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Mirna: prva 
žrtev kopanja

v  pc»iedeljek popodctne se 
}b v ribniku pod mireoaskiin 
gradom utopil 10-letni Jože 
Zorenč iz Straže pri Šent
rupertu. Skupa(j s še nekaj 
šolarji je po uiro prej konča
nem pouku namesto domov 
odšel k  ribniku, skočil v vo
do in utonil. Otroci mu niso 
mogli pomagati, starejših pa 
ni bUo v bližini. Čez dobro 
uro so ga potegnili iz vode.

To je resen ojxwnin, da je 
treba otroke pri kopanju tudd 
nadzorovati.

Zborovanje jamarjev
Društvo za raziskavo jam 

Sloverdje, Jamaiski Muto Rib
nica in jamarska sekoija 
Kočevje prirejajo v teih 
dneh tretje jamarsko zboro
vanje, ki bo v Ribnad in 
in Kočevju. Jamarji bodo 
imela jutri in pojutrišnjem, 
se pravi 13, in 14. juniija, več 
predavanj v Kočevju in Rib
nici. 15. junija dopoldne si 
bodo ogledaOi črno jamo, 
popoldne pa ^bodo priredilli 
Pffi jamanskem domu vselico. 
Do 15. jtmija bo v osnovni 
Soli v Ribnici še raastava fo
tografij o jamah, od 18. do 
25. junija pa bo v Domu te
lesne kulture v Kočevju raz
stava »Jamairji in dolen ĵski 
podzemski svet.«

Brežice, Sevnica, Črnomelj: odlično!

Na jurjevanju  v Črnomlju smo videli svatbene običaje 
iz več krajev. Na fotografiji je skupina iz Predgrada 
z ženinom in nevesto. (Foto: R. Bačer)

Jurjevanje je belokranjski praznik
Kresni večer in zeleni Jurij sta v soboto in nedeljo privabila v Črnomelj 

na tisoče gostov -  Bilo je 300 nastopajočih v nošah

Tudi letos je oaredixJa bdo- 
kiranjska fdMotma turistična 
pirireditov x>ovsem utrpela. 
Več tisoč gostOT Je prihiteOo 
oa ogled starih i^esov, kol 
in običajev iz vse Bele kra
jine, veaiko pa jjh Je bito tu
di od drugod. Vsako leto več 
Je aivtomobHoiv s registrstei- 
tm tablicami U , KR, GE in 
KA.

Vireme je bilo ocrganizator- 
jetn še kar naldonijeno, tako 
T soiboto zvečer, kot na glav
ni prireditvi v nedeljo do- 
p o i ^ .  Po(poLdne pa je ne-

Cigani, Cigani, vendar ne 
Cigani! Cim dalj stran  od 
zaosiaUh navad, ki se jih  
nekateri Cigani še krčevi
to  držijo. Ciganka s har* 
moniko (na sliki) ne po> 
nazarja dovolj zgovorno 
ciganskega življenja, ki je 
vse drugačno, kot ga izpo
veduje še kar vesela ci
ganska melodija. (Več o 
ciganskem vprašanju lah
ko preberete na 6. stran i)

120 ljudi iskalo 
izginulega dečka

V to(rek, 10. Jiinije opoldne, 
so po več bot dvVjsetumem 
iskanju v gozdu Cegelnici, 
okoli 4 km od Dolnjih Lakov- 
nio pri Stranski vasi, našai 
dveinpolletn^a Jožka Beleta, 
ki je odšel zdoma dan poprej 
okoli 10. ure neznano kam 
m se izgubil. Otroka je od 
toarka zjutraj iskalo okoU 120 
ljudi, razen Lakovničanov in 
prebivalcev okoliških vasi tu
di gasilci in vojaki, ki Jth je 
vodil kapetan .JIiA Vlajko Mi
tič. Premraženega In nepre
spanega Jožka je prva zagle
dana Mara Bašič iz Stranske 
vasi 46. Prvo iskanje, v ka
terem so od ponedeljka opol
dne rassen vaščanov sodelova
li tudi gasilci in miličniki, se 
je končalo bfrez uspeha, če
prav 8 0  iskalci prebili v goz
du vso noč, zato pa so bUi 
toliko bolj radostni v torek, 
ko so otroka našli živega.

Ribiško državno 
prvenstvo 

v Kostanjevici
17. avgusta bo v Kostanje

vici na KrM državno ribiSbo 
prvmsctvo v lofvu rib s pdovč- 
kom. Nastopilo bo 80 do 90 
najboljših ribičev iz v s ^  re
publik. najboljših 12 ribi- 
četv državnega prvenstva bo 
tekmovalo še 18. avgusta, ko 
bodo izmed najboljših izbra
li državno reprezentanco, ki 
bo nastopila na evroipGOcem 
ptrvenstvu v Necmčiiiji.

Vsebinsko bogat in oi^ani- 
aaciiisko raz^ban teden je za 
nami: Brežice so gostile slo
venske dramske ama/teirje na 
njihovi XII. republiški reviji. 
Sevnica je privabila v nede
ljo nad 10.000 gostov od bfli- 
zu in daleč in mogočno je 
odjeknila beseda Spodnjega 
Posavja po vseg domovini — 
duh tabora kakor da nas je 
vse prevaed — in hvaležen 
spomin je veljM možem, ki 
so tod pred 100 leti budlM 
narodno zavest, čsmomelj je 
B tisoči gostov spet pozdrav
ljal zelenega JiJTija. Tu kot 
drugod je več sto Ijiudd v 
Številnih odborih poskrbelo, 
da se je vse odvijalo kot 
treba.

OdHonim organizatarjem, 
skritim in skromnim sode
lavcem, lepa hvala za dobre 
priprave. Praznika minejo — 
dragocene izikušinoe pa o š i 
nejo.

T. GOŠNIEK

S PROSLAVE STOLETNICE TABORA V SEVNICI: 
m ladinka pripenja Stanetu Kavčiču, predsedniku iz
vršnega sveta SRS, taborski znak. Več o slavju na 
sevniške strani. (Foto: M arjan Legan)

OBISK PRI KMETIH, KI SESTAVLJAJO STROJNO SKUPNOST

Okrogliški primer - zadruga v malem
Pri nas bi bilo potrebno pospeševati razvoj zadružništva znotraj velikih 

zadrug -  Strojne skupnosti so že ena izmed oblik sodelovanja

»Vi im ate še čas, da prem islite in ne ponovite 
naše napake,« pravijo avstrijski poanavalci km etij
stva. Avstrija, dežela s  pddobnimd naravnim i razme
ram i ko t p ri nas, dolga leta pravi simbol skrbi za 
raavoj kmeitijstva, Je prišla  v drugo skrajnost. Sko
ra j ix>l dohodka m ora povprečna km etija isadaH za 
plačetvanje mnogih strojeiv, s  katerim i so se km etije 
Oipremile, ne da bi njihovi gospodarji dovoilj pretni- 
siUli, če bodo ti s tro ji tudi dovolj izkoriščeni.

kaj kapelj ded^ prireditvi 
škodovalo. Večtisočglava mno
žica je z zanimainjem sledila 
program«, čeprav so ga mno
gi že nekajkirat videli.

Dragatuščani in šegavi Se- 
mičand so sodelovali na kre
snem večeru, na nedeljskem 
jurjevanju pa snao vddeld ze
lenega Jurija s spremstvom 
piskačev in trobentačev, čr- 
nomaljsiko koHo, starotrške in 
predgrajSke svatbene obre
de, viniška kola, bojansko 
ColMomo skupino, Preločane, 
metliško kolo in adlešiško 
kolo. 2ene in d ^ e ta  iz Čr
nomlja so ob kooKu prire- 
diitve zaplesale črnomaljsko 
kolo in v siredo zajele nekaj 
iJledalcev, ki so se morala 
odkupiti. Progtfam je tekoče 
napovedovala in pojasnjevala

(Nadaljevanje na 8. str.)

V čem  so se pravzaprav 
» p r^ e š ili«  tam kajšnji 
km etje in  km etijski po
speševalci? S pomočjo po
sojil države je vsakdo na
kupoval stro jno  opremo, 
toda ko je  potegnil črto 
pod letnd obračun dohod
kov in  stroškov, je  bil 
m arsikdo neprijetno pre
senečen. Stroji, ki so last
niku omogočili lažje delo,

Dolenjski rekordi 
padajo

Zadnja dni so dolenjski atleti, ki 
so nastopili na atletskih tekmo
vanjih f  Celju in Bihaću, posta
vili spet nekaj dolenjskih re
kordov.

Nove rekorde so postavili: Me 
te Zagorc --  kopje 37,10 m (Ce
lje); Ivic* Jakše — 200 m 26,2 
(Bihać); Vesna Saje — daljina 
5,10 m (Bihać) in Marjan Hri. 
bernik 200 in 23,1 (Biha<5).

90 m u »pojedli« tudi velik 
del izkupička za prodane 
km etijske pridelke.

Polavtom atski sadilnafc 
za krom pir na prim er, ki 
sam črta  vrste, pripravi 
jamice, odlaga in  p o d iv a  
gomolje, lahko posadi hek
ta r krom pirja prej kot v 
osmih u rih . Sodobna 
škropilnica ne potrebuje 
niti pol u re  dela in hek
tarski nasad je  dodobra 
namočen z zaščitnim  sored- 
stvom. PodobiK) j e 's  kul
tivatorji, izkopalniki, kom
bajni, m latilnicam i in 
mnogimi drugim i km etij
skimi stro ji, ki m orajo 
vse leto čakati pod sked
njem, da opravijo nekaj 
dni ali zgolj nekaj iir dela.

Cas Mti: stro j se stara, 
če dela ali ne. N j^ o v a  
vrednost se stalno zmanj-

šuje tudi zaradi tega, ker 
se pojavljajo boljši, po
polnejši s t i ^  in  druge 
delovne priprave. Y t a l ^  
ram ierah  niiti večjemu 
km etu skoraj noben stro j 
ne m ore bitt donosen in 
prav to  je  tisto , aaradl 6o> 
sar ao mnogi avstiijtalci 
kmetovalci ▼  sitištd.

Zadružništvo bolj 
potrebno kot nekcUiJ

Ničesar novega ne bo* 
mo povedali, toda vredno 
je ponoviti: danes po tre 
buje naš km et zadnižniS< 
ko sodelovanje bolj kot 
kdaj prej, ko se je  zdru* 
ževfd predvsem zavoljo

(Nadaljevanje na 5. str.)

Konec pohoda 
za zlati čeveljček

v nededjo dopoldne se j« 
na Basd 20 v Kočevskem Bo
gu v lepi slovesnostii končal 
pohod za Zlati čevdjček na 
100 km. V slovesnosti je so
deloval tudi pevski zibor Svo
bode Dušan Jereb iz Novega 
mesta. 100 km je prehodilo 
in pridobilo pravico do Zlar 
tega čeveljčka 123 mladih in 
odraslih. Podelili so diplome 
naj'boljšim ekipam. Omeniti 
je treba ekipo slepih, tabor
nike, več ekip mladih iz JLA, 
ekipo ESS iz Novega mesta 
in ekipo NOVOTEKSA, ki 
je bila edina iz podjetij. Na 
slavnosti je predala novome
ška mladini delegacija iz Tr
novca iz Bajiije prapor, ki 
potuje skoai zletna mesta v 
okviru X. zleta bratstva in 
enotnosti. Novomeška mladi
na bo predala prapor mla
dini iz Karlovca.

