vse dni, ob sredah 
in sobotah tudi popoldan.

S tem  je lastnikom  mo
tornih vozil v m arsičem  
ustreženo, saj jim  je p ri
hranjena razm erom a dol
ga pot v Ljubljano.

2.129 vozil in 3.377 voznikov
Pred šestim i leti je  bilo 

v občini Kočevje registrira
nih 658 m otornih vozil in 768

DROBNE IZ KOČEVJA
■  ZARADI NESTANOVITNEGA

vremena je  ▼  Kočevju malo go
stov in malo skupinskih izletni
kov. Promet se zlasti v gostin
stvu zmanjšuje. Mesto ima m anj
šo potrošnjo tudi zato, ker je 
veliko prebivalcev v drugih kra
jih.

■  KAKOVOST KRUIIA SE je
izboljšala, nekaterih vrst kruha 
pa še vedno primanjkuje. Dopol
dne zelo hitro  zmanjka črnega 
kruha, če  hočejo dobiti potroš
niki želen kruh, morajo včasih 
večkrat v pekarijo.

■  ČEPRAV SO PARKIRIACA v
mestu zarisana, mnogi parkirajo, 
kjer se jim zljubi. Kaže, da ne

katerim celo godi, 6e ukanaijo 
prometnika in izigrajo prometne 
predpise. Vozijo po parku mimo 
znakov. Objestnim voznikom bi 
bilo treba odločno preprečiti ta- 
ko pot.

■  ZBIRALCEV STAREGA de
narja — kovancev je v mestu 
precej in tudi njihove zbirke so 
že lope. Svojega društva pa še 
nimajo, će  bi bili zbiralci orga
nizirani, bi lahko priredili pro
pagandno razstavo zbirk. Taka 
razstava bi vzbudila predvsem 
mladino, da bi začeli zbirati 
stare kovance. V pokrajinskem 
muzeju hranijo tudi lepo zbirko 
kovancev in bankovcev. Zbirka še 
ni urejena.

■  ČLANI PLANINSKEGA dru
štva Kočevje se bodo 4. avgusta 
udeležili planinskega slavja v Lo
garski dolini. Tam bo osrednja 
proslava v počastitev 75-letnice 
ustanovitve prvega planinskega 
društva v Sloveniji. Iz Kočevja 
bo na to slavje odpotovalo več 
kot 30 članov.

voznikov, zadnjega jun ija  le
tos pa je bilo stanje močno 
spremenjeno: 2.129 vozil in 
3.377 voznikov!

Po teh podatkih je  bilo v 
občini nekaj več kot 800 oseb
nih avtomobilov (26 v druž
beni lasti), 259 tovornjakov 
(40 zasebnih), 130 prikolic 
(2 zasebni), 10 avtobusov, 
178 motorjev (2 družbena) in 
158 mopedov (6 družbenih).

Velik razvoj motorizm a je 
sprožil vrsto komunalnih 
vprašanj, ki jih  je  potrebno 
urediti. Občutno m anjka ga
raž in parkirišč. Razvoj pa 
zahteva tudi tem eljitejši štu 
dij usm erjanja prom eta in 
večjo disciplino voznikov.

Komisija za vozniške izpite 
dela vsak četrtek. Opažajo, 
da p rihajajo  kandidati na te 
oretični izpit bolj z upanjem  
na srečo kot z znanjem, zato 
je  takih, ki izpita ne naredijo, 
čedalje več . '. .  -ko

S PA RTIZA N SK EG A  SLAVJA V JE L E N O V E M  ŽLEB U  — N a p ro s lav i d n ev a  v s ta 
je  v r ib n išk i obč in i je  v Je len o v em  žlebu  g o vo ril Ž ivko B e rn o t, u d eleženec  b o rb e  
p r i b rezn u  p re d  d o b rim i 25 le ti. V k u ltu rn e m  d e lu  p ro g ra m a  je  so d e lo v a la  kočev 
sk a  g odba , pevsk i z b o r iz D o len je  v asi je  zap e l več pesm i, učenc i g la sbene  in  
o snovne šo le  iz R ib n ice  p a  so  p risp ev a li n e k a j g la sb en ih  in  re c ita c ijsk ih  to čk . 
P red v id o m a  n a j b i n a  p ro s la v i sode lova l tu d i m o šk i pevsk i z b o r iz R ibn ice, ven 
d a r  je  v za d n je m  tr e n u tk u  o d p o v ed a l so d e lo v an je . (F o to : G rivec)

Loški potok je včeraj praznoval
Včeraj, 31. julija, je minilo 26 let, odkar so Italijani požgali Travnik in ubili

več domačinov

Prebivalci Loškega potoka 
so praznovali 31. julija k ra 
jevni praznik. Ta dan jih  spo
m inja na 31. julij 1942, ko so 
italijanski okupatorji , požga
li vas Travnik, v bližnjem 
kraju Sodol pa ubili več ta l
cev. največ domačinov iz T ra
vnika.

Srečanje 
Ribnice 

in Hrastnika

Travnik je bil zelo zavedna 
vas, saj je skoraj večina pre
bivalstva sodelovala na strani 
NOV. Precej vaščanov je da
lo življenje za svobodo. Po 
vojni so vaščani z vsem pole
tom začeli obnavljati poruše
ne domove. Danes je Trav
nik lepši, kot je  bil pred voj
no. V njem je bil na novo 
zgrajen tudi lesnoindustrijski 

:obrat SMREKA, ki je obrat 
ribniškega INLESA, 7aposliije 
.pa okoli 150 ljudi. Med naj- 
(večje pridobitve po osvobo
ditvi v  Loškem potoku šte
jemo novi zdravstveni dom. 
ki je bil dolgoletna želja Po 

vtočanov.t V načrtu r imajo- tudi 
•/ * X j > .•'<*

gradnjo nove šole, se
danja ne ustreza več/^Zgra- 
jen je bil tudi Vodovod^ ki 
daje dobro pitno vodo prebi
valcem Travnika, Hriba in 
Retja. .

Vsekakor je Loški potok 
po osvoboditvi napredoval. 
Revščina, ko so ljudje stra 
dali koruzni močnik, se je 
umaknila boljšemu življenju.,’.. 
Pred vojno so bili. v Loškem - 
potoku upokojenci tako red- 1 
ki, da bi jih lahko prešteli na 
prste ene roke. danes pa pre
cej Potočanov prejem a zaslu
ženo pOkojfiino.’

V Vr-,. •>..

i 20. in 21. ju lija  je  . bilo v 
Ribnici prijateljsko srečanje 
mladine H rastnika in Ribni
ce. 20. julija popoldne so se 
mladinci obeh m est pomerili 
v nogometu, rokom etu in na
miznem tenisu, zvečer pa so 
skupnq priredili v letnem 
gledališču kulturni nastop. 
Program  je bil predvsem za
baven, razen tega so se mla
dinci Ribnice in H rastnika 
pomerili v kratkem  tekmova
n ju  »Pokaži, kaj znaš«.

21. ju lija  so imeli na pro
gramu pohod na proslavo v 
Jelenov žleb, vendar je zara
di slabega vrem ena odpadel 
in so se na proslavo odpe
ljali z avtobusom.

Srečanje mladincev je or
ganiziral ribniški občinski 
komite ZMS. H rastničani so 
ribniške mladince že povabi
li na  podobno srečanje v 
H rastnik, ki bo konec tega 
meseca. Ta srečanja bodo 
predvidoma postala stalna.

Cene v Kočevju 
in Ribnici

Pretekli ponedeljek po veljale v 
trgovinah s sadjem in zelenjavo v 
Kočevju in Ribnici naslednje mn, 
loprodajne cene:

Kočevje: Ribnica: 
(cena v din za kg) 

krompir 1,05 1,30
sveže zelje 1,50 1,30
kislo zelje 3.75 3.50
fižol stročji 3.50 ' 3,50
fižol v zrnju 5.75 —
Čebula 1,35 1,70
česen 9,50 10,00
Solata 3,10 . 3>50
paradižnik 2,70 2,50
paprika 5,2« 3,50
korenje 3,00 3,00
peteršilj 4,00 3,00
rdeča pesa 1.85 2,GO
cvetača — 3,50
kumare 2,00 3,00
jabolka — 3,00
hruSke 3.30 do 5.80 4.00
pomaranče 4,90 5,00
limone 5,80 5,80
banane 6,20 6,40
grozdje 5,00 4,00
breskve 4,50 4,20
marelice — 4,00
lubenice 2,60 2,50
Jajca (oena> 

za kos) 0.54 0,60

Poškodovana pota
V občinskem cestnem skladu pa ni denarja za 
popravilo cest in potov -  Most in cesta med 
Dolenjo vasjo in Prigorico potrebna temeljitega 

popravila

V petek, 26. julija popol
dne, je  tudi v ribniški obči
ni neurje napravilo nekaj 
škode. Na Bregu je padala 
celo toča, vendar ni povzro
čila večje škode.

Slabo vreme, ki je  trajalo  
nekako štirinajst dni, pa je 
občutno pokvarilo občinske 
ceste in pota. Toda dotok de
narja v občinski cestni sklad 
je zelo slab. Občina torej za

popravilo cest in potov sploh 
nima denarja. Razen tega bi 
iz občinskega cestnega skla.« 
da morali dati denar ^ .  po
pravilo mostu med Dolenjo 
vasjo in Prigorico, ki je že 
popolnoma dotrajal, š e  sla 
bših je  nekaj sto metrov ce-. 
ste skozi Dolenjo vas in -P ri- ' 
gorico. V asfaltu so velike 
luknje, ki so že nevarne vo
zilom. Nujno bi jih  bilo tre 
ba zaliti.

Drobne iz ribniških krajev
■  V B an jo lah  p r i  P u lju ,
kjeir le tu je jo  č lan i Zveze 
b o rcev  in  n jih o v i d ru ž in 
sk i č lan i, so  n a  le to v a n ju  
tu d i č lan i ZB iz r ib n išk e  
občine . D osle j je  b ilo  v 
B a n jo la h  že 20 č lanov  ZB 
in  n jih o v ih  svo jcev , v av 
g u s tu  in  s e p te m b ru  p a  bo  
le tova lo  še 15 lju d i.
■  22. ju l i ja  je  b il v Za- 
m o s tecu  p r i S o d raž ic i p o 
žar, ki je  upepelil kozo 
lec, la s t F ra n c a  Č am p a  iz 
Z aim osteca. K ozolec je  za 
žgal o tro k . K l j u b  h itre m u  
p o s re d o v a n ju  gasilcev  je. 
kozo lec p o go re l, š k o d a  je  
p re c e jšn ja . Z an im ivo  je, 
d a  je  b ila  rav n o  d a n  p re j 
v te m  k r a j u  g asilsk a  ve
se lica , z a to  je  b il p o ža r 
n e p r i je tn o  izn en ađ en je .
■  V času  od 21. do  28. 
ju l i ja  je  v p ro s to r ih  d e 
lav ske  u n iv e rze  v R ibn ic i 
ra z s ta v lja l sv o je  s lik e  An
d re j D ebeljak , k i lju d em  
ni nezn an , s a j se  je  občin 
s tv u  že p re d s ta v il s sam o 

s to jn o  razs tav o . K r it ik a  
je  u g o d n o  o cen ila  njegov 
va dela.
■  V aščan i v Z a p o to k u  bi
ra d i u re d ili k a n a liz a c ijo  
po  vasi. K ra je v n a  sk u p 
n o s t j im  je  v ta  n a m e n  
d o d e lila  1800 d in , o s ta li  
del v p rib ližn o  is ti  vred-, 
n o s ti n a j b i p r isp e v a li sa 
m i. D ela p a  so  se  z a ta k 
n ila , k e r  je  n ek a j p o sa 
m ezn ikov , k i n o če jo  p r i 
sp ev a ti to lik šn eg a  deleža  
za k an a lizac ijo , k o t b i 
m o ra li.
■  V d o m u  JLA v R ibn ic i 
je  b ila  od 21. do  28. ju l i ja  
o d p r ta  ra z s ta v a  fo to g ra f ij,
zn an eg a  p a rtiz a n sk e g a  fo 
to g ra fa  Pet.ka. d o m a č in a  
iz R ibn ice, s p o h o d a  14. 
d iv izije  n a  š ta je r s k o . R az
s tav o  si je  og ledalo  veliko  
ljud i, ki so  se  o n je j zelo 
p ohva lno  izrazili.

REŠETO

KOČEVSKE 
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Resneje u riia iit^no  načrtovanje
V črnomaljski občini bodo odslej bolje skrbeli za urbanistično urejanje 
naselij —  Urbanistični program, ki je bil izdelan za celo občino, je razstav

ljen v sejni dvorani občinske skupščine

Te dni je  razstavljen v sej
ni dvorani občinske skupšči
ne v Črnomlju urbanistični 
program, ki je bil izdelan za 
celo občino. Doslej je  bil v 
črnom aljski občini izdelan le 
urbanistični načrt za Črno
melj iz leta 1953, po katerem  
so kasneje izdelali zazidalni 
načrt za severni in osrednji 
del mesta.

Za divjad so krmske 
njive

Ker so se črnom aljski kme
tovalci neprestano pritoževali, 
da jim  fazani in najrazličnej
ša divjad uničujejo pridelke 
na njivah in travnikih, so 
se črnom aljski lovci odločili, 
da bodo naredili v bližini lo
višč posebne krm ske njive 
za divjad. Te krm ske njive 
so daleč od drugih poljskih 
površin in so posejane z vsem, 
kar tako rado »vablja divjad 
v bližino polj. Lovci obdelu
jejo te njive s prostovoljnim  
delom in vse leto skrbijo, 
da divjad ne zaide v škodo 
drugam.

Vsestransko 
udejstvovanje 
gimnazijcev

Črnomaljski gimnazijci so za
ključili letošnje šolsko leto. Vse 
leto so bili aktivni in so uspešno 
sodelovali v kulturnem življenju. 
Štiri skupine gimnazijcev so so
delovale na letošnjem tekmovanju 
za 2upančičevo nagrado, dva gim
nazijca pa na srečanju mladih li
kovnih umetnikov v Sisku. Pri
pravili so tudi oddajo »Mladost, 
podaj mi krila«. Z njo so nasto
pal: v vseh večjih mestih in vaseh 
Bele krajine. Imeli so dekliški 
pevski zbor in ansambel »Pus- 
syke«. Gimnarijci so se udejstvo 
vali tudi v športu. Sodelovali so 
na tekmovanjih v Novem mestu 
in Ljubljani ter so n* republiš
kem prvenstvu sredr.lih šol dose
gli v odbojki odlično drugo mesto.