Delegacija lx Trnovca is B anije % sletno zastavo, k i t  okvlm  X .*leta b r a t s ^  
in enotnosti potuje skozi d e tn a  m esta, na  slovesni p redaji t»  zastave novomeški

mladinL (Foto: ALJakopec)

OD 12. do 22. JUNIJA

Padavine pričakujem o 
okrog 12., 17. in 20. ju 
nija, v ostalem  pretežno 
lepo vreme. Dr. V. M.



tedenski
mozaik

Generalni sekretar CK KP 
Sovjetske zveze Bretnjev je 
v govoru napadel Kitajsko, 
Če& da pripravlja atomsko 
vojno proti ZSSR. Malo prej 
pa je neki kitajski časopis 
obtožil Ruse, da so pojedli 
20 Kitajcev — v 17. stolet
j u . .. »Katera šasija je vgra
jena v najdaljši avto na sve
tu?« se sprašuje Bolgar v po
litični šali, ki baje kroži po 
Bolgariji. Odgovor se glasi: 
»Bolgarski avto, ker ima ša
sijo v Sofiji, volan pa v Mo
skvi.« . . .  Državni udar v Su
danu je prišel po številnih 
primerih korupcije prejšnje 
sudanske vlade. Med drugim 
so prej poslanci odkrito pro
dajali orožne liste na ulici. 
Odkrili $o tudi, da je bil sin 
prejšnjega premiera Azharija 
družabnik nekega indijskega 
tekstilnega trgovca. Posel je 
cvetel z očetovim blagoslo
vom. Azharijev sin ima 12 
le t. . .  Polkovnik Aslanidis, ki 
je odgovoren za šport v Grči
ji je takole zagrozil neposluš
nim športnikom: »Tisti, ki 
te ne morejo ali nočejo uklo
niti duhu revolucije, nimajo 
kaj iskan v družini športni
kov.« Z revolucijo je mislil 
na sedanjo vojaško diktatu
r o . . .  Studenti delajo pregla
vice tudi japonskim poslan
cem. Zaradi nemirov na uni
verzah, bodo morali podalj- 
iati zajedanje parlamenta za 
dva meseca. Tako bodo po- 
tlanci ob počitnice, študenti 
pa 90 si jih podaljšali, ker 
je na Japonskem zdaj zaprtih 
46 visokih Sol in je skoraj 
30 000 študentov na »počitni
cah« . . .  Brazilska vlada je 
opozorila urednike časopisov, 
naj ne dovolijo, da bi njihovi 
časopisi objavili vnetljive 
Uanke o odposlancu predsed
nika Nixona Rockefellerju, ki 
bo obiskal Brazilijo, časopisi 
bodo morda molčali, zato pa 
bo verjetno tem glasneje spre
govorila ulica, kakor je že v 
drugih državah Latinske Ame
rike, M jih je obiskal Rocke- 
JeUer.. .  Predsednik kubanske 
vlade Fidel Castro je grajal 
Kubance, ker so pridelali sa
mo štiri milijone ton slad
korja. Očitno se nihče Tie upa 
grajati Castra, ki postavlja 
nemogoče zahteve, da bi na 
Kubi do prihodnjega leta pri
delali deset milijonov ton 
sladkorja. . .

Zavarovanje: starčki naj prispevajo še več?
Kmetje pravijo, da bi predlagano pokojninsko 
zavarovanje bilo za mnoge le nova obremenitev, 
ne pa pomoč onemoglim -  Zakaj so tako dolgo 

odlašali?

Pokojninsko zavarovanje 
kmetov bi uvedli v začetku 
prihodnjega leta. Tega ne mo
remo več odlašati, ker je ve
liko starih, onemoglih in sla
bo preskrbljenih kmečkih 
ljudi. Bilo naj bi obvezno za 
vse. Toda — prve pokojnine 
bi začeli izplačevati šele tri 
leta po uvedbi takega zavaro
vanja, in sicer le kmetom, 
starim 70 let, mlajšim pa po 
petih letih, če dopolnijo sta
rost 70 ali 65 let, o kateri še 
razpravljajo. Od starostne do-

TELEGRAMI
NEW YORK — Izvolitev Kube 

v pomemben organ OZN — up
ravni odbor agencije za razvoj — 
>6 vzbudila splošno presenečenje, 
tem bolj ker so latinskoameriške 
države kljub prejšnjemu dogovo
ru z ZDA glasov£de drugače, ka
kor so pričakovali.

VARŠAVA — Poljski tisk t  
zadnjih dneh zelo pozorno sprem
lja politični razvoj v ZR Nem
čiji, pofiel»K) v Gomulkovl izja
vi, da bi Poljska izboljšala od
nose z Bonnom, če bi ta priznal 
mejo na Odri in Nisd. lUsk ugo
dno ocenjuje prizadevanja zuna< 
njega ministra Brandta In graja 
politiko desnega krila bonske ‘ko
alicijske vlade.

lONDON — Britanski tisk je 
ostaro napadel najnovejši ukrep 
ipanske vlade proti Gibraltarju. 
£l«mija Je popolnoma zaprla Ko
pensko zvezo % Gibraltarjem, ta 
ko da morajo to britansko <h>o- 
rišče oskrbovati izključno po 
morju.

ATE3NE — Grška vlada je spo
ročila, da Je iz zapora pobegnil 
atentator na predsednika vlade 
Papodopula, ki Je bil najprej 
obsojen na snart In potem pomi- 
k)Sčen na dosmrtno ječo. S ili ti  
Je bilo govorice, da so ga v ječi 
mučili. Grški krogi v tujini dvo
mijo, da se Je Panaguliši posre
čilo pobegniti. Domnevajo, da ho
če grška vlada na ta  način pri
kriti dejstvo, da 90 ga ▼  zaporu 
umorili.

HOUSTON — Astronavti, ki ao 
nedavno ▼  ApolIo-lO leteli okrog 
Lune in se Ji približali na 16 kl- 
lometiov, ts^Jo, da pristanek na 
Limi ne bo dedal posebnih težav. 
Oe bi bilo predvideno, ao izja 
vili, bi bili ie  oni lahko pristali 
DS Zemljinem satelitu.

TEL AVIV — V Izraelu meni- 
Jo, da se Je položaj na Izrael- 
sko-llbanonski meji hitro poelab 
Sal. Opozarjajo na spopade med 
izraelskimi vojaki in člani pale
stinskih komandosov, ki se ne me
nijo za prepoved delovanja v Li
banonu in se na svojo roko spo
padajo z Izraelci.

HOLLYWOOD — V 57. letu 
starosti Je 9. JimiJa v bolnišnici 
T Santa Monici umrl eden naj- 
večjih ameriških Hunskih zvezd
nikov Robert Taylor, ki Je na
stopu v kakih 70 fUmih. Umrl 
Je aa rakom na pljučih.

be -bodo namreč odvisni tu
di prispevki za tako zavaro
vanje.

Krnetje, ki so že obveščeni 
o najnovejših predlogih — 
pripravili so jih strokovnjaki 
z račupi, kako zbirati sred
stva za pokojnine — pa spra
šujejo, ali ne bo to za stare 
kmoečke ljudi le še nova obre
menitev, od k^ere ne bodo 
imeli koristi. Plačevati bi mo- 
radi visoke prispevke, a mno
gi bodo prej umrh kot doča
kali pokojnino. Če je treba 
tako dolgo čakati, zakaj ni- 
so uvedli pokojninskega zava
rovanja že prej? Prispevki bi 
namreč — po računih stro
kovnjakov — morali biti vi
soki. Vsaka kmetija — velika 
ali mala — bi morala prispe
vati za pokojninsko, in\'alid- 
sko in družinsko zavarovanje 
letno 1013 dinarjev (101.300 
Sdin) pri starostni dobi 65 
let. Mesečna starostna pokoj
nina bi bila za vse enaka (300 
din), družinska za določene 
odstotke nižja, kadar gospo
dar umre; invalidsko pokoj
nino pa bi dobil le gospodar, 
če bi bil popolnoma nesposo
ben za delo.

Ce bi pokojnino prejemal le 
gospodar in po njegovi smrti 
ne tudi žena, bi prispevek lah
ko bil za četrtino nižji. A tu
di to je veliko, saj bi enako 
morale prispevati vse družine, 
ki se preživljajo pretežno z 
delom na ŝ ’ojih kmetijah, 
Ijrez ozira, kakšen je njihov 
katastrski dohodek.

Računi so sicer točni, če 
upoštevamo sedanjo struktu
ro kmečkega prebivalstva. U- 
poštevati pa je treba tudi se
danje razmere. Ali naj starč
ki — skoraj ena petina kmeč
kih ljudi je stara nad 65 let 
— prispevajo še sredstva, da 
bc starostno zavarovanje kme
tov postavi na noge? Mnogi 
nimajo dovolj niti za lastne 
potrebe. Prispe^Titi pa bi mo
rali v sklad, od katerega ne 
bodo imeli nobene koristi, 
ker bodo prej pomrli, kot 
bo minila triletna čakalna 
doba za pokojnino. Zato zla- 
sci starejši kmetje predlaga
jo, da bi bilo treba poiskati 
sredstva za takojšnje izplače
vanje pokojnin, ko bo zava 
rovanje uvedeno. Morda bi 
lahko vložili v sklad tudi svo
ja posestva ali del njih, če 
so \-«čja?

Nekateri mladi kmetje pa 
sO že izračunali, da bodo nji
hovi prispevki za pokojnin
sko zavarovanje hudo visoki, 
če bodo morali plačevati do 
65. leta starosti. Ce b. toliko 
denarja vlagali v banko brez 
obiesti vseh 40 ali 45 let, bi 
obresti samo od glavnice bi
le enake predvideni pokojni
ni

Ob uvajanju pokojn.nskega 
za^'arovanja knietov bo tre- 
im ludi to upoštevati ali pa 
bomo kmetje nasprotovali.

JOŽE PETEK

Novost: domača traj
no goreča peč na 

premog
Podjetje SIGMA iz Žalca bo 

v kratkem začelo izdelovati 
»trajno goreče peči« na pre
mog, v katerih bodo lahko 
K urili z domačimi vrstami 
premoga. Nove peči bodo iz
delovali v obnovljeni delavni, 
c i rudnika Zabukovica. SIG
MA sodeluje pri tej novi pro
izvodnji tudi z GORENJEM 
v Velenju in  z drugimi pod
jetji.

Kovinarjem obetajo 
letos največ

Po mmettyu zveznega zavo
da za statistiko nag bd bilo 
letoSnje gospodarsko leto naj
ugodnejše za kovinsko indu
strijo, v kateri naj bi se pro
izvodnja povečala kar 24 
odstotkov, issvo« pa za dobrih 
32 odstotikov. Cene t tej go
spodarski panogi naj bi očita
le na pribl, lanskoletni ravni. 
Kovinanjetn bi sledili delav
ci v elekitroindustriji, ki pri- 
čaikuje, da bo povečala svojo 
proizvodnjo za 23 odstotkov, 
izvoz pa za 37 odstotkov.