A L

■ % . .  NOVIČK 
ČRNOMALJSKE 

KOMUNE

Nov urbanistični program 
bo nedvomno v marsičem pri
pomogel k sm otrnejšem u u r
banističnemu urejanju  naselij 
v črnom aljski občini. Po njem 
bodo izdelani vsi urbanistič
ni načrti za večja naselja v 
občini in zazidalni načrti za 
manjša, toda pomembnejša 
naselja. Vsa druga naselja 
bodo odslej urejevali na pod
lagi urbanističnega reda. Sa
mo tako bo vsaka gradnja v 
občini v skladu z urbanistič
nim programom.

V novem urbanističnem  
program u je prikazana na
menska porazdelitev površin, 
ki so določene za razvoj na
selij, prikazana so zaščitna, 
zavarovana območja, posebej 
pa so obdelane tudi površine 
za počitniška naselja. V pro 
gramu je obdelano tudi ener
getsko omrežje, telefonsko 
omrežje, oskrba z vodo, p ri
rodni pogoji in bodoče šte
vilo prebivalstva.

Po program u bo izdelan 
urbanistični načrt za Črno
melj in okolico, splošno us
merjevalni načrt za ožje ob
močje Vinice te r zazidalni na
črti za rekreacijski center na 
Vinici, v G ribljah, Adlešičih, 
Starem  trgu ob Kolpi te r za 
območje vinorodnih goric od 
Dobličke gore do Miheljne va
si in za Crmošnjice.

M anjša naselja se bodo ure
jala na podlagi urbanističnega 
reda, ki ga bo sprejeda občin
ska skupščina obenem z u r 
banističnim programom . Z u r
banističnim redom bo nam 
reč moč u rejati lokacije in 
vse gradnje v krajih, za kate
re ne bodo izdelani zazidalni 
načrti.

Po urbanističnem  program u 
naj bi imel v naslednjih 30 le

tih Črnomelj okoli 7000 pre
bivalcev. V tem obdobju naj 
bi se močno razvila tudi in
dustrija, obrt in trgovina ter 
druge dejavnosti. Mesto z 
okolico in druga važnejša na
selja naj bi zato urejali le s 
pomočjo zazidalnih načrtov.

Krvodajalska 
akcija 

bo 13. avgusta
Občinski odbor RK Čr

nomelj zbira te dni p rija 
ve krvodajalcev za od
vzem krvi za bolnico v 
Novem mestu. Po pred
videnem planu naj bi od
dalo letos k ri tudi 200 
krvodajalcev iz črnom alj
ske občine. V novomeški 
bolnici se nam reč zdravi
jo tudi bolniki s tega ob
močja in je kri tudi njim  
potrebna.

Krvodajalska akcija bo 
13. avgusta v Novem me
stu. Ker so nekateri delo
vni kolektivi na dopustu, 
občinski odbor ne more 
organizirati kolektivne ak
cije, pač pa pričakuje, da 
se bodo prijavili za od
vzem krvi občani sami. 
Doslej se je prijavilo šele 
14 krvodajalcev.

Vsi tisti, ki se bodo p ri
javili za odvzem krvi v 
Novem mestu, se bodo 
pripeljali v novomeško 
bolnišnico s posebnim av
tobusom in se bodo z 
njim tudi vračali.

ČRNOMALJSKI DROBIR
■  TURIST BIRO ČRNOMELJ

bo organiziral konec avgusta wee- 
kend v Budimpešti. Vsi Usti, ki se 
bodo prijavili za potovanje, si 
bodo med potjo ogledali Zagreb, 
Hrvatsko Zagorje, Varaždin in Ča
kovec. Madžarsko mejo bodo pre
stopili pri Letenyu, potem pa bo
do potovali ob Blatnem jezeru 
skozi letovišči Balatonfolovar in 
Siofok. Obiskali bodo tudi Budim, 
pešto in sd ogledali najpomembnej-

' v -
'
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še kulturne in zgodovinske spome
nike v madžarski prestolnici. Po
sebno doživetje bo za vse prav go
tovo ogled v »Scardi«, tipičnem 
nacionalnem gostišču s cigansko 
glasbo. Cena potovanja bo 264 di
narjev, če se ga bo udeležilo vsaj 
35 prija vijence v.

■  ANSAMBEL »BEOGRAD«, ki 
že dalj časa navdušuje s svojimi 
koncerti številno občinstvo po na
ši domovini, je gostoval 27. julija 
v domu JLA v Črnomlju. Na spo
redu so bile narodne pesmi iz Slo
venije, Srbije, Cme gore, Dalma
cije, Vojvodine, Kosmeta. Bosne, 
Makedonije in Romunije.

■  ČRNOMALJSKA TRŽNICA je 
bila prejšnji teden slabo založena 
z zelenjavo. Okoliške kmetice so 
prodajale čebulo po 1 din kg, 
krompir pa 1 din, fižol po 3 din 
50 par, kumarice po 2 din in jajca 
po 50 par. Na izbiro je bdlo več 
sadja. Hruške slabše vrste so bile 
po 1 din 50 par, boljše kvalitete 
pa po 3 din kg. Zgodnja jabolka 
so bila po 2 din, ringloji pa po 
1 din.

■  V HOTELU »LAHINJA« se je 
ustavilo v letošnjem prvem pollet
ju  83 tujih in 867 domačih gostov. 
Število nočitev Je v prvih šestih 
mesecih letos upadlo v primerjavi 
z lanskim letom. Marsikateri Iz
letnik, ki je nameraval obiskati 
Belo krajino, si je premislil zara
di slabega vremena in zaradi po
pravila in asfaltiranja ceste Črno
melj—Vinica. Domači in tuji go
stje pa se posebno radi ustavljajo 
na campingu na Vinici.

■  600 FAZANOV IN MO ZAJ
CEV Je letos na novo naročila 
Lovska zveza Bele krajine. Letoš
nji lov na fazane ni bil tako bo
gat, kot so pričakovali, čeprav 
so spustili v lovišča lani okrog 800 
fazanov. Skoraj polovico fazanov 
so uničile roparice in ljudje, ne
kaj pa Jih Je zbežalo na hrvaško 
stran.

Fazane, ki se še niso popolnoma 
udomačili v belokranjskih lovi
ščih, vse preradi uničujejo tudi 
kmetje, ker so prepričani, da Jim 
delajo nepopravljivo škodo. P ohab
ljajo pa, da fazani uničujejo' naj
različnejše žuželke In koloradskega 
hrošča, ki prav tako uničujejo pri- 
delek na poljih!

P reb iv a lc i G rad ca  so tu d i le to s  svečano  p ro s lav ili 
sv o j k ra je v n i p razn ik . 26. ju n i ja  je  b ila  v d v o ran i p ro . 
sv e tn eg a  d o m a  s e ja  o b eh  zb o ro v  obč in ske  sk u p šč in e  
M etlika. Še p re d  se jo  je  p o seb n a  d e leg ac ija  ob č in sk e  
zveze zd ru žen j b o rcev  NOV in  o bč in ske  sk u p šč in e  
po lož ila  venec p re d  sp o m en ik  p ad lih . P op o ld n e  so  se 
v aščan i in  g o s tje  z b ra li ob  sp o m en ik u , k je r  je  ig ra la  
m e tlišk a  go d b a  n a  p ih a la . Z b ran im  je  govoril ta jn ik  
o b č in sk e  ZZB NOV A nton  V ergo t, m lad in k e  iz G rad ca  
pa  so  p rip rav ile , k ra jš i  k u ltu rn i p ro g ra m . V pozn ih  
p o p o ld a n sk ih  u ra h  so  se s ta r i  in  m lad i zb ra li na  vese- 
liščn em  p ro s to ru  za p ro sv e tn im  d o m o m

Kaj bo s staro 
šolo?

Po Metliki se širijo govori
ce, da nam erava stanovanj
ska skupnost Komunalnega 
podjetja Metlika prodati s ta 
ro  šolo nad Obrhom najugod
nejšem u kupcu. S tara šola, 
v kateri že desetletja vadijo 
metliški godbeniki in peVci, 
je  nekdanji m estni obram b
ni stolp iz 16. stoletja, v ka
terem  so še ohranjene strel
ne line in vsa značilna arh i
tektura tistega časa. Stavba 
spada z gradom vred med 
spomeniško zaščitene objekte.

Prav bi bilo, če bi ostala 
stara  šola še vnaprej družbe
na last in bi čim prej za
gotovili potrebna denarna 
sredstva za ureditev tega 
pomembnega zgodovinskega 
spomenika. V preurejeni 
stavbi, ki ne bi smela izgu
biti na svoji zgodovinski vre
dnosti, naj bi v bodoče do
bila p rostor tudi 
m etliška društva.

nekatera

NA 13. SEJI OBČINSKE SKUPŠČINE METLIKA SO POUDARILI:

Prihodnosimladine je v naših rokah!
V metliški občini je še vedno premalo poskrbljeno za predšolsko in šolsko 
vzgojo mladine -  Posebno skrb bodo morali v bodoče posvetiti tudi mladini, 

ki nadaljuje šolanje, odhaja v uk ali pa ostaja doma

26. ju l i ja  je  b ila  v 
G ra d c u  13. re d n a  se ja  
o b eh  zbo ro v  o b č in sk e  
sk u p šč in e  M etlika. Se
je  so  se  udelež ili tu 
d i  p re d s ta v n ik i Zveze 
zd ru žen j b o rcev  M etli
k a , k i so  želeli s p re 
b iv a lc i G rad ca  č im  sve- 
č an e je  p ra z n o v a ti n ji 
h o v  k ra je v n i p razn ik . 

P o se b n a  to č k a  dn ev n eg a  
re d a  je  b il p o loža j šo l
s tv a  in  k u ltu re  v občin i. 
Iz v ršn i o d b o r te m e ljn e  
izo b ražev a ln e  sk u p n o s ti 
in  o b č in sk i sv e t z a  k u l
tu ro  in  p ro sv e to  s ta  p r i 
p ra v ila  obsežno  p o ro č ilo
o p re d šo lsk e m  in  šo lskem  
v a rs tv u  in  vzgoji m lad in e  
te r  o  v k lju č e v a n ju  m lad i
n e  v s re d n je  šo le  in  ra z 
lične pok lice .

V m e tlišk i o b č in i je  p r i 
b ližno  450 p re d šo lsk ih  
o tro k  od  3. do  7.»le ta  s ta 
ro s ti. V v rte c  je  v k ljuče 
n ih  le 6,2 o d st. o tro k , č e 
p ra v  je  vzd ržev a ln in a  v 
m e tlišk em  v rtc u  m ed  n a j 
n iž jim i v S loven iji. S eda 
n ji  v r te c  je  p rece j da leč  
od  novega n a se lja , p ro s to 
r i  p a  so  n e p rim e rn i. O d
b o rn ik i so  p red lag a li, n a j 
b i č im p re j p o sk rb e li za 
nove p ro s to re  za  v r te c  v 
M etlik i. Z a  f in a n c ira n je  
nov ih  p ro s to ro v  n a j b i 
u p o ra b ili  d v e le tn i p r isp e 
vek za  o tro šk o  v a rs tv o , 
p o m ag a le  p a  n a j b i tu d i 
de lovne o rg an izac ije  in  
rep u b lišk a  sk u p n o s t o tr o 
šk eg a  v a rs tv a .

N a  p o d eže lju  je  še ved 
n o  n a jv eč  ta k ih  o tro k , k i 
j im  je  v s to p  v šolo  p rv i

s t ik  s so v rs tn ik i. D a b i 
j im  b il t a  k o ra k  laž ji, b o 
d o  v p rih o d n je m  le tu  o r 
gan iz ira li »m alo šolo« s 
70-um im  p ro g ra m o m  tu d i 
n a  n e k a te r ih  p o deže lsk ih  
šo lah . P ra k s a  je  p o k aza la , 
d a  se t is t i  o tro c i, k i o b i
s k u je jo  m a lo  šolo , m nogo  
laž je  v k lju č ijo  v novo  
o ko lje .

V le to šn jem  šo lskem  
le tu  j e  o b iskova lo  p o u k  
n a  o sno v n ih  šo lah  v m e t
lišk i o b č in i 1040 o tro k . 
U čni u sp e h  se je  v obč in i 
s p e t p o p rav il za  n eko liko  
o d s to tk o v  in  je  že d o se 
gel d o le n jsk o  p o v p reč je . 
P ro sv e tn i d e lavc i so  sii 
v sa  z a d n ja  le ta  m očno  
p rizad ev a li, d a  b i se iz b o lj
ša la  k v a lite ta  p o u k a  n a  
v seh  šolah .

N a  se ji so  sk len ili, d a  
bodo  m o ra li o d sle j posve
ča ti p o seb n o  s k rb  in  po 
z o rn o s t tu d i m lad in i, k i 
k o n ča  o snovno  šolo. N a j
sp o so b n e jš im , k i se  od lo 
ča jo  za  šo lan je  n a  s re d 
n jih  šo lah  bo d o  m o ra li 
p o m a g a ti d o  p o k lic a  s  š t i 
p e n d ija m i, m a n j n a d a r je 
n im  p a  p o m a g a ti, d a  se 
v k lju č ijo  v p o k licne  šo le 
a li v  uk .■ V metliški občini je 
Uidi še kakih 130 mladih 
ljudi, k i so ostali na kme
tijah. Na seji so predl'a- 
gali, da bi ustanovili še 
letos posebno kmetijsko  
šolo, v kateri bodo mladi 
kmetovalci pridobili po
trebno znanje.

S k len ili so  tu d i, d a  b o 
d o  p o k licn o  šolo  p r i  to 
v a rn i »Beti« o b d rža li in

SPREHOD P 0  METLI KI
■  OB CESTI BRATSTVA IN 

ENOTNOSTI je med Borštkom in 
cesto, ki se odcepi na železniško 
postajo, projektiranih devet novih 
stanovanjskih hiš. Od teh so štiri 
že pod streho, tri gradijo, dve pa 
sta zakoličeni. Tudi na drugi s tra 
nic etse so letos «ačele rasti tri 
nove hiše. Tako bo ta  del ceste 
dobil novo, prijetnejšo podobo.

■  6TIRISTANOVANJSKA ZGRA
DBA polog samopostrežne trgovine 
bo kmalu pod streho. Zdaj zidajo 
oba čelna sadova, nato pa bodo 
položili ostrešje. Dela se bodo 
nadaljevala, tako da se bodo v 
poeni jeseni stanovalci že vselili 
v novo hišo.

■  PRI BODOČEM GASILSKEM 
DOMU so sidarji ae zabetonirali

Prijetno pribežališče za miru in naravnih lepot željne 
izletnike je Prelesje pri Starem trgu. V turističnem 
domu je letos prevzela gostišče Kristina Marentič. Go
stom nudi tudi toplo hrano ter raznovrstne jedi po 
naročilu (Foto: R. Bačer)

Velika izbira vsega tekstilnega blaga in konfekcije. 
Najnovejši vzorci. P repričajte se o cenah. Prodaja 
na 5-mesečno brezobrestno odplačilo.

O e f e ie U s l i l «  ČRNOMELJ

prvo plodčo in postavili betonski 
skelet. Zdaj postavljajo opaž za 
stropno konstrukcijo, hkrati pa 
so začeli rasti prvi zidovi.

■  METLIŠKI LOVCI so se dva 
dni urili v streljanju na glinaste 
golobe, v nedeljo, 21. julija do
poldne, pa so se pri bivši lovski 
kofti pomerili v tej spretnosti. So
delovali sta še lovski družini iz 
Omomlja in Loke pri Črnomlju. 
Pri tekmovanju so se najbolje od
racali lovci iž Loke. Na žalost je 
tekmovanje oviral močan dež.

■  KAR ŠTIRJE GLASBENI AN- 
SAMBLI skrbijo za raavedrilo do
mačinov in tujcev. Tako je v Met
liki Jerinov ljudsko zabavni trio, 
podoben veseli trio, ki ga vodi 
Franci Žugelj, nadalje igra Silvo 
Mihelčič na elektronsko harmoni
ko (el«fctrovox) ki pa beat ansam
bel Bele breze pod vodstvom Juša 
Mihelčiča. Ti veseli godci igrajo 
na Veselici, na letnem kopališču 
na Kolpi, v domu Partizana ali 
na Pungartu, v mladinskem klubu, 
na Iceglijšču pri Badovincu, na ko
pališču v Podzemlju, v Vranovičih 
in še drugod. Ker se je Kolpa ne
koliko ohladila, je minulo nedeljo 
zabaval beat ansambel mlade ple
salce v detnu Partizana.

jo  p o sk u ša li ra z š ir iti . De
k le ta , k i p r id e jo  še  ved n o  
te ž je  do  p o k lica  k o t fa n t
je , n a j b i se tu  izuč ila  za  
de lavke v k o n fek c ijsk i 
s tro k i, k a sn e je  p a  m o rd a  
tu d i za šiv ilje .

P. M.

Posojila za nujna 
dela

Na auuinji seji občinske skup
ščine Metlika so sklenili, da 
bo občinska skupščina najela 
pri DBH posojilo v višini
500.000 din. Ta sredstva naj 
bi uporabili za ureditev vo
dovodnega zajetja na Obrhu 
in za preselitev sejmišča v 
dolino Sušice. Po predvide
nem program u naj bi ure
ditev zajetja stala 240.000 din, 
začetna dela za ureditev no
vega sejmišča pa okoli 300.000 
din.

Posojilo je  namenskega zna
čaja in ga bodo najeli pod 
ugodnimi pogoji. Dela bodo 
poizkušali opraviti čimprej, 
saj je  preskrba z vodo v Met
liki čedalje slabša, staro sej
mišče pa je že zdavnaj pre
tesno.

Staro grajsko 
dvorišče bodo 

preuredili
V Metliki so sklenili, da 

bodo preuredili staro graj
sko dvorišče, ki je  zelo p ri
merno za najrazličnejše p ri
reditve. ž e  letos naj bi na 
tem  dvorišču nastopil pevski 
komorni zbor »Gallus«. Na
stop priznanih umetnikov na 
prenovljenem dvorišču, ki je 
zaprto in avočno, bo prav go
tovo navdušil poslušalce.

Metlika naglo raste

V zadnjih mesecih je  Met
lika narasla z vrsto novozgra
jenih zasebnih hiš ob vhodu 
v m esto z gorjanske strani, 
cela vrsta hiš pa je v gradnji 
na cesti, ki vodi do železniš
ke postaje. Ob tem, ko mesto 
dobiva nove stavbe, pa so tu 
di na Glavnem trgu obnovili 
fasade že na več starih  po
slopjih.

METLIŠKI 
TEDNIK



Po 25 letih spet skupaj
V soboto. 'JO. julija, so ime

li bivši učenci osnovne šole 
v Soteski tovariško srečanje. 
Na ta res prijetni večer so 
povabili svojega učitelja A. 
Videniča, ki jih je učil pred 
več kot 25 leti.

Vabilu pripravljalnega od
bora so se odzvali skoro vsi 
učenci. Od takrat, ko so zad
njič prestopili šolski prag. je 
minila doba, ki je m arsika
terem u že pobelila lase. Bilo 
je  res ganljivo, ko so si se
gali po toliko letih v roke. 
Inženir je stisnil roko delav
cu, učitelj kmetu, miličnik z 
obmejnega bloka m ojstru  v

tovarni. V pozdravnem nago
voru so povedali, da imajo 
nepozabne spomine na svoje
ga učitelja. To je bil res 
ljudski učitelj. On in njegov 
stanovski tovariš A. Kopčavar 
sta bila v srcih učencev zapi
sana kot resnična prijatelja. 
Tudi pri ljudeh sta bila zelo 
priljubljena.

Učenci pred četrt stolet
jem, danes možje in žene pri 
štiridesetih, so na tem sreča
nju obnovili prijateljstvo, ki 
so ga kovali že v šolskih klo
peh. Srečanje nam eravajo 
čez nekaj let ponoviti.

ANTON VIRANT

Neurejena naselja so skupna skrb
Hišni sveti so prenehali poslovati in stanovalci delajo, kar hočejo -  Pod
jetje za stanovanjsko gospodarstvo in urejanje naselij doslej ni posvečalo 

posebne skrbi urejanju naselij, ki so stara že več let

Na robu Novega m esta so 
zrasla v zadnjih letih m oder
na naselja s stanovanjskimi 
bloki, v katerih se je naselilo 
sto in sto novih stanovalcev. 
N ajvečkrat so se novi stano
valci vselili v stanovanja, še 
preden je bila urejena okolica 
blokov. Sprva so se tolažili, 
da bo to kasneje urejeno, po
časi pa so se privadili na to 
in le še včasih godrnjajo in

KERAMIKA: skladi so jih rešili
»Keramika« že pet let nima vajencev, čeprav povsod slišimo, da brezposel
nost ne upada! Potrebovali bi več izučenih pečarjev, pa jih ne< dobijo.

»Keramika« je podjetje s komaj 
30 zaposlenimi. Se manj jih je 
bilo, ko je prišla reforma. Takrat 
so imeli težišče dela v proizvod
nji, to je v izdelovanju peči, ša
mota itd. Dela po terenu je bilo 
manj. V organih samoupravljanja 
so ugotovili, da te stvari ne gredo 
več v prodajo. Kriva ni bila sa
mo reforma, ampak tudi dejstvo, 
da se je precej razmahnilo uvaja
nje centralne kurjave in da se je 
povečala prodaja peči na olje.

»Dober gospodar vedno nekaj 
prihrani«, pravi pregovor. Tako 
so že v prejšnjih letih ustvarili 
sklade. Ko so se pojavile .  prve 
težave s prodajo peči. so se pre
usmerili na aunanja dela, se pravi 
na keramične obloge in tlake. Spr
va je bilo težko. ker ni bilo inve
sticij. Povečali so delokrog. Kl.iub 
preusmeritvi so sklenili, da bodo 
ohranili tudi proizvodnjo vendar

z nekaterimi spremembami: začeli 
so izdelovati električne kamine.

Letos so rezultati v prvem pol
letju kar zadovoljivi. Lahko se 
pohvalijo celo z uspehom v pr
vem tromesečju, čeprav ga v tem 
času običajno ni. ker je zima in 
težko delajo m naj. Letos so de
lali ob morju in v zaprtih objek
tih Naredili so nad 6000 m3 ob
log Direktor »Keramike« Zvone 
Mihelič pravi, da se morajo raz
širiti, če hočejo še naprej dose 
gati uspehe. Pri njih pomeni raz
širitev samo povečanje števila za
poslenih. To pa je velik problem, 
saj ne morejo dobiti vajencev 2e 
pet let jih nimajo! Sedaj so skle

nili pogodbo za priučitev s peti
mi fanti, ki niso končali osemlet
ke. Vendar si z njimi ne bodo ve
liko pomagali, saj je jasno, da se 
v treh mesecih priučitve ne bodo 
mogli toliko naučiti kot /Se vajen
ci v treh letih.

»Keramika« dela po vsej Slove
niji, nekaj tudi na Hrvaškem. De- 
lajo z lastnimi sredstvi, brez kre
ditov. V začetku reforme so mo
rali malo pojsabiti na sklade, ker 
so dali vse za osebne dohodke, 
da so si zagotovili delovno silo 
Sedaj se je tudi to uredilo in 
»Keramika« spet skrbi tudi za 
svoje sklade.

NADA GAŠPIR

Dva milijona v pol leta
Izleti 

PD Novo mesto
V okviru programa izletov za 

avgust 19Wt organ ilira Planinsku 
društvu Novu uiesto dva izleta:

# 1 .  Na proslavo 75-letnicr 
planinskega društva v Logarsko 
dolino 4. avgusta. Prevo« bo ver- 
jeu*> z avtobusom, le ob manjši 
udeležbi z osebnimi avtomobili. 
Odhod bo 4. avgusta ob 5. uri 
izpred avtobusnega postajališča. 
Cerna prevoea 30 din. Prijave do 
vključno 2. avgusta do 12. ure

•  t.  i ; «  Vtik- skoii Trento na
Mangart v dneh 10. in 11. avgu
st«. Prevoz z osebnimi avtomobi
li. Cene prevoj* 40 din. Prijave 
do vključno 9 avgusta do 12. ure

Iv4e>ta v Logarsko dolino se lah
ko udeleei vsak. Izleta na Mangart 
pa samo člani Planinskega društ-

V prvi polovici letošnjega 
leta so opravile krajevne 
skupnosti v novomeški obči
ni za več kot milijon dinar
jev <107.5 m i'ijona Sdin) raz
nih del. Večina krajevnih 
skupnosti je  uvedla krajevni 
sam oprispevek, ki ga plaču
jejo zaposleni občani, obrtn i
ki in km etje za vrsto dejav
nosti. Novomeška in m 'rno- 
peška krajevna skupnost »ta 
uvedli samoprispevek za šol
stvo. Tako je  bilo za novo 
novomeško šolo zbranih že 
več kot 1,6 mil jo m  dinarjev 
(1641 milijonov Sdin), od te
ga samo letos več kot m ili
jon dinarjev (100 milijonov 
Sdin). Upoštevaje tudi sred

stva za šole. so krajevne 
skupnosti v letošnjem prvem 
polletju ustvarile več kot 2 
milijona dinarjev (309 mili
jonov Sdin).

Dejavnost krajevnih skup
nosti je  stalna ' konferenca 
krajevnih skupnosti n» seji 
25. julij;« v Novem mestu 
ugodno ocenila. Stalna kon
ferenca je tudi rasdelila (po 
lanskoletnem ključu) sred 
stva. ki jih je  za krajevne 
skupnosti zagotovila občin* 
ska skupščina v proračunu.

valijo krivdo drug na dru 
gega.

Skrb za zunanjo ureditev 
naselij bi m orala biti skupna 
skrb  stanovalcev, Podjetja za 
stanovanjsko gospodarstvo in 
urejanje naselij, pomagati pa 
bi jim  morale tudi delovne 
organizacije posebnega druž
benega pomena.

Hišni sveti, ki bi morali 
ostati neposredna oblika sa
m oupravljanja stanovalcev v 
naselju, so skoraj že povsod 
prenehali z aktivnim delom. 
Zbori stanovalcev se le redko 
sestanejo, sklepov, ki jih 
sprejm ejo, pa tako ali tako 
nihče ne upošteva. Čeprav so 
bili na mnoge sestanke vab
ljeni tudi predstavniki Podjet
ja  za stanovanjsko gospodar
stvo in urejanje naselij, se jih 
navadno niso udeleževali in 
niso sodelovali s stanovalci.

Vsi tisti hišni sveti, ki so v 
lanskem letu še životarili, so 
dobivali 4 odst. od polnih 
stanarin za vzdrževanje skup
nih prostorov. Ta sredstva so 
le redko zadostovala za po, 
pravila, za urejanje pa je 
vedno zmanjkalo,

V stanovanjskih blokih ži
vijo ljudje, ki so prišli od 
vsepovsod, so različnih pokli
cev in z različnimi dohodki. 
Nekaterim  že čez kratek čas 
ne zadostuje vgrajena stano-' 
vanjska oprem a, zato jo  sa
movoljno odstranjujejo in 
vgrajujejo novo in preurejajo  
stanovanje na lastno pest. Ne
kateri godrnjajo nad previ
soko najemnino, zato jem lje
jo podnajemnike in se za p ra 
vila hišnega sveta sploh ne 
zmenijo. Stanovalci se tako 
samo še odtujujejo in se ne 
udeležujejo skupnih akcij.

Mnogi znajo samo terja ti 
svoje pravice, na dolžnosti pa 
radi pozabljajo. Najbolj neod
govorni ne znajo ceniti in upo
rabljati niti skupnih prosto
rov in stvari, ki so nam enje 
ne vsem. 2e davno so pozabili 
na hišni red, na prvo mesto 
postavljajo sebe in se zato za 
opozorila ne zmenijo.