Nagrade AVNOJ tudi 
za gospodarstvo

Zvezna gospodarska zborni
ca je dala pobudo, da je od
bor za nagrado AVNOJ sku
paj z zagrebškim ekonom
skim inštitutom sestavD me
rila po katerih bodo tuda 
gospodarske organizacije lah
ko kandidirale za to naše 
najvišje družbeno priznanje. 
Pri tem gre sslasti za to, da 
bi bile tudi gospodarske or
ganizacije deležne pri2aianja 
za najboljše dosežke glede 
kolektivnih pobud, ustvarjal- 
nostd in razvoja splošnega 
poniena.

I imenski notranjepolitiim pregled -  tedenski notranjepolitični pregled \

m KAKO DO KMEČKE POKOJ
NINE? Začele so se razprave s 
km eti o njihovem pokojninskem  in 
invalidskem zavarovanju. Po pred
l e ^ ,  ki SO ga sestavili strokovnja
ki, bi m oralo hiti kmečko zavaro
vanje obvezno za vse, sicer bi se 
iaanikali prav m lajši, starejši pa 
nim ajo sredstev za prispevke. Po- 
1 ^  prispevkov kmetov bi bila v za
četku potrebna tudi pomoč družbe. 
Prispevek od vseh kmečkih gospo
darstev naj bi bil enak, enake pa 
tudi pokojnine. Večjo pokojnino pa 
b i lahko dobil tisti, ki bi bil p ri
pravljen plačevati večji prispevek 
za r a ^ r je n o  zavarovanje. Pokojni
na bo vezana na posestvo: ena kme
tija, ena pokojnina. Zavarovali se 
bodo lahko le km eti, ki jim  kme
tija  daje večino dohodkov za pre
življanje. Pravico do pokojnine naj 
bi si — po nekaterih premogih — 
pridobil km et s 65. leti starosti. 
V tem  prim eru naj bi prispeval 
vsak zavarovanec letno 740 din. Ce 
pa bi starostno mejo za pridobitev 
pokojnine pomaknili na 70. leto 
starosti, naj bi letni prispevek zna
šal 250 din. Zavarovanec bi preje
mal 300 din mesečne pokojnine. 
Pokojninsko zavarovanje kmetov 
naj bi uvedli 1. januarja  1970. leta.

■  TRŽAŠKI GLEDALIŠČNIKI 
PRI TITU — Predsednik republike 
Tito z ženo Jovanko se je  prejšnji 
torek udeležil predstave Slovenske
ga gledališča iz Trsta, ki je v Beo
gradu prikazalo dram o Čehova »Tri 
sestre«. V odm oru med predstavo

je Tito sprejel vse člane tržaškega 
ansam bla na prisrčen pogovor.

■  LA2JE DO ZAPOSLITVE — 
Letos bo samo gospodarstvo v naši 
državi zaposlilo kakih 200.000 novih 
delavcev, mnogi pa bodo našli de
lo tudi v družbenih službah. Letos 
je  lažje dobiti zaposlitev kot p re jš
n ja leta, kar velja zlasti za k a lifi-

Pokojninsko
posvetovanje

cirane in visokokvalificirane ljudi. 
Letos januarja  je  bilo prijavljenih 
v državi 326.000 nezaposlenih, ven
dar ugotavljajo, da je bilo med 
njim i dejansko nezaposlenih le ka
kih 215.000.

■  V KOZJEM BO SREČANJE 
MLADINE — Največja letošnja 
mladinska proslava bo 13. in 14. 
septem bra v Kozjem. Posvečena bo 
50-letnici SKOJ in ZKJ. To bo sre
čanje kakih 15.000 mladincev iz Slo
venije in Hrvatske. Pokroviteljstvo 
nad proslavo je  prevzel predsed
nik republiške skupščine Sergej 
Kraigher, na njej pa bo govoril 
Edvard Kardelj.

■  JOSIP RIBIČIČ UMRL — 
V Ljubljani je  v soboto um rl v 
83. letu star<teti znani m ladinski pi

satelj Josip Ribičič. Napisal je 42 
knjig. Pred vojno je  med drugim  
urejeval priljubljeni mladinski list 
»Naš rod«, po vojni pa »Cicibana« 
in »Pionirja«. Predsednik Tito je 
ob pisateljevi sm rti poslal sožalno 
brzojavko n j^o v em u  sinu M itji Ri
bičiču, predsedniku zveznega izvrš
nega sveta.

■  ZAMAŠEN »BECEJSKI OG
NJENIK« — V petek se je  zama
šilo in nehalo bruhati plin žrelo pri 
Bečeju, ki se je odprlo pred sedmi
m i meseci. Plin, ki je  tedaj napolnil 
okolico, je terja l štiri človeška živ
ljenja.

■  LETOS 1500 AVTOMOBILOV 
IZ LITOSTROJA — Ljubljanska to
varna Litostroj bo v sodelovanju s 
francosko tovarno Renault že v le
tošnjih  zadnjih treh  mesecih m on
tira la  in poslala v prodajo kakih 
1500 avtomobilov. V ta  namen bo
do poslali več ljudi na specializa
cijo v tovarne Renault, večino de
lavcev, ki bodo zaposleni p ri mon
taži avtomobilov, pa bodo Izšolali 
s francoskim i inštruk to rji v Lito
stroju.

■  DE2 JE  PRIŠEL PRAV —
Prejšnji teden je  vrhove gora na 
Gorenjskem pokrilo 10 cm novega 
snega. V nižinah je  ves teden deže
valo. V Vojvodini je  dež pomagal 
pšenici, korizu in drugim  km etij
skim  kulturam , da so si nekoliko 
opomogle. Pravijo pa, da bo pride
lek pšenice kljub tem u za 10 do 15 
odstotkov m anjši.

V SPOMIN ROBERTA KENNEDYJA — Ob obletnici 
tragične sm rti R oberta Kennedyja je  bila na Arling* 
tonskem  pokopališču pri W ashingtonu žabia sloves
nost, k i se je  je  udeležilo na tisoče ljudi. Med njim i 
je  bila tud i Jacqueline Kennedy Onassis s svojim  si* 
nom Johnom  Kennedyjem m lajšim  (spredaj).

Telefoto: UPI

tedenski zunanjepolitični pregled
V Moskvi že nekaj dni tra

ja konferenca komunističnih 
partij oziroma posvetovanje, 
ki so sa doslej zaradi raznih 
težav — posebno zaradi oku
pacije — nekajkrat
preložili, a se je 5. junija na
posled le začelo. Po besedah 
sekretarja KP ZDA Gusa Hal- 
ia  sodeluje na posvetovanju 
75 partij »fizično«, medtem ko 
je udeležba 6 do 7 partij »po
litična«. Sem sodita predvsem 
severnovietnamska in severno
korejska partija, ki nista pri
šli v Moskvo, »ker sta pre
več zavzeti z bojem proti im
perializmu«.

Z bojem proti imperializmu 
je zavzeto tudi posvetovanje, 
saj nosi glavni osuntek doku
menta naslov: naloj^e boja 
proti imperializmu v sedanji 
etapi razvoja. Osnutek je raz
deljen na štiri točke: ocena 
sedanjega mednarodnega po
ložaja; odnosi med komunis
tičnimi partijami; odnosi med 
socialističnimi državami; in 
akcijski program boja proti 
imperializmu.

Proti zadnji točki je največ 
pomislekov. Partije, kakor na 
primer KP Italije, ki so za 
boj proti imperializmu — in 
za ta boj so načelno vse par
tije — pa se nikakor ne stri
njajo s tem, da je boj proti 
imperializmu to, če Sovjetska 
zveza zasede CSSR. Ko to pi
šemo, Italijani še niso pre
brali svojega poročila In očr
tali svojega stališča. Značil
no pa je, da so predstavniki 
KP Ceškosovaške odložili svoj 
referat na pozneje, da bi lah
ko odgovorili na italijanske 
obtožbe. Kaže, da bodo mo
rali Cehi zagovarjati sovjet
sko politiko pri .sebi doma 
kot obrambo pred imperiali
zmom.

Do ponedeljka so vzbudili 
največ pozornosti trije govori: 
govor sekretarja avstralske 
KP Aaronsa, Id je odločno 
nasprotoval intervenciji v 
ČSSR (v Izvlečku ga je ob
javila tudi Pravda); govor 
Ceausescuja, sekretarja ro
munske partije, ki je pred
vsem zahteval, naj bi ne na 
posvetovanju napadli nobene 
partije, če je navzoča ali ne; 
In govora generalnega sekre
tarja sovjetske partije Brež- 
njeva, ki je ostro napadel ki
tajske voditelje kljub temu, 
da je bilo pred posvetom do
govorjeno, da ne bodo napada
li drugih partij. Brežnjev pa 
ni samo obtožil Kitajske, da 
pripravlja vojno proti ZSSR, 
ampak da pripralja čelo atom
sko vojno. Tako slovite ob
tožbe Kitajske in Mo.skve še 
ni bilo.

Napadu Brežnjeva so sekun
dirali nekateri drusrl pred

stavniki partij, predvsem vo- 
diitelja poljske in francoske 
partije GomuUia in Rochet. 
Gomulkovo stališče dokazuje, 
da je poljska pkrtija preho
dila dolgo pot od leta 1956, 
ko je prav posredovanje Po-

Buren
posvet

kinga zelo pomagalo Gomulki 
in Poljakom, da so lahko tu
di oni doživeli svoj »oktober«.

Posvetovanje se nadaljuje 
in je zdaj težko napovedati, 
kako se bo končalo. Vselta- 
kor je pričakovati še precej 
burne seje in odkrite spopa
de, zakaj nasprotja so globo* 
ka in v bistu nepremostljiva. 
Vsekakor je že zdaj mogoče 
reči, da moskovsko posvetova
nje ne bo ostalo brez globo
kih posledic za mednarodno 
komunistično in delavsko gi
banje, a morda tudi ne brez 
posledic za politični razvoj ▼  
ZSSR.

Na Midwa5Ti, otoku v cen* 
tralnem Pacifiku, ki leži ne* 
kako v sredini med Vietnamom 
in zahodno obalo ZDA, sta se 
v nedeljo 8. junija sestala 
ameriški predsednik Nixon in 
predsednik saigonskega reži
ma general Thieu. Pred se* 
Stankom Je bilo slišati števil* 
na ugibanja o nesoglasjih 
med Saigonom in Washingto- 
nom ali bolje rečeno med 
predsednikom Thieujem in 
Nixonom glede bodoče taktike 
do FNO in Severnega Vietna
ma. Uradno sporočilo govori 
o tem, da bodo Američani do 
konca avgusta umaknili 25.000 
vojakov — kar ne bo iiistve- 
no vplivalo na položaj, ker 
jih imajo v Vietnamu 540.000. 
V sporočilu tudi vrvijo bese
de, kakor so »samoodločba« 
In »narodova volja« in »svo
bodne volitve«. Otipljivo je to, 
da je Nixon sklenil odpokli* 
cati 25.000 vojakov. Politično 
jfe to dejanje pomenljivo In 
pomeni prelomnico, ker sê  je 
prvič po tolikih letih zgodilo, 
da so Američani nekaj odpo* 
klicali Iz Vietnama, ne pa po
slali tja še nove okrepitve. 
Vsekakor je hotel Nlxon — 
kakor domnevajo prvi komen
tarji — s tem pokazati tudi 
dobro voljo do na.spr!'tne 
strani na pariških pogajanjih 
o Vietnamu.