Stanovanjska naselja že ne
kaj let niso urejena. So brez 
zelenic, okoli zgradb pa je še 
mnogo gradbenega materiala. 
Po načrtih bi m orala biti dvo
rišča čista in zelenice polne 
rož. Najbolj žalostno pa je, da 
vsa ta naselja po petih in več 
letih niso niti zadostno komu
nalno urejena.

M. P.

Gabrčanom 
pošla sapa

Letos ustanovljena krajev
na skupnost v G abrju se je 
z veliko vnemo lotila ceste 
proti Brusnicam. Cesto so 
razširili, niso pa je povsem 
uposobili za prom et, ker je 
krajevni skupnosti zm anjka
lo denarja, občanom, ki so 
opravili na cesti veliko brez
plačnih delovnih ur, pa sapa. 
Kaže, da bodo cesto letos 
uredili z »zunanjo« pomočjo, 
ki so jo Gabrju zagotovili 
predstavniki občine.

ZALOG: 
nova garderoba

Zaloška opekam a bo v 
kratkem  odprla za svoje de
lavce nove garderobne in 
sanitarne prostore, ki jih je 
dala letos sezidati V tej 
stavbi se bodo delavci lahko 
ne le preoblekli, marveč tudi 
tem eljito umili in se p" po
trebi skopali.

ŠENTJERNEJ: 
3450 ur

šentjernejski vodovod je 
do adaj veljal več kot 168.000 
dinarjev (16,8 milijona Sd^n), 
občani pa so pri izkopih in 
drugih javnih delih do zdaj 
opravili več kot 3.450 brez

plačnih delovnih ur Letos 
im ajo v načrtu  tudi kanali
zacijo.

1,364.894 din primankljaja!
Skladu zdravstvenega zavarovanja delavcev dali 
premalo, hkrati pa segali vanj s preveliko žlico 
-  Izvršilni odbor zahteva proučitev potrošnje 

zdravil -  Je rizično razmerje v redu?

Novomeška kronika
■  POD KOSTANJI poleg tržnice 

na Prešernovem trgu so pred krat
kim odprli Se en kiosk In začeli v 
njem prodajati sadje, zelenjavo in 
povrtnine. Tretji kiosk je še ved
no zaprt, čeprav menda že ima 
uporatmo dovoljenje.

■  V NA.srROrJU z Glavnim tr 
gom, ki je vedno poln avtomobi
lov, da dopoldne »koraj ni pro
stora /a  parkiranje, je  parkirišče 
pod Kapitljem po oele dneve 
prazno. Malo več osebnih avtomo
bilov je na njem navadno le ob 
torkih in petkih popoldne, ko op
ravljajo kandidati vozniške izpite.

■  VEĆ: KU>P1 SO postavili ne 
daviK> v Ragovem logu na stroške 
krajevne skupnosti. Klopi so bile 
tam tudi prej, vendar so jih  ob- 
jestneži spomladi polomili. Upajo, 
da bodo nove klopi bolj odporne 
proti objestnosti posameznikov, ki 
so naredili tudi v parku in drugih 
delih mesta precej&njo škodo.

■  KOSE V ZA ODP ADKK je na 
ulicah in trgih precej, kaže pa, 
da so nekateri brez namena. Na- 
gajivci, objeetneži ali nevedneži še 
nadalje mečejo odpadke na tla po
leg samih ko&ev. Kaže. da bodo 
morali premnogim Sele vcepiti le
pe navade in srčno kulturo. Ce 
ne bo nič 7alegIo, naj bi nekate
rim odmerili tudi kassni. Občinska 
skupAčina je 4e pred leti sprejela 
odlok o zunanji podobi mesta, za 
to toga ne bo težko napraviti.

■  KAR JE V NOVEM MKSTU 
razpisano tekmovanje za najbolj 
urejene hiše, naselja, vrtove in 
druge površine, je opaziti precej 
več reda. Za bloki je manj ame- 
tiAč, pred bloki je bolj čisto, rut 
oknih cvetijo roae in prenekatero 
hl*o so zunaj prebelili. Prav bi bi
lo. d« bi se med tekmovanjem vsi

"otrudili m dali mestu tako po
dobo. da bo ugodno vplivala tudi 
na turiste .ki prihajajo k nam

ali pa potujejo sko« mesto.

■  GIBANJE PREBIVALSTVA —
rodila je: Kristina Ivnik iv. Vol- 
čičeve 11 — dečka.

29. ju lija  dopoldne je v 
Novem m estu izvršni odbor 
pri skupščini komunalne 
skupnosti socialnega zavaro
vanja delavcev obravnaval 
med drugim polletno poslo
vanje sklada zdravstvenega 
zavarovanja delavcev, poro
čilo o sklepanju letošnjih po
godb z zdravstvenimi zavodi 
in gradivo o zdravstvenem

varstvu študentov.
Sklad je imel v prvem pol

letju 1,364.894,05 dinarjev pri- 
mar\jkljaja. Dohodki sklada 
so bili m anjši za 440.595,22, 
izdatki pa za 924,298.83 di
narjev preveliki. Izvršilni od
bor je  ugotovil* da je  treba 
prim anjkljaj pripisati p rehu
demu naraščanju stroškov za 
zdravila, delnemu prevzemu

Zdaj še tabor 
za mlajše 
tabornike!

Odred G orjanskih tabor
nikov v Novem m estu p ri
redi od 15. do 26. avgusta 
taborjenje za svoje m laj
še  člane na Valeti p ri Por
torožu. Kolikor starši še 
niso oddali prijav, naj jih  
oddajo najkasneje do 5. 
avgusta, na naslov: Tomaž 
Dobovšek. Jerebova 3, No
vo mesto.

Zbor vseh prijavljenih 
tabornikov bo v ponede
ljek, 12. avgusta ob 17. uri 
na Ragovskem mostu (v 
prim em  slabega vremena: 
v osnovni šoli »Katja Ru- 
pena«). Na zboru bodo por 
brali tabom ino (120 novih 
dinarjev) in dali navodila 
za odhod na taborjenje.

PR E D  T E K M O V A N JEM : takole so čakali mladi teča j, 
niki, dijaki 2. razreda pedagoške gimnazije iz N ovega 
mesta iz tabora na Valeti nad Portorožem, na mer
jenje znanja In moči v kopališču v Strunjanu (Foto: 

Marjan Dobovšek)

rizika pri odlivu sredstev v 
druge regije, ki se odraža 
zlasti v bolnišničnem zdrav
ljenju, plačilu zdravstvenih 
storitev v višini 540.501 di
narja nad zneskom po finan
čnem načrtu in gibanju do 
hodkov.

Izvršilni odbor je menil, 
da so se stroški za zdravila 
povečali nedvomno zato, ker 
zdravniki predpisujejo paci
entom dražja zdravila name
sto cenejših. Deloma pa je 
treba razloge iskati tudi v 
sporazumu glede rizika za 
stroške zdravil, ki bi prese
gli izdatke po denarnem  na
črtu . Po tem sporazum u no
sijo 20 odstotkov rizičnih 
stroškov zdravstveni zavodi, 
80 odstotkov pa sklad. Iz
vršilnemu odboru se taka. 
razdelitev rizičnih stroškov 
ne zdi pravična. Ker je  me
nil, da je potrošnja zdravil 
sploh problem atična, bo za
hteval od pristojnih, da to 
področje proučijo.

V Straži so odločili
Po sklepu krajevne skup

nosti bodo prispevek, ki ga 
občani plačujejo za uporabo 
mestnega zemljišča, porabili 
za ureditev javne razsvetlja
ve v Straži in kanalizacije v 
Vavti vasi. Predstavniki k ra
jevne skupnosti pa se bodo 
pogovorili s km etijsko za
drugo, da bi dala svoje zem
ljišče za »šolsko igrišče v 
Vavti vasi. Učenci imajo 
zdaj telovadbo v precej od
daljeni gmajni pri Kočrm- 
novi hiši.

Pri
Mercatorju 
vse dobite!
Nova blagovnica Merca

tor je odprta že štirinajst 
dni in človek bi pričako
val. da se bo obisk v tem

»Z ares si bom o p riza 
devali, d a  bo  trg o v in a  
v ed n o  k a r  n a jb o lje  za 
ložena!« n am  je  p o 
n ovno  z a trd il tov . Lu
z a r

času zmanjšal. Pa ni ta
ko. Take gneče kot prvi 
dan res ni več, vendar ima 
trgovina še vedno veliko 
kupcev. V trgovini pra
vijo, da so prodali veliko 
več, kot so pričakovali. 
To se pravi, da niso pri- 
šli samo »firbci«, ampak  
predvsem kupci.

Poslovodaja Peter Luzar 
/e uvedel v tej trgovini 
povsem nov način proda
je. Vse blago, je kupcu 
dostopno, lahko ga otipa. 
preizkusi. Tega ljudje še 
niso vajeni, kar sem tudi 
sama opazila. Ljudje ča
kajo na: prodajaUzo, in če 
je slučajno ni tam zraven . 
godrnjajo, da je postrež
ba slaba. Ne vedo, da lah
ko sami stopijo k ]x>lici, 
si blago ogledajo in izbe
rejo. No, sčasdma se bodo 
tudi tega navadili. Oseb
je  pravi, da je bilo od. za
četka kar težko. Trgovina 
je bila vedno polna, ljud
je  so bili iz različnih kra
jev in težko je bilo vsem  
ustreči.

Največ prometa so im e
li v  konfekciji, vendar tu 
di drugi oddelki ne zao
stajajo veliko. Zanimivo 
je, da gredo v prodajo 
tudi dražje reči, ko t je  
na primer kristal, porce
lan in še kaj. Tudi dragih 
ur so precej prodali; to
variš Luzar pravi, da pro
dajo teh celo več kot ce
nejših. V pritličju imajo  
oddelek za kozmetiko. Ka
že, da so Novomeščanke 
rade lepe, ker gredo koz
metični pripomočki do
bro v denar. Vendar m anj
ka  na tem  oddelku stro
kovna oseba, ki bi kupcu  
tudi svetovala. Prodajalka 
je  na tem  mestu še pre
malo časa, da bi si nabra
la potrebnih izkušenj.

Tovariš Luzar je zago
tovil, da bo trgovina ve
dno dobro založena, blago 
pa bodo pogosto menjali. 
Proučili bodo želje po
trošnikov in jim  skušali 
vedno ustreči.

V mestu čujemo precej 
pohval in dobrih ocen o 
Mercatorjevi trgovini. Lju
dje pravijo, da zanjo res 
velja televizijska rekla
ma: »Pn Mercatorju do 
bite vse! kV imenu potroš
nikov upamo, da bodo 
res vedno nudili kupcem . 
kar si želijo.

NADA GAŠPIR



Dobrodošli — mladi prijatelji!
Stavil bi, da toliko Angležev še nikoli ni bilo v Treb

njem. Če pa so bili, prav gotovo niso prišli s takšnim 
namenom kot skupina 30 mladih otočanov, članov The 
Youth Club of Warwicshire iz Bedwortha, ki bo šest 
tednov gradila otroški vrtec. Skupino sestavljajo dva 
doktorja, gradbeni inženir, arhitekt, študentje, dijaki in 
uslužbenci. Da so zbrali denar za gradnjo, potovanje in 
bivanje v Trebnjem, so morali vsako soboto delati v pral
nicah avtomobilov. Njihova zavzetost, delovni polet in 
volja pomagati kraju, ki ga morda ne bodo nikoli več 
videli, so vredni vsega občudovanja.

Mladi Angleži se niso zbali 
trdega dela. Odločno in s t r 
dim nam enom uresničiti za
misel so zgrabili za kram pe 
in  lopate; tem elji novega o t
roškega vrtča poleg osnovne 
šole so že postavljeni. Mladi 
gostje stanujejo v osnovni 
šoli, k je r si tudi sam i kuhajo, 
saj so 3 prašil celo z družino. 
2e z nasm ejanih obrazov je 
lahko razbrati, da so z vsem 
k ar zadovoljni, pritožujejo se 
edino nad slabim  vremenom, 
saj na pol oblečeni strežejo 
skopo odm erjene sončne žar
ke. Tudi z domačini so h itro  
navezali stike. Slišati je celo, 
da mladi Trebanjci vneto od
pirajo  že zaprašene in  zdav
naj pozabljene šolske učbe
nike angleščine; bržkone so 
jim  prikupne mlade Angle

žinje všeč, na skupnih plesih 
pa irnajo tako dovolj prilož
nosti preizkusiti a ian je . Pravo 
doživetje pa je  bilo nogomet
no srečanje s svetovnimi p r
vaki v malem.

Mr. Dornan: »Veseli nas, 
da imamo pri delu 

proste roke!«
Vodja društva The Youth 

Club of W arwikshire, 31-let\ 
n i g. Geof Dorman, pravi: 
»Presenečeni smo, kako mo
derno je urejena šola, v kate
ri stanujem o, in sploh vaš 
kraj. Hvaležni smo za po
moč z vaše stran i obenem 
pa smo veseli, da nam pri 
delu pustite popolnoma pro
ste roke in da delamo po 
naši zamisli.«

Pravi, da ga preseneča to, 
kako velike hiše gradimo pri 
nas in se veselimo, še p re 
den je zgrajena. P ri n jih  da 
gradijo ra jši m anjše in se 
vselijo v že popolnoma opre
mljene. Zanima ga tudi kmeč
ko življenje in ugotavlja ve
liko razliko med našim  in 
angleškim kmetom. Ne gre 
mu v glavo, da naši km etje 
pridelujejo vse, kar potrebu
jejo.

O delu kluba pa pravi: »Uk
varjam o se v glavnem s tre 
mi stvarm i: zbiramo denar 
za potovanje in gradnje, v 
prostem  času, predvsem ob 
večerih, delamo v svoji de
lavnici montažne elemente, v 
počitnicah pa gradim o v raz
nih krajih  objekte, ki so na
menjeni mladini. V tem času

: . x::;:

m . mmm
M ed n a jb o ljš im i dela.vka- 
m i v sk u p in i je  K ath leen  
Edm m ands. ki srkbi tudi za 
d o b ro  vo ljo  m lad ih  p ro 
s to v o ljcev

„Zakaj nas 
ne vprašajo?”

Stane K ušljan iz Šentjerneja je  na zadnjem zase
danju stalne konference krajevnih skupnosti v No
vem m estu povedal, da so začeli v njegovem kraju  
nekateri postavljati hiše že skoraj na sam o cesto 
in da jim  nihče nič ne more. Razumljivo je, je  ugo
tovil, da to ne le ni dovoljeno, marveč taka gradnja 
kazi tudi podobo kraja, zlasti še, ker si vsi prizade
vajo, da bi imeli v naseljih čim širše ceste zaradi 
varnosti prom eta.

Pavle Zupet, odbornik in predsednik krajevne 
skupnosti iz Škocjana, je  menil, da se take nepravil
nosti gotovo ne bi dogajale, če bi se tisti, ki zakoli- 
čujejo p rostor za nove stavbe, posvetovali s pred
stavniki kraja. »Vsaj za m nenje naj bi nas vpraša
li!« je  rekel, »potem se gotovo ne bi zgodilo, da 
bi postavljali nove hiše na cesto.«

Videti je, da so mladi Angleži imeli doslej le bolj po
redko lopate v rokah — toda s trdno voljo skušajo 
doseči kar največ in si zares prizadevajo, da bi počit

nice dobro izkoristili (Foto: J. Kržič)

prijateljsk i odnos domačinov 
do njih.

Naj omenimo še dva z 
naše strani; M arjetko šetraj- 
čič in M irka Osolnika, ki si 
v vlogi prevajalca prizadeva
ta, da bi Angleži odnesli kar 
najboljše vtise iz naše dežele.

J. KR2IĆ
mm

-

Šola za kmečko mladino 
to jesen v Metliki

Mladi ljudje, ki so ostali doma na kmetijah, 
bodo v jeseni lahko obiskovali kmetijsko 

šolo

V metliški občini je ostalo doma na kmetijah 
približno 130 mladih ljudi, starih 15 do 25 let. Sta
re tradicije in dolgoletne izkušnje sc tako prena
šajo na mladino, ki ne zmore ujeti zahtev časa. 
Mladi ljudje ostajajo na kmetiji brez potrebnega 
kmetijskega znanja, ki je za današnjega kmetij
skega proizvajalca še kako važno. Današnji kmeto
valec mora dobro poznati zakonitosti ekonomike, 
tržišča in tehnike, če si hoče zagotoviti boljše živ
ljenje in večje dohodke.

Delavska univerza, občinska skupščina, SZDL in 
druge organizacije v Metliki so se odločile, da bo
do še letos v jeseni organizirale zimsko dveletno 
kmetijsko šolo, ki bo trajala dvakrat po pet mese
cev v zimskem in spomladanskem času. Slušatelji 
naj bi opravili tudi nekajdnevno prakso spomladi, 
poleti in jeseni. Strokovne predmete bodo pouče
vali priznani kmetijski strokovnjaki, splošne pred
mete pa učitelji iz Metlike.

Kmečka mladina ̂ se je že začela pripravljati za 
to šolo. Da bi bil vpis v šolo večji, bodo občinska 
konferenca SZDL, delavska univerza in terenske 
organizacije organizirale posebne sestanke s starši 
in mladino. Tak sestanek bo v nedeljo, 4. avgusta, 
ob 8. uri v sejni dvorani občinske skupščine Me
tlika, v osnovni šoli v Podzemlju, na Suhorju, po
poldne ob 15. uri pa na Radoviči in zvečer v 
Drašičih.

Umrl je partizanski mlinar Ciril Trček

Predsednik kluba je po
klicni mladinski delavec 
Geoff Dornan, vedno pri
zadeven in skrben vzgoji
telj

dobijo zaposleni tudi plačan 
dopust. Lani smo zgradili v 
italijanski vasici Miana po
čitniški dom za otroke.«

• Ze KATHLEEN EDM -' 
MANDS, 19-letno uradnico, 
pravijo, da je ena najbolj p ri
zadevnih, vrhu tega pa skrbi 
za dobro voljo, pravi, da je 
bila prepričana, da bydo pri
šli v kakšno zakotno vasico, 
zato jo  tembolj preseneča 
lepo urejeni k ra j, nove trgo
vine in šole, posebno pa še

vsak četrtek

ZA MLADE 
PO SRCU

Mlinska kolesa so utihnila. 
Ni mlinarja, da bi odprl lo
puto in spustil vodo. Jez 
skrivnostno šum i in zelene 
vrbe ob bregu žalostno pove
šajo svoje veje. Velika m no
žica ljudi se je zbrala od bli
zu in od daleč, da se poslovi 
od partizanskega mlinarja Ci
rila T rč k a . . .

Ciril Trček je že 1941 delal 
za NOB. Bil je m ed prvimi, 
ki so izdatno pomagali parti
zanom  s hrano, denarjem in 
drugimi potrebščinami. N je
gov dom je bil vedno zatoči
šče ranjenim in bolnim par
tizanom. Ko se je nahajala na 
Geršičih oficirska šola Glav
nega štaba NOV Slovenije, so 
bilch Trčkova vrata odprta 
vsem gojencem takratne šole 
in vsak se je počutil kot do
ma. Mnogi kurirji in obve
ščevalci so se radi ustavljali, 
ker so vedeli, da jim  bodo v 
tem  domu radi 'pomagali. Rav
no tako je Ciril pomagal pri 
sprejemu V. prekom orske  
brigade in je dal na razpola
go vse, kar je bilo potrebno.

Po vojni se je  udejstoval 
družbeno-političnih organiza
cijah in delal po svojih mo
čeh.

V imenu Metličanov se je 
ob odprtem  grobu poslovil od 
Trčka Božidar Flajšmanvime- 
nu organizacije ZZB NOV je 
govoril Tone Vergot, v  im e
nu lovske družine Metlika pa 
Jože Prus. Številni sodelav
ci, znanci in prijatelji so na

zadnji poti izkazali pokojne
m u Cirilu spoštovanje in pri
znanje za vse, kar je v svojem  
življenju prispeval v korist

naši skupni stvari. Njegova 
plemenita dela bodo ostala 
vsem v trajnem spominu.

REGINA FIR
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„Rečica, moje milo selo..."

NOVOMEŠKI DIJAKI NA »DELOVNIH« POČITNICAH

„Zdaj vem, kako je treba delati za kruh!”
110 »mladih delavcev«, zaposlenih v tovarni zdravil KRKI in v EU -  Učijo 
se spoštovati delo in kruh, spoznavajo pa tudi proizvodne odnose in sta

rejše proizvajalce

Smo sredi šolskih počit
nic. Dolge so, in če jih prav 
ne obrnem o, postanejo dne
vi dolgočasni in predolgi. Res 
je, nekaj dni preživimo na 
m orju ali v planinah, toda 
večina nas ostane kar doma.

Kam s časom? Veliko d ija 
kov se zaposli za mesec ali 
dva v tovarr^ah ali delavni
cah in tam  kaj zaslužijo. In 
kam z denarjem ? Pravijo, da 
ga ni težko zapraviti. Neka
te ri ga bodo vložili na h ra  
r.ikio knjižico, drugi porabili 
na m orju, veliko pa jdh je,

ki si bodo z njim  na 
jesen kupili knjige ter si ta 
ko mogočili nadaljnji študij. 
Novomeška m ladina im a na 
srečo veliko možnosti, da se 
na ta  način zaposli. Tovarna 
KRKA bo ta mesec zaposlila 
okoli 110, ju lija pa je delalo 
v njej 49 dijakov. Tudi v ELI 
,;iih dela nekaj deset, prav 
tako v tekstilni tovarni, v 
tovarni obutve, pri P ionirju, 
verjetno pa so se zaposlili 
še kje.

O biskala sem nekaj d ija 
kov v KRKI ki ELI te r jih

povprašala o delu, ki ga 
opravljajo. Vera Rabzelj, di
jakinja novomeške ekonom
ske šole, mi je  povedala, da 
rada dela te r da bo prihod
nje leto ponovno poizkusila. 
Veseli se svojega denarja, se
daj ve, kako težko ga je za
služiti! Porabila ga bo na 
m orju, nek ja pa bo p rih ra 
nila.

Tudi Dušan Dular rad de
la. Tako navdušen je, da me 
je začuden pogledal, ko sem 
ga vprašala, kaj bo z denar
jem. »Ni važno,« pravi, »sa

mo da delam, da se ne dol
gočasim!« Lepo je  delati in 
spoznati odnose v tovarni. 
No, na koncu pa mi je ven
dar povedal, da bo vložil 
denar v banko. Njegove 
zadnje besede so bile: »Mi 
bo že prav prišel!«

Pa tudi drugi so takega 
m nenja. Sonja Tratnik, ki je 
končala osnovno šolo in  bo 
jeseni odšla na srednjo k e  
m ijsko šolo v Ljubljano, si bo 
nakupila nekaj oblek in knji
ge in bo tako zm anjšala stro 
ške staršem .

Zadnje besede mladih de
lavcev so bile: »Pa še kaj 
nas obišči, sam o ne med de
lovnim časom, ker moramo 
doseči normo!«

ALENKA SKRABL

Prikupen folklorni večer so 
doživeli obiskovalci prireditev 
Dolenjskega poletja 68 27. ju 
lija na vrtu zdraviliške res
tavracije v Dolenjskih Topli
cah, k je r je  nastopila folklor
na skupina »Rečica«, doma 
iz bližine Karlovca. Na spo
redu je imela narodne pesmi 
m plese jugoslovanskih na
rodov, pozornost pa je vzbu

dila s plesi in pesm im i iz 
rodnega kraja. Tu velja ome
niti predvsem pesmi »Rečica, 
moje milo selo« in »Ej, tiho 
pliva žitarica lađa . . .«.  Prva 
je nastala v Rečici, druga 
pa je  iz časov, ko so po 
Kolpi z ladjam i vozili žito do 
Siska.

V skupini nastopajo samo 
kmečki ljudje (od pradedov 
do pravnukov). Oblečeni so 
v noše, ki so jih  sami na
redili; tudi platno so sami 
stkali. Skupino sta  pripravila 
za nastop  koreografka Ljerka 
K ireta in glasbeni učitelj 
Florijan Culig, ki dirigira me

šanem u pevskemu zboru v 
ansamblu.

»Rečica« je  za svoj pro
gram  žela že vrsto priznanj, 
pohvalil jo  je  tudi predsednik 
Tito, zato ni treba posebej 
poudarjati, da je  navdušila 
tudi občinstvo v Dolenjskih 
Toplicah. Vodstvo skupine je 
ob koncu obiska v Sloveniji 
predlagalo Novomeščanom te
snejše sodelovanje na kul
turnem  področju.

„Lepa Anka 
kolo vodi...“

Folklorni ansam bel »Tine 
Rožanc« iz Ljubljane, ki je 
bil že lani gost Dolenjskega 
poletja, se nam je v soboto 
zvečer v restavraciji Otočec 
predstavil s popolnoma no
vim programom . Skupina, ki 
jo  odlikujejo izredna sklad
nost, muzikalnos itn  preda
nost posameznikov, nam je 
v prvem delu zaplesala nekaj 
prekm urskih in hrvaških ple
sov. V drugem delu pa smo 
spoznali nekaj nam  precej

m anj znanih plesnih p rv tn^  
Srbov, Makedoncev in Alban
cev. Občinstvo so posebno 
navdušili plesi iz V ranja — 
plesi ponosnih begov in be- 
govic ter razigrano rajanje 
ciganov-čočkov, šopsko oro, 
ki ponazarja gibanje konj in 
splet makedonskih pesmi in 
plesov, ki so njihovo izraz
nost poudarile še živo pisane 
noše in veliki boben — ta- • 
pan.

„Magnifico” 
in filmi

V nedeljo, 4. avgusta ob 
20. uri, bo v Dolenjskih Top
licah nastopil ansam bel »Mag
nifico« iz Skopja z večerom 
mehiških in južnoam eriških 
pesmi. Ansambel, ki ga naše 
občinstvo pozna z njegovih 
prejšnjih  gostovanj v Novem 
mestu, bo nastopil tudi v če
trtek , 8. avgusta, tedaj v 
šm arjeških  Toplicah.

V okviru Dolenjskega po
letja 68 bodo začeli te dni 
v Novem mestu predvajati 
filme jugoslovanske kinoteke.

za snežno belo
ročno pranje

velikan med
detergenti
.Ztu/orotf.



Vas potrošniki in kupci še ne poznajo? Pokličite Novo mesto (068)-21-227!
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Tip 230

C E L J E
Izdeluje dva različna tipa električnih kuhalnikov:

—  TOBI tip 220 

-*• TOBI tip 230

Kuhalnika sta kvalitetno emajlirana, modeme barve, garancija 
24 mesecev.

Razpisna kom isija

GRADBENO-OPEKARSKEGA 
PODJETJA MIRNA

r a z p i s u j e
prosto delovno mesto

DIREKTORJA
gradbeno-opekarskega podjetja Mirna

K andidati za razpisano m esto m orajo poleg splošnih
pogojev izpolnjevati še naslednje:

a) im eti visoko strokovno izobrazbo gradbene stroke 
in v svoji stroki najm anj 5 let delovne prakse, 
od tega najm anj 2 leti na  vodilnem delovnem 
m estu, ali srednjo strokovno izobrazbo gradbene 
stroke in najm anj 8 le t delovne prakse v svoji 
stroki, od tega najm anl 4 leta na vodilnem de
lovnem m estu; '

b) im eti ustrezno pooblastilo za vodenje del pri 
graditvi investicijskih objektov.

S stanovanjem  ne razpolagamo.

GOZDNO GOSPODARSTVO 
NOVO MESTO, Gubčeva 15

r a z p i s u j e
po sklepu delavskega sveta

LICITACIJO
za zasebni in socialistični sektor hkrati, ki bo dne 
3. 8. 1968 ob 8. u ri na  dvorišču uprave Gozdnega 
gospodarstva Novo mesto, Gubčeva 15, za prodajo  
naslednjih osnovnih sredstev in drobnega inven
tarja : Izklicna cena:

1 trak to rska  prikolica KP-4, 3 tone 2.000 din
3 trak torske kabine od 200 do 600 din
1 m otorno kolo »Jawa« 250 din
1 m otorni prckopalnik »Benasi« 600 din
1 moped »Colibri« 200 din
1 m otorna žaga »Stihi« 150 din
3 električni in plinski štedilniki od 50 do 100 din

razni novi deli za Dieslov m otor Warchalovski 
KS 1

TRGOVSKO PODJETJE

DOLENJKA
NOVO MESTO

OD DANES
ponovno

znižane cene mesa
•  govedina I. vrste —  9,70 din
•  govedina II. vrste —  7,80 din
•  meso mladih goved

(bebi bif) 7,80 din

V prodajalnah:

SAMOPOSTREŽBA na Glavnem trgu 

MARKET v Bršlinu 
MARKET ob Cesti herojev

POTROŠNIKI, kupujte meso v naših proda
jalnah, ker je kvalitetno in najcenejše!