Sodobnejše, učinkovitejše 
samoupravljanje in vodenje

Ko bomo izpopolnjevali statute, pobliže in ustre
zneje uredimo tudi odnos med temi funkcijami

Dandanašnji in še zahtev- 
jutrltoji dan terjata od 

delovnih organizacij, da po
stavijo na noge učinlcovitejše 
urejeno samoupravljanje, 
^ ra ti  j>a kvalitetnejše, gib- 
čnejše  ̂ sodobnejše vodenje. 
To pa hkrati pomeni ix>bliže 
opredeliti odnos med temi or- 
S^nsko povezanimi dejavnost
mi.

So menja, ki dajejo veljavo 
J® strokovnemu vodenju. Po 

mnenjih je možno res 
usf>ešyo gospo^riti samo, če
o vsem lahko, hitro, gibčno, 
avtoritativno odloča elita 
strokovnih voditeljev, ki jim 
organi samoupravljanja »ne 
'^ ^ jo  rok<f. Zagovorniki tâ  
^  stališč pri tem omenjajo, 
^  da imajo delavci samo 
kratkoročne, sebične intere- 

da jih zanima samo seda- 
osebni dohodek, vnemar 

Pa puščajo jutrišnji dan. Res 
da se nekateri delavci — 

kaj bi se slepili — ne zani- 
oiajo za jutrišnji dan svojega 
P^jetja, vendar so med te- 

predvsem tisti, kd ne po
znajo širše problematike ter 
posledic takšne ali oirugačne 
o<Hočitve. Toda — ali pa mo- 
*■6^ trditi, da upoštevajo 
^si strokovni in tudi vodilni 
Uudje samo dolgoročne inte- 

ne pa nekateri celo ne
koliko birokratske težnje? In 
P :̂ zakaj dandanes celo v ka
pitalističnem go^odarstvu 
Ustvarjajo vsaj videz, da so
odločajo pri nekaterih âade- 
vaJi tudi delavci?

Strokovnjaki imajo v sodo- 
*^em gospodarstvu nedvom- 
*̂o izredno pomembno vlogo, 

nas jih potrebujemo še 
mnogo več kot jih 

^am o in njihova vloga se 
^ora povedati. V sodobnem 
gospodarjenju je nujno pri- 
*^ ti zelo pomembno vlogo 
®ianagerjev, kot imenujemo 
sp^iaiiste za organizacijo 
Oziroma vodenje dela. Toda 
®®lo aa mnoge odločitve o or- 
S^izacijskih, tehnoloških in 
^dobnih zadevah ni dovolj, 
^  so strokovno utemeljene, 
J^rveč je potrebno, da bi jih 
^hko učinkovito izvajali (zla- 

kadar gre za delikatna 
^rašanja) — tudi sodelova
nj® in soglasje širokega kro- 
^  delavcev, še zlasti pa ve
ja to seveda aa odločanje o 

temeljnih ^rašanjih  delovne 
Organizacije, kakor so deni- 
^  investicije, poslovni cilji, 
kadrovska politika, delitev 
dohodka itd). Kjer to ne upo- 
^ ''^ jo  slej ali prej pride do 
^Ijajev  in konfliktov, v ta- 

oaračju pa ni mogoče 
dobro gospodariti. 

Samoupravljanje, ki pome- 
uresničevanje oblasti de-. 

Ovnih ljudi, je torej vsaki 
plovni organizaciji potrebno 
^  človeku dober zrak. Po- 
•^mtakem samoupravljanje ni 
®^kla sodobnemu gospodarje
nju, marveč naša velika pred
nost, ici jo Imamo v primer- 

s kapitalističnim in ad- 
^•'^istrativnim sistemom up- 
'̂ '̂ Îjanja, Naš problem pa je 

^ tem, da te prednosti ne 
^ m o  dovolj uporabljati, 
P*‘av zato, ker je samouprav- 
janje v marsikateri delovni 
^eanizacij.i še zatomelo, ne- 

med drugim tudi za-
■ ker so odnosi med samo- 
Pravljanjem In vodenjem 

J^asni, deUtev dela med 
dejavnostmi pa je včasih 

postavljena celo na glavo.

postavlja pred nas aa- 
da razvijemo, posodo- 

in napravimo boj učin- 
VI organizacijo samoupra. 

J^ ja , kakršna ustreza po- 
oam gospodarjepja v posa- 

®2ni delovni organizaciji.

no pobudo strokovnih in vo
dilnih ljudi, hkrati pa uspe
šno spodrezovalo korenine 
vsakršnim težnjam, ki bi od
rivale delovne ljudi od njiho
vih samoupravljavskih pravic 
ter dolžnosti. Priložnost, da 
odnose med samoupravlja
njem in vodenjem vistrezneje 
uredimo, nam nudijo spre
membe oziroma izpopolnitve 
ustave. Pred nami je naloga, 
da tem ustavnim spremem
bam prilagodimo sistem in 
oblike samoupravljanja v po
samezni delovni organizaciji. 
Pri tem nam omenjene usta
vne spremembe puščajo mno
go bolj proste roke, da raz
na vprašanja (na pr. delovno 
področje in način delovanja 
upravnega odbora, komisij in 
odborov delavskega sveta, 
odnose med posameznimi de
li podjetja itd) uredimo tako, 
kot narekujejo potrebe posa
mezne delovne organizacije.

Centralni komite Zveze ko
munistov Slovenije, ki je 
pred dnevi obravnaval samo
upravljajo in organizacijo 
dela v delo\Tiih organizacijah, 
je prispeval k jasnejši idej
nopolitični opredelitvi teh 
problemov. Pobliže pa si ta 
vprašanja, fci so tako ali diri- 
gače živo prisotna, a nedore. 
čena v vseh delovnih organi
zacijah, lahko razjasnimo în 
uredimo seveda le samd, vsak 
v svojem kolektivu. M. Z.

Obetajoče leto za 
gradbince

Kar 411 izmed 494 delovnih 
organizacij gradbene stroke 
v Jugoslaviji meni, da bo le
tos skupna vrednost vseh 
gradbenih del v državi za 22 
odstotkov višja kot je oila 
lani. Zlasti bo večja vrednost 
gradbenih del, ki jih naša 
podjetja izvajajo v tujih dr
žavah; tu pričakujejo kar 45 
odstotkov večjo vrednost del 
kot so jo dosegli lani.
. Gredbeniki tudi trdijo, da 
se bo letos zaposlenost pô ’e- 
čala za 5 odstotkov, osebni 
dohodki za 10 odstotkov, me
dtem ko naj bi letos zgradili 
stanovanj za vselitev kar za 
38 odsftotkov več kot .so jih 
lani.

Kaj če bi ga včlanili — pa bo molčal!
Karikatura is beograj^ega Ježa

OSNOVA ZA NADALJNJI VSESTRANSKI RAZVOJ: CESTE

Ceste - vprašanje vseh Slovencev
Letos se začno dela za nove mostove v Metliki, Dravogradu in v Bre
žicah -  Hitra cesta Ljubljana-Zagreb verjetno še dolgo ne bo dobila štirih 
pasov, dobila pa bo »polževe pasove« za hiter obvoz karteljevskih in 
višnj^gorskih klancev -  Osrednja naloga: zgraditi slovenski »cestni križ« 

z vzhoda na zahod in s severa na jug

Na željo uredništev pokrajinskih časnikov in 
radijskih postaj je bU prejšnji teden pri sekretariatu 
za inform acije IS SRS v Ljubljani razgovor o izgrad
nji hitrih  cest v Sloveniji te r o regionalnem pro
storskem  planiranju in razvoju regij. Razgovor je 
začel član izvršnega sveta Boris Vadnjal, zelo nazor
no in z vrsto zanimivih podatkov pa sta  ga dopol
nila Lojze žokalj, predsednik upravnega odbora Cest
nega sklada SRS, te r inž. Marko Šlajm er iz b iro ja za 
regionalno prostorsko planiranje. Tu objavljamo 
predvsem nekaj vprašanj s področja slovenskega 
cestnega omrežja, medtem ko se bomo k načrtu 
o dolgoročnem ekonomsko-političnem razvoju Slo
venije še vrnili.

Zdaj je menda že skoraj 
vsem znano, da je pogodba 
med predstavniki Mednarod
ne banke za obnovo in raz 
voj ter Zveznega izvršnega 
sveta o 30 milijonih dolarjev 
kredita za izgra:>njo prvih 
avtomobilskih cest v Jugo
slaviji podpisana. Gre za ce
sti Zagreb—̂ Karlovac in Vrh
nika—Postojna ter za cesto 
I. reda Gostivar—̂ Kičevo. Od 
odobrenih 30 milijonov do
larjev odpade na Slovenijo 
žal le 16 milijonov (4 mili
jone posojila dobi Makedo
nija, 10 pa Srbija); žal pravi
mo zato, kerje 16 milijonov do
larjev posojila v Sloveniji na
menjenih samo za tisti del 
nove avtomobilske ceste, ki 
bo tekla od Vrhnike do Po
stojne v dolžini 32 km. V je
seni sd bodo strokovnjaki 
Mednarodne banke znova og-

amoupravljanje naj bo ure- 
tako, da bo omogočalo, 

*^Piralo in spodbujalo pol

Se nam obeta leto 
izrednih uspehov?

Večja proizvodnja, več
ji izvoz, večja zaposle
nost, višja storilnost de
la in višja življenjska ra
ven — to so glavne iz
med značilnosti dobre, 
močne gospodarske ko- 
nj>xmkture. Voditelji 2297 
industrijskih podjetij, v 
katerih dela kar 87 odst. 
vseh industrijskih delav
cev v SFRJ, so napove
dali v posebni anketi ze
lo ugoden razvoj, po ka
terem sklepajo izkušeni 
statistiki, da se bo:
— letos industrijska pro

izvodnja v Jugoslaviji 
povečala za 15 odst.,

— izvoz se bo povečal za 
21 odstotkov,

— prodajne cene naj bi 
v glavnem mirovale,

— zaloge bodo padle za
10 odstotkov, 
povprečni osebni do
hodek se bo dvignil za 
8 odstotkov,

— investicije povečale za 
26 odstotkov in

— skupna zaposlenost 
dvignila za 3 odstotke.

To pomeni, da bi letos 
lahko doživeli izreden go
spodarski skok naprej. 
Značilno Je, da se stati
stiki le malo motijo pri 
takih napovedih, ki te
meljijo na številnih pre
izkušenih podatkih. Za 
gornjo anketo trdijo, da 
je ugledna, se pravi — da 
verjamejo podatkom, ki 
jih je dalo skoraj 2300 di
rektorjev naših največjih 
industrijskih podjetij!

Ce se gornjim napove
dim pri<iruži še dobra 
kmetijska letina, bomo 
doživeli leto izrednega 
gospodarskega razmaha. 
Dinar bi se ob vsem tem 
moral seveda še bolj utr
diti — kar je ena izmed 
glavnih nalog reforme.

ledali teren za odsek nove 
ceste od Hoč do Levca pri 
Celju, ki kot glavni projekt 
zdaj še ni prišel v razpra
vo pri tej banki. Zato ima 
tu besedica »žal« predvsem 
prizvok obžalovanja zaradi 
cepljenja sredstev, saj se nam 
v tujini upravičeno čudijo, da 
smo razdelili teh 30 milijo
nov dolarjev kar na tri »hre
novke« v treh republikah . . .