OBRTNO KOMUNALNO PODJETJE 
Č R N O M E L J

r a z p i s u j e  prosto delovno mesto

OBRATOVODJA 
GRADBENEGA OBRATA

P o g o j :  gradbeni delovodja ali visoko kvalifici
rani delavec s triletno prakso.

Nastop službe takoj ali po dogovoru. Osebni doho
dek po pravilniku o delitvi osebnih dohodkov.

Razpis velja do zasedbe delovnega mesta.

I it st* zaloge
so mrtev kapital v skladiščih! Razprodajte 
jih in pomagajte si z denarjem, ki ga boste 
dobili na ta način! Obvestite javnost in 
kupce, koliko odstotkov p o p u s t a  ste 
namenili za blago iz zalog! Pri tem Vam 
najbolj učinkovito pomaga oglas v lokal

nem tedniku!

Razglas o izpraznjenih, prostih 
delovnih in učnih mestih

Upravni odbor hotela KANDIJA — Novo mesto

r a z g l a š a  naslednja izpraznjena in p rosta delovna in 
učna m esta.

1. 1 KUHARICA *
Im eti m ora prakso v enaki ali večji restavraciji, kot 
je  naša; na poizkusnem delu, ki tra ja  3 mesece, m ora 
dokazati, da je  sposobna.

2. 1 PERICA
Poznati m ora pran je  in likanje s stro ji te r  na poiz
kusnem  delu, k i tra ja  1 mesec, dokazati, da je  spo
sobna.
Poseben pogoj za obe delovni m esti je, da sta  dobri 
gospodinji.

3. 2 VAJENKI V STREŽBI
2 VAJENKI V KUHINJI

K andidatke m orajo v Šolskem centru za gostinstvo Novo 
mesto opraviti sprejem ni izpit, v našem, podjetju  pa eno
mesečno preizkusno dobo.
Kandidatki za strežbo m orata izjaviti, da se bosta uporab 
no izučili italijanskega ali nemškega jezika.
Pri vseh delovnih in učnih m estih im ajo prednost s ta 
rejše osebe.
H rana in  sam ska stanovanja so v hiši.

Osebni dohodki se obračunavajo po pravilniku na podlagi 
opravljenega prom eta.

Trgovsko podjetje na debelo in drobno

»DOLENJKA«
NOVO MESTO

o b j a v l j a

2 UČNI MESTI za

MESARJA-PRODAJALCA
P o g o j i :
— končana osem letka/
— telesna in duševna sposobnost.

Prijave sprejem a splošni oddelek podjetja do 10. 
8. 1968.

IZKORISTITE
P O P U S T !

MLATILNICE
na tresala 
in reto

ŠROTARJE
za vsa žita

GNOJNIČNE
ČRPALKE

. ročne 
in motorne

izdeluje kvalitetno 

KREMŽAR FRANC 
stro jna delavnica 
Ljubljana-Šentvid

% Kmetovalci, pri- 
% nesite ta  oglas 
% in na stalne ce- 
O ne boste imeli 
0  10 odstotkov po- 
9  pusta!

Razpisna kom isija

OSNOVNE ŠOLE 
SENOVO
r a z p i s u j e  
delovno mesto

učitelja 
za angleščino
PRU, P, študent za' polo
vični delovni čas, za 10 
mesecev.

Samska soba in ugodne 
prom etne zveze. Razpis 
velja do 15. avgusta 1 .1.

Prevrnil se je v jarek

Anton Berlogar iz Orehka peni 
Stopiščah se je M. julija popold
ne z osebnim avtomobilom pre
vrnil v 2 metra globok jarek v 
Gabrju. Voznik se je tako poš
kodoval, da so ga obdržali na 
zdravljenju v novomeški bolniš
nici, sopotnike pa je nesreča 
manj prizadela. Škodo so ocenili 
na 2.000 dinarjev.

Iskal val, zgrešil cesto
Italijan Pietro Domini je 28. 

julija zjutraj pri Mokricah med 
vožnjo z osebnim avtomobilom 
prižgal transistorski sprejemnik. 

I Ko je iskal primemo radijsko 
postajo, je zapeljal s  ceste in se 
prevrnil, škodo so ooeniH na 4 
tisoč din.

POIZKUSITE NASE MESNE 
PROIZVODE 
in ostanite tudi njihov potrošnik!

POSEBNO VAM PRIPOROČAMO:

0  kranjske klobase 
0  lovsko galamo 
9  šunkarico
0  vse ostale vrste klobas in salam 
Za hrenovke, pečenice in safalade sprejem amo 
posebna naročila.

KMETIJSKO IN TRGOVSKO PODJETJU

^  llg/ BREŽICE

OBRAT

KLAVNICA
tel. 72-231

RAZPIS 

Zdravilišče RADENSKA 
Radenci
o r g a n i z i r a  za soboto, 10. avgusta 1968 
ob 30. u ri na letnem  olimpijskem bazenu 
turistično-zabavno prireditev

RADENSKA SRCA 68
Z NASTOPOM POPULARNEGA ANSAMBLA
MONTENEGRO, ki bo tok ra t prvič gostoval v
Sloveniji

Vabimo vse prikupne tovarišice (tudi poročene) v
starosti od 16 do 25 let, da se prijavijo za izbor.

NAGRADE:
1. mesto 1000 Ndin
2. mesto 600 Ndin
3. mesto 400 Ndin

1. Prvoplasirana udeleženka se bo udeležila tekm o
vanja za miss turizm a v Portorožu — 17. avgu
sta 1968.

2. Zmagovalke bodo dobile časten naziv »Radenska 
srca 68« in bodo imele brezplačen vstop v letno 
kopališče Radenci.

3. Vse prijavljenke bodo gost zdravilišča in bodo 
dobile povrnjene potne stroške.

4. Prijave % navedbo rojstnega datum a in točnim 
naslovom sprejem a pripravljalni odbor do vključ
no 10. avgusta 1968.

5. Nastop bo v mali večerni ali koktail obleki in 
enodelnih kopalkah.kdor ponudi DON AT ponudi zdravje



nagrade daje 
brezhibno pranje

in potovanja

Š p c c i a l

N O V O  l
KREKER KEKS
s okusom
— šunke
— klobase
— sira in govedine
— salame
— čeb u le

TOVARNA KEKSOV 
IN VAFLOV

B3HLOVAR

RADIO LJUBLJANA
VSAK DAN: poročila ob 5.15,

6.00, 7.C0 8.00, 10.00, 12.00, 13.00,
18.00, 19.30 in 22.00. Pisan glasbeni 
spored od 4.30 do 8.00.

PETEK, 2. AVGUSTA: 8.08 Glas
bena matineja. 9.30 Trikrat deset.
10.15 Pri vas doma. 11. 00 Poroči
la — Turistični napotki za tuje 
goste. 12.30 Kmetijski nasveti — 
inž Jože Korošec: Zasnova novih 
travnodeteljnih mešanic namesto 
dosevkov. 12.40 Čez polja in poto
ke. 13.30 Priporočajo vam. . . 14.35 
Naši poslušalci česttiajo in po
zdravljajo. 15.20 Turistični napot
ki . 15.25 Glasbeni intermezzo. 
16.00 Vsak dan za vas. 17.05 Člo
vek in zdravje. 18.15 Zvočni raz
gledi po zabavni glasbi. 19.00 Lah
ko noč, otroci! 19.15 Minute 9« 
pevko Jožico Svete. 20.00 Koncert 
akademskega zbora »Branko Kr- 
smanovič« iz Beograda. 21.15 Od
daja o morju in pomorščakih.

SOBOTA, 3. AVGUSTA: 8.08
Glasbena matineja. 9.15 Glasbena 
pravljica. 9.30 Čez travnike zelene.
10.15 Pri vas doma. 11.00 Poročila 
— Turistični napotki 7.a tuje go
ste. 12.30 Kmetiiski nasveti — inž. 
Franjo Juhar: Gnojenje v gozdu

TELEVIZIJSKI
SPORED

NEDELJA 4 AVGUSTA

9.10 Kmetijska oddaja v madžar
ščini (Beograd)

8.30 Dobro nedeljo voščimo z van. 
drovčki in triom Delčnjak — 
(Ljubljana)

10.00 Kmetijska oddsja (Beograd)
10.45 Disneyev svet — serijski 

film (do 11.35) (Ljubljana)
17.15 TV kažipot (Ljubljana)
17.25 Nastop profesionalnih teni

ških igralcev (Ljubljana)
17.50 Karavana (Beograd)
18.25 OSA — satirično humoristič

na oddaja (Zagreb)
18.55 Serijski film: »Otok zakla

dov« (Ljubljana)
20.C0 TV Dnevnik (Beograd)
20.45 Vijavaja (Ljubljana)
20.50 Zabavno glasbena oddaja — 

(Beograd)
21.50 Sinjska alka (Zagreb)
32.20 Športni pregled (JRT)
23.50 TV Dnevnik »Beograd)

PONEDELJEK 5 AVGUSTA

18.30 Po Sloveniji (Ljubljana)
18.45 Vijavaja (Ljubljana)
18.50 Reportaža (Zagreb)
19.20 Portret izumitelja Josipa 

Ressla (Ljubljana)
19.40 Moto dirke v Murski Soboti 

— reportaža (Ljubljana)
19.50 Vokalno instrumentalni soli

sti — Irena Kohont (Ljub
ljana)

20.00 TV  Dnevnik (Ljubljana)
20.30 Vijavaja (Ljubljana)
20.35 Ferenc Karinthy: Bosendor- 

fer — TV igra (Ljubljana)
21.35 Čajkovski: Klavirski koncert 

v b-molu (Ljubljana)
22.15 Poročila (Ljubljana)

19.00 Vojna akademija v Zagrebu 
(Ljubljana)

19.25 Mi in OZN (Ljubljana)
19.55 Cikcak (Ljubljana)
20.00 TV Dnevnik (Ljubljana)
20.30 Vijavaja (Ljubljana)
20.40 V znamenju leva — franc, 

celovečerni film (Ljubljar.fi)
22.10 Reaerviran čas (Ljubljana)
22.40 Poročila (Ljubljana)

SREDA 7 AVGUSTA

18.40 Kljukčeve dogodivščine — 
(Ljubljana)

19.05 TV Robot — zabavnoglasbe
na oddaja (Beograd)

19.45 Cikcak (Ljubljana)
20.00 TV Dnevnik (Ljubljana)
2(t.30 Vijavaja (Ljubljana)
20.35 Nastop baleta Alvin Ailey «  

New Yorka v Križankah — 
(Ljubljana)

21.35 Perry Mason — serijski film 
(Ljubljana)

23.05 Poročila (Ljubljana)

ČETRTEK 8 AVGUSTA

17.30 Buffalo Bili — serijski film 
(Ljubljana)

18.00 Po Sloveniji (Ljubljena)
18.15 Propagandna medigra (Ljub

ljana)
18.20 Koroška akademski oktet — 

oddaja iz cikla Naši zbori — 
(Ljubljana)

18.45 Kalejdoskop (Ljubljena)
19.05 Zabavno glasbena oddaja —

< Beograd)

12.40 Medžimurske narodne pesmi. 
13.30 Priporočajo vam . . . 15.20
Glasbeni intermezzo. 16.00 Vsak 
dan za vas: 17.05 Gremo v kino.
18.15 Pravkar prispelo. 19.00 Lah
ko noč, otroci! 19.15 Godala v 
ritmu. 20.00 Sobotni večer z napo
vedovalcem Radom Časlom. 22.10 
Oddaja za naše izseljence.

NEDELJA. 4. AVGUSTA: 6.00
do 8.00 Dobro jutro! 8.05 Radijska 
igra za otroke — Smiljan Rozman: 
»Lajna«. 9.05 Naši poslušalci česti
tajo in pozdravljajo — I. 10.00 
Še pomnite, tovariši . . . Beno Kot
nik: Tam, kjer je padel Malgaj. 
10.45 Nedeljski mozaik lepih me
lodij. 11.00 Poročila — Turistični 
napotki za tuje goste. 12.10 Naši 
poslušalci čestitajo in pozdravlja
jo — II. 13.40 Nedeljska reporta
ža. 14.00 Čez hrib in dol. 15.05 Po
poldne ob zabavni glasbi. 16.00 
Radijska igra — Marcel Ayme: 
Garon - garon. 17.05 Nedeljsko 
športno popoldne. 19.00 Lahko 
noč, otroci! 19.15 Glasbene raz
glednice. 20.00 »V nedeljo zvečer«.
22.15 Serenadni večer.