Ko je Lojze Zokalj razlagal 
novinarjem osrednja vpraša
nja slovenskih cest, je pred
vsem opozoril na veliko ne
skladnost med silnim razvo
jem gospodarstva v zadnjih 
20 letih in ogromnim zaosta
janjem cestnega omrežja, v 
katerega nismo vlagali — v 
primerjavi z naravnost veli
kanskim vzponom gospodar
stva — skoraj nič. V jeseni 
bo vprašanje celotne mreže 
slovenskih cest p>ostavljeno 
pred našo skupščino. Čeprav 
je res, da je s sedanj'imi na
črti vzeta v obdelavo polovi
ca »cestnega križa« Slovenije 
(zveza od Maribora prek 
Ljubljane do Nove Gorice), 
obdelujejo strokovnjaki tudi 
že zvezo Podkoren—Lo'u^j^a 
in I^jubljana—Zagreb. To pa 
je naloga, katere se mora lo
titi ves slovenski narod z 
vsemi svojimi močmd. 25gra- 
ditev novih cest, obnova se
danjih hitrih cest ter sodob- 
r»o zdrževanje vseh drugih 
cest v SRS je podroi^e, za 
katerega se mora zavzeti 
naše celotno gospodarstvo, 
republika z vsemi svojimi 
zmogljivostmi. Začrtani »ce
stni križ« povezuje vse Slo
vence. Nov, velik projektivni 
in operativni štaib mora pri
praviti obsežno prometno 
študijo, kd obsega ta čas 280 
km programa (od 628 km 
križa), 360 km idealnega ter 
45 gla\Tiega projekta. V 3—4 
letih bomo Imeli celoten pro
jekt za avtomobilsko cesto. 
Njen prvi odsek mora biti 
gotov sredi leta 1972, zato 
bo prišed na mednarodno li
citacijo že ta mesec.

Ogromno naporov bo treba, 
da bomo v prihodnjih 10 do 
15 letih vložili v slovensko 
mrežo 500 do 600 milijard 
starih dinarjev. Gre za našo 
osrednjo prometno hrbtenico

in za glavne pnUdjudke cest, 
saj promet skokovito nara
šča. Tovaniš žokaJj je pri 
tem opozoril, da se Je s so
delovanjem občan pa tudd v 
pretekliih letjiii marsikaj le 
naredilo pti obnovi in asfal
tiranju cest, tako zlasti v 
Prekmuriju in na Dolenjskem, 
sati smo n.pr. zadnja leta ob- 
noT^ po 500 do 600 km ce
stišč. Celje bo te dni dobilo 
po dolini Save naravno zve^p 
s Spod. Posavjem in priklju
ček na sedanjo hitro cesto 
Ljubljana—Zagreb. Cestni 
sklad je letos namenil tri- 
četrt milijarde Sdin za obno
vo asfalta na hitri ce
sti Ljubljana—Zagreb, kar 37 
odstotkov vseh svojih sred
stev p>a vlaga v večja dela za 
slovenski cestni km . Etapna 
gradnja čaka avezo med Go
rico in Razdrtim, v načrto
vanju je predor pni Podko
renu in vxsta drugih del. 
Povsod ga gledamo na cestno 
omrežje kot enoten problem 
slovenske republike.

C!este so končno le stopile 
v ospredje seznama naših naj
nujnejših nalog. Tg.

Letos izredno 
velik izvoz

Najnovejši podatki o giba
nju izvoza v SFRJ so zelo 
ugodni: v aprilu je bil jugo
slovanski izvoz za 22,4 odst. 
večji kakor lani v aprilu, 
medtem ko se je izvoz iz Slo
venije v enakem razdobju po
večal celo za 31,4 odstotka, 
žal je bil uvoz v aprilu še 
vedno na visoki ravni letoš
njega marca, kar smo že oce
nili kot veliko pretii^ost. V 
prvem četrtletju se je izvoa 
v primerjavi z lanskim pove
čal v celoti za 11,5 odst.. V 
prvih 4 mesecih smo izvozili 
iz države že za 5.161 milijo
nov din, pri čemer je indu
strija zastopana z 81 odstotki.

Izvoz iz Slovenije se je do 
konca aprila dvignil na 285,5 
milijonov din oz. za nekaj 
vefi kot 31 odst. v primerjavi 
z lanskim aprilom. V 4 mese
cih smo iz Slovenije izvozili 
raznega blaga in pridelkov za 
1.001 milijon dinarjev, kar je 
za 27,4 odst. več kot lani v 
enakem razdobju.

Tudi kmetje pridno 
varčujejo

Hmetaijske oiganizacije t 
Sloveniji imajo ei.800 varče- 
vBlcefv — knietoiv, Jal imajo 
nekaj nad 60 milijonov din 
hranilnih vlog. V zadnjem le
tu Je sicer kakih 900 varče
valcev manj, medtem pa so 
vloge narasle v enem letu za
10 mdilijonoiv dinarjev. 2al so 
od tako privarčeA'anega de- 
naiija kmetijske otrganizacije 
posodile do konca decembra 
land kmetom koanaj dobro 
četrtino, lahikio pa U pot»> 
dile do 60 odistotkor tega de
narja.

Srečanje 415 doma
čih in 291 tujih pod

jetij
25. maja so v Beogradu za- 

fcljuičili XIII. mednarodnu se
jem tehnike, kater^a se je 
udeležilo tokrait 415 Jugoslo
vanskih in 291 inozemskih 
podijetij (ia 19 držav). Prire- 
diteiv je bila tudd tokrat spe- 
cialaairana za iadelke osno\'- 
niii iindustrijsknih panog. Sre
čanje je prineslo visto po
slovnih dogovorav' in poglo
bilo stike med kodektivd ko
vinske, teemičine in elektroin
dustrije SFRJ s tujimi sorod
nimi podjetji.

Kmetijski nasveti

Varstvo vinske trte
B Peronospora jes najbolj nevarna bolezea vinske tr

te, ki napada listje, grozddče In poganjke. Spoeaoamo Jo 
po mastnih ma»dežih ter po beli prevleki na spodiiji stra
ni listov. Ko Je bolezen že toliko napredovala, je Skrc^lje- 
ixJe že prekasno, zato je nujno potrebno upoštevati napo
vedi antiperonospome službe, ki pravočasno opoizarja 
vinogradnike, kdaj lahko pričakujejo izbruh bolezni.

■  Bolezen preprečujemo s škropljenjem % bordojsko 
brozgo ali s kakim drugim ^Qropiv(»n, med katera štejejo: 
tiozin, orthocid, dithan, phaltan, cuprablau, bordopin, ba
kreni delan, zineb in še nekatera druga. 1-odstotna bor
dojska brozga, ki jo pripravimo iz modre galice in apna. 
se pri nas še vedno najbolj i/*orablja.

Za drugo najbolj nevarno bolezen vinske trte — pepel 
ali oidij je najbolj učinkovito sredstvo žveplo. Zv^lanje 
z drobno zmletim žveplom se obnese v toplem sončnem 
vremenu. Dalj časa £» že v uporabi tudi žveplena škropi
va, ki prihranijo vinogradnikom dvojno delo, saj jih lah
ko primešamo škropivom proti peronospori. Taka škropi
va so; sumporol, socan, kumulus, oidin, karatan itd- Pre
den se' lotimo škropljenja. Je treba natančno prebrati 
navodila, če se že ne posvetujemo s strokovnjak(»n.

I  Vinska trto pozna, še nekatere druge bolezni in 
škodljivce, ki pa še zdaleč niso tako nevarni kot perono
spora in oidij. Mednje spada trsna pršica, Id. povzroča 
bradavice in nabrekline na listih, kar lahko preprečimo z 
žveplanjem proti oidiju. Nevami so lahko tudi grozdni 
sukačd, trtni žavijalci, trtni pisarji, volkci, ki jih imiču- 
jemo z arzenovimi pripravki, pantakanom ali kakim dru
gim insekticidom.

Med nadlogami vinske trte, ki jih povzroči neprimer
no zemljišče, pa je zelo neprijetna bledica ali kloroza. 
Pojavi se, če je zemlja, na kateri raste trta, preveč vlaž
na in nepropustna ali če je v njej preveč apna. Odpravi
mo Jo z gnojenjem s kislimi gnojili in z drenažo.

Inž. M. I*.
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Žalostni sporofiamo znancem, 
sorodnikom in prijateljem...

a

P r o m e t  je  sprem ljevalec sleherne civilizirane 
družbe. Nepogrešljiv je  v tehniki, industriji, trgo
vini, turizm u; brez njega ni napredka na vseh gospo
darskih področjih, brez njega pa tudi ne bi bilo 
znanosti in kulture. Ce uredimo prom etna vprašanja, 
smo v prenekaterem  prim eru rešili nešteto perečih 
vprašanj, ki zadevajo razvoj posameznih gospodar
skih vej, vasi, trgov in m est, pokrajin  in celo neraz
vitih držav. Sodobno človeštvo prom et m odernizira, 
ga vedno bolj uporablja, razširja in izpopolnjuje- 
Velike m oderne ladje, gliserji, nadzvočna letala, ve
soljske ladje, ki že Mte naproti planetom, na dese
tine in stotine milijonov m otornih vozil — vse to 
prihaja vedno bolj izpopolnjeno iz tovarn, ladjedel
nic, znanstvenih kabinetov itd. Prom etu so name
njena najsodobnejša vozila vseh vrst, najvažnejši oz. 
najbolj razširjen pa je  še vedno suhozemni promet. 
Prav cestni prom et pa postaja vse gostejši in hitrejši 
ne le v tehnično razvitejših deležah, marveč tudi 
pri nas.

Ustavimo se za hip »amo 
pri motornem cestnem pro
metu, ki se je v zadnjih le
tih neverjetno hitro razvil. 
Danes je v Sloveniji že nekaj 
nad 150.000 motornih vozal. 
Ce prištejemo še turistična 
ter trgovska tuja in domača 
vozila, potem teče po na- 
šah cestah vsako leto ogrom
na reka osebnih avtomobilov, 
motomib koles, mopedov. Ka
mionov, kombijev in dimgih 
motornih vozil vseh mogočih 
obfik in vrst. Prištejmo jim 
ge kakih 800.000 dvokoles ter 
na tisoče vprežnih vozil, pa 
bomo dobili nadvse pisano 
podoibo izredno živahnega 
prometa, ki še vedno oara- 
§ča. Prav Slovenija pa ima 
med vsemi jugoslovanskimi 
republdkami glede na število 
prebivaioev najibolj gost pro
met.

Visok krvni davek na 
naših cestah

Ogromno število vozil vseh 
vrst, dostikrat slabe ali teh
nično nepravilne zgrajene 
stare ceste, nizka tehnična 
kultura uporabnikov vozU in 
udeležencev ▼  javnem pro- 
prometu, pa še vrsta drugih 
vzrokov prispeva k narašča
nju prometnih nesreč. Iz le
ta v leto jih je več, čedalje 
vdšji pa je tudi odstotek 
smirtnih žrtev. Mladina to

otroci so vedno pogostnejše 
žrve prometnih n^reč. Ceste 
postajajo podobne klavnicam.

D ruž^ spričo tako žalost- 
Dih ugotovitev ne sme ostati 
brezbrižna. Stvar nas vseh je, 
da prometne nesreče kar naj
bolj Jsajezimo. Tudi tu velja, 
da je bolje preprečevati kakor 
trpeti posledice. Vse preveč 
smo tihi, pa čeprav ne mine 
dan, da ne bd v časnikih, ra
diu ali televiziji brali m vi- 
deU žalostne posledice pro
metnih nesreč.

Samo lani: 35 mrtvih 
šolarjev!

v  lanskih prometnih nesre 
čah v Sloveniji je bilo ude
leženih kar 628 otrok do 14. 
leta starosti:

■  123 jih je bilo na vož
nji s kolesi,

■  4 na vožnji z mopedi,
■  501 pa je bil pešec.
Mer 628 otroki je bilo 500

šolarjev — povzročiteljev 
prometnih nesreč, žalosten 
in hkrati prepričljiv dokaz, 
kako pomanjkljiva Je pro
metna vzgoja otrok!

Samo lani pa je bila 
smrtna žetev med mladino 
zaradi posledic prometnih 
nesreč pretresljiva:

■  35 šolarjev mrtvih,
■  300 šolarjev hudo tele

sno poškodovanih.

Smrt preži na cestah
v  vsaki občini poznajo zadnja leta več prime- 

rof) ko $o postali irtve svoje ali tuje neprevidnosti 
v prometu tudi o t r o c i .  W  upravi javne varnosti
v Novem mestu smo đobiH naslednje podatke o 
lanskih in letošnjih prometnih nesrečah, pri kate
rih $o bili tako ali drugače prizadeti otroci v sta
rosti od 3 do 14 let.

Lani so v novomeški občim zabeležili 22 promet
nih nesreč, od katerih so jih otroci zakrivili 2S, 
od/rasli vozniki pa 4. Posledice so bile hude:

— 22 telesnih poškodb in
— en mrtev otrok.
Vzroki? Otrok je pritekel na cesto, ne da bi po~ 

gledal, če je prosta — avtomobilist pa je v tistem 
hipu drvel skozi vas in povozil malčka do smrti. 
Mnogo je šolarjev-kolesarjev, ki se vozijo kar po 
sredi ceste ali pa med voinjo klepetajo in vozijo 
vštric, i>časih tudi kar po trije, Otro<H večkrat preč. 
kajo ceste izven dovoljenih prehodov, se obešajo na 
torx)mjake ih vozove, se igrajo z togami sredi cest 
in ulic in pod.

Letos je bilo v novomeški občini že S takih ne
sreč, Zakrivili so jih spet Solarji. Posledice:

— 3 težke telesne poškodbe,
— trije mrtvi otroci.
Prečkanje cest in nepravilno kolesarjenje sta 

vzroka za hude bolečine in teSke posledice. Na av
tomobilsko cesto pri Lešnici je stopila smrt, ko se 
je pred kratkim osebni avtomobil z veliko ‘naglico 
zaletel v 7-letnega otroka, ki je šel čez cesto, ki 
sploh ni dovoljena za pešce. V Brezovici je 4-letni 
otrok pritekel od zadaj pod tovornjak, ki je vozil 
nazaj in spet je mlado Uvljenje ugasnilo brez po
trebe. Y Novem mestu je 7-letni šolar stopil s ploč
nika naravnost pod avto in podlegel poškodbam.. ,

■  237 šolarjev z lažjimi po
škodbami.

Družba zdaj ve, kje je tre
ba iskati vzroke za promet
ne nesreče, vemo pa tudi, 
kako jih je treba odpravljati 
in otroke zaščititi pred nevar
nostmi, ki jih prinaša sodoo- 
ni promet in kakršnih - bo 
vedno več.

številke pa so žal vedno 
hujše. Letos ne zaostajamo za 
številom lanskih žrtev! Mo
tornih vozil je med ljudmi 
vedno več, promet narašča 
izredno hitro, saj tudi na 
tem področju skušamo do
segati telmično razvitejše de
žele in države. V Jugoslaviji 
pride zdaj 1 osebni avtomo
bil na_46 prebivalcev, v Slo
veniji že na 16 prebivalcev, 
v Ljubljani pa celo že na 6 
prebivalcev. Povprečje v 
ZDA znaša po najnovejših 
podatkih že 1 avtomobil na 
prebivalca. Pri nas »lakota 
po avtomobilu« še ni nasiče
na. če poleg tega še vemo, 
da predstavlja nasičenost z 
avtomobili pribl. 300 do 330 
vozil na tisoč prebivJricev, po
tem si lahko predstavljamo, 
da bo nadaljnji raavoj av
tomobilizma pri nas še ved
no zelo skokovit. Vse to pa 
hkrati spet prinaša nove pro
bleme, glede na naše dose
danje izkušnje pa tudi nove 
nevarnosti za udeležence 
prometa.

Karlovška prometna 
konferenca

Osmrtnice v časnikih in 
dnevna poročila v tisku, ra 
diu in televiziji nas sproti 
seznanjajo z vsemi žalostni
mi posledicami prometnih 
nesreč. Gospodarska škoda, 
ki nastaja zaradi nesreč tako 
za celotno družbo kot za nje
ne posamezne člane, je iz
redno visoka, čeprav o njej 
po navadi manj govorimo.

Zaradi vseh teh in drugih 
vzrokov, predvsem pa zavo
ljo visoke smrtne žetve’ med 
mladino, ki je tako pogosto 
žrtev prometnih nresreč, je 
bila od 17. do 19. junija 1965 
v Karlovcu jsvezna konferen
ca s posvetovanjem o pro
metni vzgoji otrok in mladi
ne. Iz vseh krajev države je 
takrat prišlo 340 delegatov, 
predstavnikov oblasti, druž
benih organizacij in pred
vsem predavateljev — vs^o- 
jiteljev. Ko so tigotavljali 
vzrcdce vse prevelikega Števi
la prometnih nesreč otrok, so 
predlagali, da bi v vse šole 
vpeljali prometno vzgojo. 
Družba kot celota naj bd šoli 
pomagala pri uresničevanju 
teh pomembnih nalog. Pionir
ska in mladinska dejavnost 
naj bd bili usmerjeni tudi t 
to, da bi mladi rod rastel 
v disciplinirane uporabnike 
cest in da bi poznal pro
met.

V Karlovcu so sklenili, da 
naj postane 17. junij DAN 
VARSTVA OTROK V PRO
METU. Ko ga letos aiova 
pripravljamo, upoštevajmo 
doslej znane dobre izkušnje 
prometne vzgoje otrok m 
mladine, pri tem pa nas naj 
vodi misel, da je večdna vseh 
umrlih, ponesrečenih in inva
lidnih otrok iz prometnih ne
sreč ž r t e v  prometne ne
vzgojenosti.

Otroke in mladino vzgaja
mo v vsestransko razgleda
ne bodoče ljudi. Prometna 
vzgoja je eden izmed pogo
jev, da bomo ta plemeniti 
nam«n tudi dosegli.

■

&

Dragi otroci!
17. junij bo dan varstva otrok v prometu. Po vsej državi se 

bomo ta dan z različnimi prireditvami, s tekmovanji, predavanji 
in posveti spomnili velikih prednosti, predvsem pa tudi nevarnosti, 
ki jih prinaša sodobni p r o m e t .

Tudi na vas, dragi naši cicibani, pionirji in pionirke ter mla
dina, _se obračamo s tem pismom in vam želimo v njem povedati, 
kako zelo skrbi naša domovina za svoj mladi rod. Mi, odrasli, 
vam želimo mirno in srečno pot v šolo in domov. Radi bi, da bi 
Dila vaša varnost kar največja.

Mnogi izmed vas so že prizadevni člani prometnih družin ali 
krožkov v svojem pionirskem odredu. Nekateri so tudi že javno 
poniagali prometni službi in šoli, da je bila varnost vaših sošolcev 
zagotovljena. O tem so nam povedali mnogo pohvalnega tovariši 
miličniki, marsikaj pa ste sami lepega napisali bb nedavnih 
tekmovanjih o poznavanju prometnih znakov. Mnogi med vami 
že dobro vedo, kako je treba zavestno in disciplinirano uporabljati 
ceste. Žal pa je število mladih pionirjev-prometnikov še vse pre
majhno, da bi lahko še učinkoviteje sodelovali pri reševanju 
nalog, ki jih vsak dan uresničujejo prometni miličniki.

Na tej strani posebej omenjamo tudi nekaj žalostnih pro
metnih nesreč iz zadnjega časa. Želimo, da jih preberete in da 
bi bili vi vsi na cestah še bolj previdni! Svetujemo vam, da upo
števate na vsaki cesti in povsod v prometu potrebno disciplino. 
Želimo, da bi vi vsi pri pouku prometne vzgoje v šoli, v raznih 
krožkih in še posebej v družinah prometnikov v okviru pionirske 
organizacije sodelovali, tekmovali in pomagali! Vaši vzgojitelji in 
prometni miličniki vam bodo za pomoč zares iz srca hvaležni.

Starši, vsi odrasli in zlasti vozniki!
Sreča naših otrok je naša osrednja skrb in dolžnost. Prosimo 

vas, da nenehno vzgajate mlade ljudi, da se bodo na cestah, pri 
vožnji in sploh v prometu pravilno vedli. Navajajte jih na potrebno 
disciplino, pazite na otroke na cestah! S takim skupnim delom 
pomagajmo ljudski oblasti in prometni milici tudi preko AMD, 
Ljudske tehnike, društev šoferjev in amaterjev, da bi člani vseh 
teh In drugih organizacij kot disciplinirani uporabniki cest hkrati 
vedno skrbeli tudi za varnost in zaščito otrok v prometu.

ZAHVALJUJEMO
se vsem, ki bodo sodelovali pri sedanji akciji v prometni vzgojil 
Iskrena hvala tovarišem miličnikom, staršem, vzgojiteljem v šolah 
in drugje, članom AMD in vsem drugim, ki boste mladim obča
nom, našim šolarjem, v vseh občinah prenesli misli in želje, 
izrečene ob dnevu varstva otrok v prometu. Dokazujmo vsak dan 
na cestah s svojo discipliniranostjo in z zgledi, da želimo imeti 
vredne in,sposobne cicibane, pionirje in mladino vzgojene tudi 
v duhu sodobnega prometa!

KOMISIJE ZA VARNOST PROMETA 
v DOMAČIH PODROČNIH OBČINAH

4 DOLENJSKI UST * TEDNIK* VESTNIK: vsak četrtek 60.000 izvodov/



KMET PREPRIČUJE KMETA. Ob obiskih na Okroglem niso ^ t r e b n i  vodiči; 
domačin, član stro jne skupnosti, pove najbolj prepričljivo.

Okrogliški primer - zadruga v malem
(Nadaljevanje s 1. str.)
združenega nastopa pri 
prodaji pridelkov in živi
ne ter nakupa stvari, po
trebnih za km etijo. »Danes 
se bo m oral km et združe
vati, da bo lahko sodobno 
prideloval, da bo zm anj
ševal fizični napor in po
rabo živega dela.

Okrogliški prim er je  pri
vlačen prav za Dolenjsko. 
Mnogi pridelovalci krom 
pirja, ki se spom injajo 
minulih jeseni, ko so se 
odjemalci malone norče
vali iz obilnega pridelka 
krom pirja, upajo v tovar
no za predelavo krom pir
ja, ki bi pobrala vse tržne 
presežke, pa bi bilo pri
delka še prem alo za načr
tovano zmogljivost.