HONEDEI JE K . S. AVGUSTA:
8.08 Glasbena matineja. 9.15 Iz

19.45 Cikcak (Ljubljana)
20.00 TV Dnevnik z dodatkom — 

(Ljubljana)
20.45 Vijavaja (Ljubljana)
20.50 Dramatiziran roman — »Ce 

bogovi hočejo« (Ljubljana)
21.55 Ekran na ekranu — oddaja 

TV Zagreb (Ljubljana)
22.55 Poročila (Ljubljana)

PETEK, 9 AVGUSTA'

18.30 Tik tak: Prijatelj s strehe I. 
(Ljubljana)

18.45 Haydn, Mozart — Oddaja «  
cikla Zapojte z nami (Ljub
ljana)

19.05 Abu Simbel — kulturni felm 
(Ljubljana)

19.35 Karavana zapravljivčkov — 
(Ljubljana)

19.55 Cikcak (Ljubljana)
20.00 TV Dnevnik (Ljubljana)
20.30 Vijavaja (Ljubljana)
20.35 Zgodba, ki je ni — slov. ce

lovečerni film (Ljubljana) 
Poročila (Ljubljana)
Melodije Jadrana — posne
tek (Zagreb)

SOBOTA 10 AVGUSTA
serij slu18.30 Disneyev svet 

film (Ljubljana)
19.20 S kamero po svetu — med

Španijo in Sicilijo (Ljub
ljana)

19.45 Cikcak (Ljubljana)
20.00 TV Dnevnik (Ljubljana)
20.30 Vijavaja (Ljubljana)
20.35 Melodije Jadrana Split 68 

— prenos (Zagreb)
22.05 Osvajalci — serijski film — 

(Ljubljana)
22.50 Državno atletsko prvenstvo — 

reportaža (Ljubljana)
23.05 TV Kažpot (Ljubljana)
23.25 Poročila (Ljubljana)

albuma skladb za mladino. 10.15 
Pri vas doma. 11.C0 Poročila — 
Turistični napotki za tuje goste.
12.30 Kmetijski nasveti — Vlado 
Martelanc: Priprava čebeljih dru
žin za jesensko pašo. 12.40 Majhen 
koncert pihalnih orkestrov. 13.30 
Priporočajo vam . . . 14.35 Naši 
poslušalci čestitajo in pozdravlja
jo. 15.20 Glasbeni intermezzo.
16.00 Vsak dan za vas. 17.05 Oper
ni koncert. 18.15 »Signali«. 18.35 
Mladinska oddaja: »Interna 469«
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Mi
nute s pevcem Edvinom Fliser- 
jem. 20.00 Skupni program JRT
— studio Zagreb 22.10 Radi ste 
jih poslušali.

TOREK, 6. AVGUSTA: 8.08
Operna matineja. 9.15 Kaj pojo 
otroci po svetu in pri nas. 10.15 
Pri vas doma. 11.00 Poročila — 
Turistični napotki za tuje gosto.
12.30 Kmetijski nasveti — inž. 
Jože Žunkovič: Pogoste napake pri 
letošnjem semenarjenju žita. 12.40 
Iz kraja v kraj. 13.30 Priporočajo 
vam . . . 15.20 Glasbeni intermez
zo. 15.40 V torek nasvidenje! 16.00 
Vask dan za vas. 18.15 Iz našdh 
studiov. 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Minute s pevcem Stanetom 
Mancinijem. 20.00 Radijska igra
— Romain Rolland: Miklavž 
Breugnon. 21.25 Parada popevk.
22.15 Skupni program JRT — Stu
dio Ljubljana.

SREDA, 7. AVGUSTA: 8.08
Glasbena matineja. 9.15 Počitniški 
pozdrava. 10.15 Pri vas doma.
11.00 Poročila — Turistični napot
ki za tuje goste. 12.30 Kmetijski 
nasveti — inž. Erik Eiselt: Zgo 
dovina organizacij aa pospeševa
nje govedoreje v Sloveniji. 12.40 
Slovenske narodne pesmri. 13.30 
Priporočajo vam . . . 14:35 Naša 
poslušalci čestitajo in pozdravlja
jo. 16.00 Vsak dan za vas. 18.45 
Naš razgovor. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 20.00 Christoph Willibald 
Gluck: »Orfej in Evridika« 22.10 
ZaDlešite z nami.

ČETRTEK, 8. AVGUSTA: 8.08 
Operna matineja. 9.15 Uspehi glas
benih šol. 9.30 V planinski koči.
10.15 Pri vas dotna. 11.00 Poročila
— Turistični napotki za tuje go
st* 12.30 Kmetijski nasveti —

USPEŠNO UNIČUJE MUHE, KOMARJE,  
MOLJE,  RASTLINSKE UŠI,  B O LH E . . .

KRKA-TOVARNA ZDRAVIL, NOVO MESTO

inž. France Cegnar-. Ali naš stan
dardizirani jabolčni xaboj ustreza 
našim potrebam. 12.40 Pihalni 
orkestri na koncertnem odru. 
13.30 Priporočajo vam . . . 14.05 
Vrtiljak zabavnih melodij. 15.20 
Glasbeni intermeazo. 16.00 Vsak 
dan za vas. 17.05 Četrtkov simfo
nični koncert. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Minute s pevcem La
dom Leskovarjem. 20.00 Četrtkov 
večer domačih pesmi in napevov. 
21.40 Glasbeni nokturno. 22.10 Ko- 
momo-g’lasbeni večer.

Naročite 
svoj list 
na domači 
naslov

Zahtevajte jo 
v naši trgovini!

MAGAJ Šl SAM

UNIOR®
I BO POMAGAL

TOREK, 6 AVGUSTA

18.25 Risanke (Ljubljana)
18.45 Filmska burleska (Ljub

ljana)

Visoko kvalitetna 
sodobno embalirana

L1PISAN — insekticid s hitrim delovanjem

LIFISAN —r uničuje muhe, komarje, ose, molje in 
druge insekte

LIPI SAN — zanesljiv in razen tega še par furniran

L1PISAN — najboljši prijatelj v vsakem 
gospodinjstvu

proizvaja

SISAK

2 3

MEDNARODNI
GORENJSKI
V K R A N J U ,  OD 2.-13. AVGUS TA 1968.
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V TEM TEDNU VAS ZAN!
Petek, 2. avgusta — Bojan 
Sobota, 3. avgusta — Štefan 
Nedelja, 4. avgusta — Dominik 
Ponedeljek. 5. avgusta — Marija 
Torek, 6. avgusta — Vlasta 
Sreda, 7. avgusta — Kajetan 
četrtek. 8 avgusta — Miran

KISI
Brežice: 2. in 3. 8. ameriški bar

vni film »Arabeska«. 4. in 5. 8. 
ameriški barvni film »Eldorado«
6. In 7. 8. ameriški barvni film 
»Maček detektiv«.

Črnomelj: od 2. do 4. 8. franco
ski barvni film »Jaz in ljubezen«.
6. In 7. 8. italijanski film »Veli
častni bahač«

Kočevje — »Jadran«: 1. in 2. 8. 
ameriški film »Tarzan, kralj džun
gle« 3. in 4. 8 ameriški barvni 
film »Redovnica«. 5. 8. ameriški 
barvni film »črne ostroge«. 6. in

7. 8. ameriški barvni film »Za lju 
bezen ali denar«. 8. 8. domači 
film »Jutro«.

Kostanjevica: 3. 8. francoski
film »Sreča«. 4. 8. ameriški barvni 
film »Plaža želja«. 7. 8. poljski 
barvni film »Prikazni iz Saragos- 
se« — I. del. 8. 8. poljski barvni 
film »Prikazni iz Saragosse — II. 
del.

Novo mesto: 1. 8. italijanski
barvni film »Balada o revolvera- 
šu«. 2. 8. ameriški film »Abbot in 
Costello v tujski legiji«, 3.8. ame- 
riški film »Beli španski bezeg«. 4.
8. ameriški film »Tarzan in žena«. 
5.8. ameriški film »Rebeka«. 6. 8. 
ameriški film »Hondo«. 7. in 8. 8. 
francoski barvni film »Nori Pier- 
rot«.

Ribnica: 3. in 4. 8. angleški
film »Tom Jones«.

Sevnica: 3 in 4. 8. nemški film 
»Nenavadni menih«

Sodražica: 3. in 4. 8. ameriški
barvni film »Revolveraši ranča 
Casa Grande«

Šentjernej: 3 in 4. 8. »Ljubezen 
v Las Vegasu«

Trebnje: 3. in 4. 8. ameriški
barvni film »Moje pesmi — moje
sanje«

SLUŽBO DOBI
GOSPODINJSKO pomočnico sprej

mem. Znanje kuhe ni pogoj. 
Plača po dogovoru. Zglasite se 
pri Mariji Sajovic, štemSalova
22,y Ljubljana (Stožice) po 16. 
uri.

IŠČEM ŽENSKO za varstvo o-
/ troka na domu. Slavka Mrkšič, 

Bršlin 46, Novo mesto.
GOSPODINJSKO POMOČNICO, 

pridno in pošteno, sprejme ta
koj gostilna Cilka Lukež. Bre
žice

IŠČEM POŠTENO, K 3-članski 
družim, dekle ali upokojenko, 
ki bi bila pripravljena iti za 
neka. časa z njimi v inozem
stvo Ponudbe pošijite pod šifro 
»Ljubiteljica otrok«

STANOVANJA
PRODAM v slabem stanju nevse

ljivo stanovanjsko hišico s 6 
arov vrta, novim vodnjakom in 
2000 kg gašenega apna v Kap- 
ljevem št 1, p. Struge na 
Dolenjskem Interesenti naj se 
oglasijo na naslov: Jožef Bro- 
dač, Ponikve št 1. p. Videm
— Dobrepolje.

SOBO IN KUHINJO oddam žen 
ski ali zakoncema za delno po
moč v gospodinjstvu Naslov: 
Velena Jančar, Zalog 97 pri 
Ljubljani 

UGODNO PUODAM • skupaj ali po
samezno hišo z gospodinjskim 
poslovanjem in 11 ha zemlje 
v bližini Temenice — Radohova 
vas Informacije dobite pri Mar
tinu Grmu, Gor Rudnik, C. 
III /6 Ljubliana 

ZAKONCEMA BREZ OTROK od
da neopremljeno sobo In pro- 
dam kavč. Naslov v upravi lista 
(1293/68)

NA VRTAČI oddam v najem 
opremljeno podstrešno sobo za 
eno leto in eno opremljeno sobo 
do ma.ia 1969 Opremljena je z 
dvema posteljama In kopalnico. 
Ponudbe na naslov: Franc Der
ganc Semič 3

V BLIZINI SEMIČA prodam celo 
posestvo s hišo, gospodarskim 
poslopjem in sadovnjakom, tudi 
pozamezne parcele. Informacije 
pri Kristini Macele Gorenci 32. 
p Semič 

IŠČEM SOBO in kuhinjo ali večjo 
sobo v Novem mestu. Plačam 
za eno leto vnaprej Naslov v 
upravi lista ( 1294/68) 

VISOKOPRITLIČNO IIIŠO z ve
likim gospodarskim poslopjem 
na prometni točki prodam. 
Možnost za ureditev gostine, 
obrti Rado Rome, Ivančna go
rica 29

MOTORNA VOZILA
PRODAM MOPED T 12 v dobrem 

stanju Franc Vrstovšek, Volči- 
čeva n h . Novo mesto 

PRODAM TOVORNI AVTO (3 to
ne); cena aelo ugodna Vpra
šajte pri Avfrustu Modicu, av-

^RODAM

RAZNO

Metlika: 2. do 4. 8. ameriški 
barvni film »Za ljubezen ali de
nar«. 3. in 4. 8. angleški barvni 
film »Fantom londonske opere«.
6. in 7. 8. švedski barvni film 
»Streljaj prvi, Fredy«. 7. in 8. 8. 
avstrijsko-češki barvni film »Tri 
pipe«.

tokleparstvo m ličarstvo, Got- 
na vas, Novo mesto.

PRODAM SPALNICO s »feder 
modroci« in »modroci« po u- 
godni ceni Ogled možen vsak 
dan med 15. in 16. uro. Jazbin, 
šek. Ljubljanska 20, Novo me
sto.

ZARADI SELITVE ugodno pro
dam razno pohištvo. Informaci
je dobite vsak dan pri Srečku 
Maloviču Dalmatinova 1. Novo 
mesto

PRODAM GRADBENO parcelo v 
Bučni vasi Vida Vukman, Br
šlin 61.

PRODAM že ier.no tTačno žago. 
Franc Kotič. Krško

MLATILNICO znamke »Speiser« 
(širina bobna 180 cm), na stre- 
sanje z ravnanjem slame, pro
dam. Peter Pintar, Praprotno 
štev 12. p Selca nad Škofjo 
Loko

GRADBENO PARCELO prodam 
Naslov v upravi lista (1291/68).

UGODNO PRODAM skoraj nov za
zidljiv štedilnik z dvema peka
čema in kotličkom. Naslov v 
upravi lista (1292/68).

POCENI PRODAM kompletno za
konsko spalnico Penca, Koštia- 
lova 3. Novo mesto.

STE V ZADREGI, kaj bi kupili 
za trajno darilo? Stopite k 
Otmarju Zidariču, zlatarju v 
Ljubljani, Gosposka 5 (poleg 
univerze).

BOLEZNI JETER (zlatenico, vne
tja) zdravi rogaški DONAT vre
lec. Posvetujte se z zdravnikom, 
DONAT pa dobite v Novem me
stu pri STANDARDU (MERCA
TORJU), HMELJNIKU in pri 
DOLENJKI 

PREVODE V NEMŠČINO in iz 
nemščine opravlja sodno zapri
seženi tolmač M. šulgaj, Ljub
ljana, SlomSkova ul. 14/1. 

KMETOVALCI! Na Gorenjskem 
sejmu od 2. do 13. avgusta ku
pite traktorje in stroje na 3-let- 
ni kredit. S seboj prinesite po
sestni list in osebno izkaznico. 
Priporoča se KZ »Sloga«, Kranj.

MLAI) FANT, ki stalno živi v Av
straliji, želi spoznati dekle, sta
ro 20 do 26 let, ki bi želela iti 
z njim. Slika zaželena. Ponudbe 
pod »ženitev«.

KMEČKI FANT se želi poročiti 
na manjšo kmetijo kjerkoli v 
Sloveniji. Naslov v upravi lista 
(1282/68). >

VDOVA, UPOKOJENKA z lepo 
vsoto prihrankov in majhnim 
posestvom želi spoznati resnega 
upokojenca brez otrok, nealkoho- 
lika vesele narave, čedne zuna
njosti in dobrega, zdravega srca, 
starega od 60 do 65 let, zaradi 
ženitve Grem tudi na njegov 
dom. Zaželena okolica Novega 
mesta Resne ponudbe pošljite 
na upravo lista pod: »Belokranj

ka«.

du župniku, kolektivu TVP in 
SZDL Dolenja Straža. 

Žalujoči: mož, sin Ivan, hčerke 
Marija in Vika z družinama, Ani
ca, Ivica, Danica in Martinca, oče 

z ženo. brat z družino in tete

Dragi mami Ani Bcrusovi iz 
Mraševega pri Novem mestu iskre
no čestitajo za 65. rojstni dan in 
praznik sinovi France, Jože in To
ne z družinami, posebno pa hčer
ka Marija z možem Tonetom in 
sinovoma Petrom in Pavlom.