Tovarna bo ob nespre
menjenih drugih stroških 
donosna, če bo dobivala 
razm erom a poceni surovi
no — krom pir. Poceni 
krom pir pa ne pomeni za
služka z a ' kmeta, če se 
pridelovalni stroški ne bo
do zmanjšali. Okrogliška 
stro jna skupnost je  zaži
vela prav pri krom pirju.

Prav nič težko ni izra
čunati, da 10 ha velika

Koliko parkov je 
v Kočevju?

Posebna komisija krajevne 
skupnosti Kočevje je pred 
pratkim ponovno izmerila 
parke in zelenice ter ugoto
vila, da je v mestu 34.000 
kvadratnih metrov parkov 
in zelenic javnega pomena, 
^34 kv. m promenadnih po
ti in 15.000 lev. m zelenic, ki 
bi jih krajevna skupnost ra
da dala v upravljanje in vzdr
ževanje lastnikom zgradb, da 
bi se tako znebila stroškov 
Za vzdrževanje. Krajevna 
skupnost je vzela v službo 
tudi dva delavca, ki bosta 
Vzdrževala zelenice," medtem 
fco je obrezovajije drevja in 
gojitev cvetja v parku odda
ja pogodbeno zasebnemu vrt
narju.

N£«e zadružništvo je  v kriadL Velike zadruge 
ali celo kom binati so predaleč od kmetov. 
S trojni odseki so povečini slabotnejši, kot so 
bili nekdaj, obrati za kooperacijo ponavadi ne 
m orejo svobodno razpolagati z ustvarjenim  
presežkom. Zadruge in kom binati m orajo po
slovati kot druga podjetja in niso več deležna 
nekdanjih družbenih olajšav.

Z zajpisom o stro jn i skupnosti v vasi Okrog
lo, ki spada od KZ Naklo, želimo zbuditi zani
manje za razvijanje novih oblik zadružništva 
znotraj velikih zadrug. Danes je  to v Sloveniji 
prim er, ki je  dosegel rezultate, vredne posne
manja.

km etija s povprečno po
vršino krom pirja ne izrabi 
niti desetine zmogljivosti 
sodobnih strojev za pri
delovanje krom pirja, če 
pri tem upoštevamo nor
malni čas posameznih o- 
pravil. Naj m ar naš po
vprečni km et upa, da bo 
imel svoje stroje, ki jih 
bo dobro izkoristil?

Zakaj primer 
vasi Okroglo

Ni naključje, da danes 
prihajajo km etje v vas 
Okroglo pri K ranju, da 
bi se sam i prepričali in 
pogovorili s tam kajšnjim i 
zadružniki, če je  tisto  vse 
res tako dobro, kot se go
vori. 'Obiskovalci so prese
nečeni, Okrogličani pa po
nosni in zadovoljni, da so 
prišli na to misel.

2e videz vasi pove veli
ko. Vsaka hiša —  v vasi 
jih  je 11 — ima svoj trak 
tor, ki je  nadom estil draž
je konje; s tro ji za pride
lovanje krom pirja pa so 
skupna last in v varstvu 
pri posameznih gospodar
jih.

KZ Naklo in Km etijski 
inštitu t Slovenije sta  spod
budila vaščane, naj nare
dijo ta  poizkus. Za kaj 
več kot 2,5 m ilijona starih  
dinarjev, ki jih  vsakdo 
sam  ne bi zmogel, so ku
pili zelo uporabno Rau — 
Kombi linijo za pridelova
nje krom pirja te r z njo 
posadili in gojili ves krom 
p ir v vasi.

Obračun je bil presenet

ljiv, ugodnejši kot so p ri
čakovali. Ročno delo se je 
zm anjšalo za 58 odst., 
zm anjšal se je  t^esn i na- 
pqr p ri delu, dohodek pri 
pridelovanju krom pirja pa 
se je  povečal. Stroške na
kupa strojev so porazde- 
Uli po površini krom pirja 
pri ix)sameznem km etu in 
s tem  izločili zapleten ob- 
račtm in evidenco. Kdor je 
več plačal, mu je stroj, 
obdelal tudi več krom pir
ja, Za čas posameznega 
opravila so se sosedje do
govorili med seboj.

Nič ni brez zaupanja 
in razumevanja

Samo na nekaj ne sme
mo nikoli pozabiti p ri ta 
kem sodelovanju, ki je  do
bilo ime stro jna skupnost. 
Zaupanje in m edsebojno 
razum evanje je  edino do
bro vezivo take strojne 
skupnosti, če  sosed zavida 
sosedu koao v hlevu — in 
takih je  prav p ri nas še 
veliko — stro jna skupnost 
ne bo imela dolgega življe
nja, razpadla bo z a ra ^  
razprtij m ed sosedi.

Stalen boj za obstanek, 
življenjska stiska in obču
tek ogroženosti, to  so obi
čajni vzroki za slabe so
s e s k e  odnose. TRI niso v 
naravi našega človeka, in 
če bi posamezniku lahko 
zagotovili obstoj in dostoj
nost kmetovega poklica, bi 
nastalo več plodnih tal za 
nove oblike* zadružništva 
in sodelovanja na vasi.

Inž. MARJAN LEGAN

ČLAN VLADE O RESOLUCIJI O KMETIJSTVU

„Trezno In v 
okviru možnosti"

Iz razprave inž. Milovana Zidarja, član IS, 
na seji občinske konference ZK v Trebnjem 

-  Preveč kapitulantstva in premalo združe* 
vanja -  Položaj kmetijstva sa izboljšuje -  
Denarja od zgoraj ne moremo pričakovati

Na seji občinske konfe
rence ZK v Trebnjem, po
svečeni kmetijstvu, je go
voril tudi inž. Milovan Zi
dar, član republiškega iz
vršnega sveta, ki je nave- 
ded nekatera stališča o 
kmetijski politiki.

Za tem,- ko je izčrpno 
obrazložil položaj kmetij
stva v letih po gospodar
ski reformi, ki ga je ote
žilo zaostajanje kupne 
moči pebivaistva, manjše 
možnosti izvoza in poveča
nje cen reprodukcijskega 
mateiriala, je dejal, da je 
treba na probleme kme
tijstva gledati bolj trezno 
in v okviru možnosti. Tr
dil je, da je problem kme
tijstva v Sloveniji, ki sko
raj nima nezaposlenosti, 
manjši kot v celotnd Ju
goslaviji.

INŽ. MILOVAN ZIDAR

Dejal je, da moramo do
seči to, da bo trgovina 
najTočala proizvodnjo in 
da bomo s kooperacijo 
nadomestili lastno pxroi2i- 
vodnjo, kar se je v ne
katerih predelih Slovenije 
že močno uveljavilo. Tam 
krepijo hranilno kreditno

vlogo zadrug in opremlja
jo kmetije s kmetijskimi 
stroji.

Glede resolucije o kme
tijstvu^ ki jo je republi- 
što  s5nipščina sprejela no
vembra lani, je inž. Zidar 
dejal, da je v velikem 
delu programska, v neka
terih postavkah pa oelo 
neuresničljiva, ker dovolj 
ne upošteva materialnih 
možnosti, člane konferen
ce je seananU z vsebino 
predvidenih razprav in uk
repov v kmetijstvu ter na  ̂
vedel dosedanjo denarno 
pomoč v obliki regresov 
in premij.

V nadaljevanju je izja
vil: »Sodim, da se zadnje 
mesece položaj kmeOjst^ 
že izboljšuje. Raste kupna 
moč, oživlja izvoz, obeta 
se bogata turističania seao- 
na, ugodno kaže tudi raz
prave o pokojninskem za
varovanju kmetov itd.

Glede oddajanja družbe
nih zemljišč v zakup je 
dejal, da je dobro ohrani
ti najboljša zemljišča, če 
pa že kaže oddajati dirviž- 
beno zjemljo v zakup, pa 
je nujno zagotoviti socia
listični zaikup v skladu z 
našimi načeli o osebnem 
delu z zasebnimi redstvi.

»Pirav na Dolenjskem 
pogrešam več integracij
skih teženj, k bi zdmi- 
ževale kmetijske proizva
jalce za enotnejši nastop 
in iskanje novih možnosti. 
^ t l  me preveč kapitu
lantski odnos in kazanje 
na višje organe. Zavedati 
se je treba, da take druž
bene nadgradnje, ki bo 
podeljevala denar, ne bo 
več,« je menil tovariš Zi
dar.

Kmetijski zadrugi Treb
nje in s tem tudi drugim 
je priporočil, naj razvi
jajo hranilno kreditno 
službo in naj se ne bojijo 
vključevati kmete v vo- 
deivje zadrug. Dodal je 
tudi, da je zadružništvo 
vedno nosilo obeležje tr
govine in da ni prav nič 
napačno, če kmetijska za
druga raavije tovrstno de
javnost.

Pomanjkanje šivilj in krojačev ne more biti 
več vzrok, da ne bi bili lepo oblečeni.

Velika izbira letnih, ženskih in moških oblek 
ter diolenov z 20-odst. popustom pri

O e t e i e k s l i l “  ČRNOMELJ

ALPINA ROČNE
MOTORNE
KOSILNICE

Izredna prilika za kmetovalce
M02N0ST NABAVE DODATNE OPREME ZA ŽETEV 
PRODAJA ZA DINARJE: 4.680,— DIN

cosmos
Ljubljana. Celovfika 33, tel. 313-062, 313-770 
Maribor, COSMOS, Grajska 7, tel. 22-654 
Celje, AVTO CELJE, Ljubljanska 11, «el. 21-80 
Koper, TRGO AVTO, JLA 25, 21-620

lehnični podatki tipa Export 
Moč 4,5 KS — dvotaktni motor 
poraba 0,8 kg na uro 
PRESTAVE:
1. brzina 1,5 km na uro
2. brzina 3 km na uro
3. brzina 6 km na uro 
dolžina noža 90 cm 
teža 48 kg
ačinek koSnje do 4000 m* na nro

Kmetijske zadruge 
v korak s kmeti
v  torek so se zbrali pred

stavniki kmetijskih zadrug iz 
črnomaljske, metliške in tre
banjske občine na medobčin
skem posvetovanju v Novem 
mestu. Posvetovanja so se 
udeležili tudi dmižbeno-poli- 
tični delavci in poslanci. V 
uvodnem govoru je vodja 
kmetijske službe pri gospo
darski zbornici Rado Dvor
šak spregovoril o velikih te
žavah, v katere je v zadnje 
čase zašlo zasebno in druž
beno kmetijstvo, opozoril pa 
je tudi na neurejena tržna gi
banja m  kmetijske pridelke, 
v  živahni razpravi so udele
ženci ugobovili, da bo od
slej potrebno večje sodelovar 
nje med kmetijskimi zadru
gami, tesnejši pa bodo mo
rali bitd tudi sliki z zasebni
mi kmeti. Poudarili so, da bo 
treba v letošnjih ziomkih 
mesecih več skrbi posvetiti 
izobraževanju kmečke mla
dine.