Našemu dragemu očetu, nonotu, 
bratu in tastu Matiji Vahterju iz 
Novega mesta iskreno čestitamo 
za 70-letnico vsi njegovi!

Marici Kacin iz Bršlina čestitajo 
za uspešno opravljeni šoferski iz
pit hčerki, mama in stric Viktor 
Žagar iz Birčne vasi.

Ob bridki izgubi našega moža, 
očeta in starega očeta

MARTINA KOSTREVCA
iz Dednje vasi pri Pišecali

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki 
so ga spremili na zadnji poti, mu 
darovali vence in cvetje in nam 
izrekli sožalje. Posebna zahvala 
organizaciji ZB in ZK iz Pisec, ru 
darski godbi iz Senovega, upravi 
in sindikalni podružnici ISKRE iz 
Šentjerneja Vsem še enkrat naša 

iskrena hvala.
Žalujoči: žena Marija, sinova

Franc in Henrik z družinami

Dr. Francu Htibscherju in dru
gemu zdravstvenemu osebju na in
ternem oddelku novomeške bolni, 
je se za uspešno zdravljenje in 
skrbno nego iskreno zahvaljujem. 
Marija Bradač, Soteska 7, p. Stra
ža pri Dolenjskih Toplicah.

Ob boleči izgubi našegj dragega 
sina. brata, moža in očeta

FRANCA LAZARJA
z Gabrske gore pri Šentjanžu na 

Dolenjskem
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki 
so ga spremili na zadnji poti, mu 
darovali vence in cvetje tar nam 
izrazili sožalje. Posebna zahvala 
kolektivu »Metalne« v Krmelju, 
govornikoma tov. Borisu Debela
ku, tov Alojzu Musarju za po
slovilne besede in vsem sosedom 
in znancem, ki so nam pomagali 

v najtežjih trenutkih. 
Žalujoči: žena Vikica, hči Milena, 
oče, mati, br^t Jožko, sestri štef. 
ka in Anica ter drugo sorodstvo

Ob težki izgubi moje drage žene 
in ljube mame

MARIJE OPALK
iz Podgore

se zahvaljujemo sosedom, sorodni
kom, znancem in vsem, ki so ji 
darovali vence in cvetje in jo 
spremili na zadnji poti. Hvala tu
di zdravstvenemu osebju internega 
oddelka splošne bolnice, č. gospo-

Frančiška Strmec iz Babne gore 
št. 8, Vel. Loka, preklicujem in 
obžalujem žaljivke, ki sem jih iz
rekla o Francu Pekolju iz Gom- 
bišč. št. 8, in izjavljam, da za to 
nisem »mela nobene osnove.

Prepovedujem hojo čez naš sa
dovnjak in travnik nad gasilskim 
domom v Ločni. Kdor tega ne bo 
upošteval, bo sodnijsko preganjan. 
Murn — Vene.

Janez Štamcar, Štatenberg 2, 
Mokronog, prepovedujem pašo ko
koši po moji zemlji Francu Sajetu 
iz Štatenberga, če  tega ne bo 
upošteval, ga bom sodno prega
njal.

*

Ivan Povšič, Žaloviče 24, šm ar. 
jeta, prepovedujem Karlu štrim- 
flu pašo kokoši, živine in praši
čev po mojem vinogradu na Kog- 
lem. če tega ne bo upošteval, ga 
Dom sodno preganjal.

Podpisani Ivan Drobnič iz Gore.
nje vasi 34 preklicujem in obžalu
jem vse žaljive in neresnične be
sede, ki sem .lih izrekel Francu 
Flajsu 3 7. 1968 v gostilni »Ur
ban« v Gorenji vasi in se mu za
hvaljujem, da me ni tožil

|t?CWESTItA I
V NEDELJO. 4. avgusta, bo pri 
gostilni Romana Zorka v Dru 
žinski vasi pri šmarjeških To. 
plicah vrtna veselica. Za razve
drilo. jedačo in pijačo preskrb
ljeno Vjudno vabljeni!

CEMENTNO STREŠNO opeko po 
1 din dostavljeno dobite: Ljub
ljana. Milana Majcna 47.

GOSTILNA MARIJA CUGELJ, Odr- 
ga, p. Trebnje, prireja vsako so
boto od 19.' do 21. ure tečaj 
modemih in standardnih plesov. 
Tečaj se bo pričel 3. avgusta in 
bo potekal pod strokovnim vod- 
stvom plesnega učitelja iz Ljub
ljane. Prijave sprejema gostišče. 
Pridite na prijetno družabno za
bavo, ki bo koristno združena z 
učenjem vseh plesov! Postrežba 
in ostalo — preskrbljeno!

NA ZALOGI IMAM strešno cement
no opeko po 0,75 Sdin. Dostava 
na dom po dogovoru. Jože Go
renc, šentlovrenc 21, Vel. Loka.

KOTLE ZA ŽGANJEKUHO vseh 
vrst izdeluje kvalitetno V. Ka
pelj, bakrokotlarstvo, Ljubljana, 
Aljaževa c 4 šiška.

OBLAČILA OČISTI takoj Pralnica 
in kemična čistilnica, Novo me
sto, Germova 5.

Kradel pri belem dnevu
Od 30. jun ija  do 26. ju lija  

letos je vaščane Brezovice pri 
šm arješk ih  Toplicah vznemir
ja l 16-letni fant, ki je pri be
lem dnevu vdiral v stanova
nja in kradel denar. S tem 
denarjem  si je  kupil kolo, 
transistor, obleko in plaval
no blazino, kupiti pa je ho
tel še šotor. Pomagali naj bi 
m u bili starši, čeprav jim  je  
občinsko sodišče v Novem 
m estu lani naložilo »strožje 
nadzorstvo« nad fantom, ker 
je storil podobna dejanja 
tudi že prej.

Fanta, ki je  starejši mlado
letnik, so osumili da je  30. 
junija odnesel Ignacu Gregor

čiču iz Brezovice več kot 60 
dinarjev, njegovemu stanoval
cu Francu Krevsu pa 1.000 
dinarjev. Istega dne naj bi 
bil odnesel ključe vhodnih 
vrat pri Gregorčičevi hiši. 20. 
ju lija  naj bi bil Krevsu spet 
vzel 650 dinarjev, 26. julija 
okradel Hedo Baloh v B re
zovici (1.650 dinarjev in 4.000 
lir) te r istega dne Stanka Hu- 
dala na Otočcu (dva prstana, 
dve ročni uri, ploščici zlata 
za zobe in denarnico z nekaj 
drobiža).

27. ju lija  so mladoletnika 
prijeli, ko je prodajal ukra
dene predm ete.

S stranske ceste nena
doma pred avto

24. julija popo:dne se je pripe
tila prometna nesreča na Trg-u 
svobode v Sevnici. Po trgu se je 
proti Šmarju peljal z osebnim av
tomobilom Vlado Auer iz Ptuja 
Pri Cesti heroja Maroka je pre
denj s stranske ceste pripeljala 
kolesarka Marinka Perc iz Sevfu 
ce. Kljub zaviranju in vožnji v 
levo jo je avtomobilist zadel. Od- 
peljali so jo v celjsko bolnišnico

Neprimerna hitrost in 
m izrabljene gume
Stanislav Kunej iz Gor. Lenarta 

se je 22 julija zjutraj peljal z 
osebnim avtomobiiom iz Brežic 
proti Krški vasi V Vel. Malfencah 
ga je na blagem desnem ovinku 
zaradi neprimerne hitrosti in iz
rabljenih gum zaneslo na desno 
na travnik, kjer se je prevrnil Na 
avtomobilu je za okrog 900 din 
škode

Mopedist je obležal 
v nezavesti

27. Julija popoldne ie z dvorišča 
Agrokombinata Krško pripeljal 
nenadoma na glavno cesto, ne da 
bi pogledal, če je prosta, mopedist 
Anton Levičar iz Krškega. V ti
stem trenutku je po cesti pripeljal 
voznik osebnega avtomobila Be 
njamin Pavlovič iz Armškega. ki 
je mopedista zadel in zbil na po
krov motorja Oti tam je padel na 
rob pločnika, kjer je obležal v 
nezavesti Odpeljali so ga v novo
meško bolnišnico.

Kolesaria so odpeljali 
v bolnišnico

Vinko Semek iz Velenja se je
23. julija dopoldne pelja; S oseb
nim avtomobilom iz smeri Rade? 
proti Krškemu Ko je v vasi Arko 
pripeljal čez leseni most do križi 
šča, je iz škocjanske smeri pri
peljal v križišče kolesar Jernej 
Prijatelj iz Zavratca, vendar ni 
pogledal, če je cesta prosta Ser. 
nek ga je zadel, čeprav je zaviral 
in se umikal na levo stran Kole 
sarja je vrglo na streho avtomo
bila, nato pa na tla. S hudimi po
škodbami so ga odpeljali v celj
sko boln<šnico. Na avtomobili* je 
za okrog 4.000 rt!n škode

Pretekli teden so v novomeš
ki porodnišnici rodile: Ljudmila 
Ozimek z Mrzle Luže — Vesno. 
Justina Muhič z Velikega Kala
— Marjana, Vida Gregorčič z Mir
ne — Vesno, Ivanka ivec iz Grad
ca — Duško, Frančiška štajdohar 
iz Deskove vasi — Ivana. Cvetka 
Domitrovič iz Mavrlena — Antona, 
Ana Kuzma iz Tribuč — Ireno, 
Rozalija Rtman iz Irče vasi — 
Dejana, Vera Ratajc iz češnjevka 
—- dečka, Slavka Špehar iz Dolge 
njive — dečka, Terezija Juratovec 
z Vinjega vrha — deklico, Anica 
Longar iz Romanje vasi — deč
ka, Frančiška Turk z Dolža — 
dečka, Terezija Arh iz Kobil — 
deklico, Fani Cimermančič iz Jur- 
ne vasi — dečka, Štefka Kokalj 
iz Podgorice — deklico, Vida Pel
ko iz Žabje vasi — deklico, Cvet
ka Novak iz Srednjega Grčevja — 
dečka- in Ana Radman iz Zaloke 
—Zlatka

Nenadoma čez cesto
Mopedist Božidar Turk iz Jolš 

ss je 28. julija zjutraj peljal z 
ženo skoz: Leskovec pri Krškem. 
Nenadoma ie pred njim prečkala 
cesto Pavla Gomilšek iz Goleka. 
Mopedist jo je zadel in lažje po- 
Škodoval, lažje poškodovana pa je 
bila tud? njegova žena.

Vlak jo je povozil
28. julija dopoldne je med po

stajama Breg in Loka pri Zidanem 
mostu vlak povozil Heleno Kol
man iz Polja, ko se je po bližnjici 
vračala iz Loke in prečkala progo.

Kolesar je izgubil 
ravnotežje

27. julija dopoldne je inž. Žali
ka Kores iz Ljubljane v Dolu pri 
Trebnjem z osebnim avtomobilom 
prehitela kolesarja Jožeta Škarjo 
iz Brin.in. Ko se je ozrla, je opa- 
ila, da je kolesar izgubil ravno- 

t°žje in padel Kolesar si je 
huje poškodoval glavo, zato so 
ga nemudoma odpeljali v novome
ško bolnišnico.

Razvitje 
lovskega prapora 

v Mokronogu
Mokronoški lovci bodo v 

nedeljo, 4. avgusta, ob 15. uri 
popoldan razvili svoj društve
ni prapor, zatem pa bo pro
sta zabava s plesom. Za to 
slovesnost so pripravili vrsto 
lovskih specialitet: srn jaka v 
omaki in druge jedi, priprav 
ljene na žaru. V prim eru sla
bega vremena bo prireditev 
v prostorih doma Svobode v 
Mokronogu. Prijatelji tega 
športa so še posebej vabljeni.

Belokranjski 
trojčki!

Prejšnji teden so se 
v družini Cigana Mar 
jana Hudorovca iz Lo
kev pri Črnomlju, de
lavca v črnomaljskem 
podjetju ZORA, rodili 
trojčki: dve deklici in 
deček. 26. julija so troj
čke odpeljali v Ljub 
Ijano na oddelek za 
nedonošenčke, kjer so 
nadvse živahni. Troj
čki bodo ostali na lju
bljanskem oddelku ka 
kšen mesec, da si bodo 
opomogli. Tako se je 
Hudorovčeva družina 
čez noč povečala na 
deset članov. Prej je 
bilo v družini pet ot
rok. — O Hudorovčevi 
družini berite več pri
hodnji četrtek!

DOLENJSKI LIST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinske konferen

ce SZDL Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metli
ka, Novo mesto, Ribnica, Sevnica in Trebnje.

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone Gošnik 
(glavni in odgovorni urednik), Ria Bačer, Miloš 
Jakopec, M arjan Legan, M arija Padovan, Jože 
Primc, Jožica Teppey in Ivan Zoran. Tehnična u re 
dnik: M arjan Moškon.

IZHAJA vsak četrtek — Posamezna številka 70 
par (70 starih  din) — Letna naročnina: 32 Ndi- 
narjev (3200 S din), polletna naročnina 16 novih 
dinarjev (1600 Sdin); plačljiva je  vnaprej — Za ino
zemstvo: 50 novih dinarjev (5.000 Sdin) oz. 4 ame
riške dolarje ali ustrezna druga valuta v vredno
sti 4 am eriških dolarjev — Tekoči račun pri podr. 
SDK v Novem mestu: 521-8-9 — NASLOV UREDNI
ŠTVA IN UPRAVE: Novo mesto, Glavni trg 3 — 
Poštni predal: 33 — Telefon: (68)-21-227 — Nena
ročenih rokopisov in fotografij ne vračamo — 
Tiska CP »Delo« v Ljubljani

ZDRAVILIŠČE

R A D E M S K A
RADENCI

na letnem bazenu v soboto. 10. avgu
sta ob £0. uri.

RADENSKA SRCA
POPULARNI ANSAMBEL MONTENEGRO 

tokrat prvič v Sloveniji

•  IZBIRA 
TREH
RADENSKIH
SRC

•  ŠTEF 
IN TINA