Veliko jih je do
brega srca

v  akciji zbiranja otolačil, ki 
]e bHo v Metliki in v Gradcu 
konec maja, so ljudje prine
sli več kot 700 kg obleke in 
obutve. Ponovno se je irfca- 
zalo, da je veUko občanov 
dobrega srca, medtem ko ne
katerih, ki M lahko dali, ni 
bilo zjraven. ObčinsSd odbor 
RK v MetUM pa je pred dne
vi dobiH še darilno pošiljko 
ia Tržiča na Gorenjcem. 
I*ettonski polno naložen ka
mion je pripeljal obleko in 
obutev, ki 90 jo za Metliko 
zbrali občani Tržiča. Zaen
krat je vse darovano blago 
uskladiščeno na Vinomeru. 
Neikaterim najpotrebnejšim 
občanom bodo v kratkem po
slali pakete, ostalo pa bodo 
pustili v skladiščih aa primer 
elamentame nesreče.

Sprememba 
naslova!

Naročniki, ki spremenijo svoj 
stan naslov, naj sporočijo oba 
naslova Dogaja sc, da sporo
čijo samo novega, ker ima
mo prt nas včasih več naroč
nikov z »nakim (priimkom in 
Imenom, seveda De moremo 
vedeti, čjgav naslov je treba 
spremeniti

Živina in vprege čez 
most pri Otočcu

Novi most na obvozni ce
sti pri Grabnu bo raebreme- 
nii novomeške ulice težjega 
prehodnega prometa, ne bo 
Pa rešil vprašanja vpreg in 
živine, ki zlasti na semanje 
dni zelo ovirajo promet. Cez 
novi most namreč ne bo do
voljen prehod vpreg in živi
ne. Rešitev je v prestavitvi 
sejmišča, o kateri teko raz
govori že vrsto let. Vprege 
in živina bodo lahko uporab
ljale za prehod, čez Krko sa
mo most v vasi Otočec ob 
Krki, ki ga bo treba popra
viti. Upamo, da na prestavi
tev sejmišča ne bomo pre
dolgo čakali.

. ^  * • v v
Sejmišča

Na sejmu v Novem 
mestu

9. junija so pripeljali kme
tovalci na sejem v Novem 
mestu 717 prašičkov, prodali 
pa so jih 615. Za manjše puj
ske so zahtevali 160 do 220 
din, za večje pa 230 do 320 
din.

Na brežiškem sejmu
v  soboto, 7. junija. Je bilo na 

brežiškem sejmu naprodaj 365 puj
skov, prodali pa so Jih 318. Za 
manjše so rahtevaU Q.SO din. za 
večje pa 6 din za k t  žive tete.



Cigani izhajajo iz Kašmirja v Aziji. Pri nas so se naselili približno 
v 15. stoletju, za časa turških vpadov. S seboj so prinesli svoje navade, 
jezik in marsikaj takega, kar še danes uporabljajo. Cigani so bili več ali 
manj vedno kamen spotike in o tem smo že dostikrat pisali. In vprašanje, 
kaj narediti s to narodnostno skupnostjo, ki zahteva svoj življenjski pro
stor in človečanske pravice, postaja vsak dan težje.

Cigani, Cigani. . .  Dosti, pu
stite jili pri miru, bo mar
sikdo pripomnil. Ker pa se 
nameravaano zadeve lotiti pol 
glavi i& oe pri repu, bomo 
ponovno vedi v roke težko 
oigansiko problematiko in Jo 
razgmiJi. Seveda tokrat neko
liko drugače k»t doslej; pisali 
bomo o iesjemah, ki jih Je 
med Gigani tudi nekaj.

Vsi Cigani ni£o emki, ljud
je pa JQi ka;] nidi m eče^ t  
Isti koš. Takemu, ki Je sa- 
pustU nomadsko življe(txje, si 
tskSea (kdo, secddal hišo in ne
hal beiračiti, naredimo krivi
co, če bi ga primerjali z dru
gimi. Zal pa Je večkrat tako. 
Cigani občutijo kiuvico; od tu 
tudi tttii odpor proti vsemu, 
pa naj bo ša tako dobro ki 
fcoristao. E3o se Je hoted Ci
gan zapofiditi, so »utemeljili« 
odklonitev taikole; »Ne bomo 
te ^ e je ld , s Cigani imamo 
[niedobre isikuSii: !̂«

Kako naj živim družino?
Ci^an Drogo Je bil ssapos- 

ien. Zbodea Je In dobil 2xlrav- 
niško spričevalo, da je m  
težja deda nesposoben; ssapo- 
iditve ne naijde, ima pa pet
člansko dinižino. Odkrito )e

Rekli so...
Roke Imamo zvezane

Podpredsednik občinske 
skupi^Hne Novo mesto AV
GUST AVBAR je povedal' 
»Ciffcttd se dobro zavedajo 
svojih prmic, manj pa 
dolžnosti, eato jih ne mo
remo obravnavati enako 
kot ostale občane. Vemo, 
da je ciganska problenta- 
Uka teika, tsato bomo 
prek kluba poslancev pre
dočili težave republiški 
skupščini. Do zdaj smo 
imeU vedno zvezane roke, 
zato tudi posebnega uspe
ha ni bilo!«

Ni denarja in lokacij
FRANC BARTOU, taj

nik komisije za reševanje 
ciganskegfi vpreganja pri 
novomeški občini, je oce
nil tfsa prizadevanja brez 
haska, se ne lotijo vsi 
resno problema. Razen do
bre volje je treba imeti 
tudi denar in lokacije, to 
je osnova za rešitev. Po 
Bartoijevem mnenju je 
treba Cigane na določe
nem ozemlju zbrati in jim  
omogočiti pogoje za življe
nje.

Poslanci so se po
smehovali

Poslanka v socialno- 
zdravstvenem zboru RS 
MILICA SALI je 1966 raz
pravljala o perečih cigan
skih vprašanjih v repub
liški sžnipščini. Razen p o  
slanca te Murske Sobote, 
ki je podprl njena priza
devanja, 9 0  »e nekateri 
celo posmOiovali. Lahko 
njim, ko ne občutijo tega 
problema »a mx>fi koSit

priznal, da živijo od tistega, 
kar sam zaslum s i>nložnost- 
nim delom, ocsiroma kiar žena 
priberači. vGe dobim zaposli
tev, si bom dokončno uiredil 
barako, žena pa bo nehaOa be
račiti, kot 30 to naredile dru
ge Ciganke,« nam je povedal 
Drago.

Naj grem spet pod 
šotor?

Cigan Stefan, ki Je bil bo
rec naše revolucije in gi je s 
poštenim delom ter s pokoj
nino prigarai skromno hišico 
tn nekaj zemlje. Je potožil, 
da tako hudo, kot Je sedaj. Se 
nikoli ni bilo. Pravi, da je 
bilo bolje i>red leti, ko je ob
čina načrtno refievaila cigan
sko vprašanje. Boli ga, da 
zaradi posameznikov, ki de
lajo prekrške, trpi ves cigan
ski živelj. Se hujše je, da ne 
najdejo zaposlitve za tiste, 
ki želijo delati. Cigani brez 
dela ne bodo mogli živeti! 
Cigan Stefan ima 17-letn©ga 
sina, zdravega kot dren, ven
dar deda zanj ne najde. »Ce 
ne bom dobil ssaposlitve za 
svoje otroke, ki Jih va^a;jam 
v poštene Ijiidl, md ne preos
tane d ru g ^ , ^  prodam hi- 
fio jn Jo sp ^  mahnem pod 
Šotor,« nam je saupal razio- 
čarani Stefan.

Živimo kot ljudje
Cigian Edo se >e navziel de

lovnih navad pri očetu, ki je 
prišel do pokojnine. Ko 'je 
oče sezidal hišo ki inipil ze- 
mQjo, Edija ni več v l^ o  pod 
fiotor. OdslužU Je vojake, se 
zaposlil in Je danes priden in 
iBpoštovan delavec. Življenje 
si Je uredil, družina živi po
šteno življenje. Ljudje Jih 
spoštujejo; prejšnjo cigansko 
življenje so obesili na klin.

Ni se jim treba 
sramovati

v Stranski vaM živijo tri 
ciganske družine. Dve sta si 
sezidala lepi hiši, tretja pa ži
vi v baraki. Cigan Miha, ki 
si je z delom na cesti xxri- 
služii pokojnino, je daleč na
okrog znan kot dober, pošten 
in delaven čilovek. Nikoli se 
ni branil delati. Se vedno gi
blje, ker mu ni vseeno, kako 
bo živela njegova družina. 
Stanovanjske prostore in oko
lico hiš imajo tri družine ta
ko urejeno, da bi se lahko 
zgledovali po njih.

Kaj menijo ljudje . . .
Preden smo obiskali cdgan- 

ske družine, smo se vedno 
ustavUi pri njihovih sosedih; 
želedi snno zvedeti, kakšno je 
to skupno življenje. Vsi brez 
iejeme so odgovorili, da sploh 
ne vedo za svojega ciganske
ga soseda.

»Saj to niso več Cigani, ži
vijo tako kot mi, spremenili 
so svoje navade«, so mi ma-r- 
sikje zatrjevali. Seveda ni ta
ko idealno v okolicd Žabjeka) 
zloglasnega eigansikega tabo
rišča. Dobro vzdušje Je samo 
tam, kjer se Je Cigan odpo- 
vedad klatenju, ptrišel do za
poslitve, svoje aeimilje, sloom- 
ne sbieibe Itd.

S šolanjem otrok so 
težave

Kljub napredku otroci vseh 
obiskanih Ciganov ne hodijo 
v šolo. Zatrjevali so, da se 
njihovi otroci težko prilagodi
jo cdjolju, ki jih še ne spre
jema kot ljudi. Povedali so, 
da v šoli in zdravstvenih usta
novah preveč poudarjajo, da 
so vsi Cigani enaki. Njihove 
navade, ki so jih počasi, ven- 
džir zavestno otresajo, preveč 
raz^jihujejo, in to Cigane boH. 
Nekateri so celo menili, da 
so njihovi otroci preslabo 
oblečeni, da bi lahko sedeli 
v isti klopd z mestnim otro
kom in podobno. Prosvetni 
delavci (na Otočcu in v Birč- 
ni vasi), s katerimi smo go
vorili, so menili za ciganske 
otroke, da se ti res nekoliko 
težje učijo kot ostali, vendar 
E prizadevnostjo lahko vse 
nadoknadijo. Povedali so 
nam, da pri njih otroci ne 
kažejo s prsti na svoje sošol
ce, ki prihajajo iz hišic ob 
goedu.

Cigani so tenkočutni
Zdi’avnik, ki dela s Cigani, 

trdi, da je ta narod zelo tan
kočuten in hitro opazi in spo
zna svojega pravega prijate
lja. Ra^ovori so na« napotili, 
na razmišljpanje, da bi se 
vendar dalo delati z njimi, 
če bi se le nekaj ljudi resno 
zavzelo aa to. Vse kaže, da 
Cigani čakajo, vendar napred
ka ni, zato postajajo nestrpni. 
ČJe nas občutek ne vara, že
lijo »čarobno roko«, ki bo na
redila red. Vendar — čudeža 
ne bo! Red in rešitev zadeve 
lahko prinese samo načrtna, 
vztrajna in dosledna politika 
občinskih skupščin na Do- 
lenjslkem, katerim pa mora 
obvezno priskočiti na pomoč 
tudi širša družbena skupnost. 
Cigansko vprašanje je stvar 
slovenske republike; z zdru
ženimi močmi ga je moč re
šiti.

S. DOKL
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Tako nasm ejanih in Živah* 
nih Ciganov, kot sta  EMI* 
CA in EDO KOVAČIČ ia 
Otočca, je  malo. Ta dva, 
ki sta  okusila slast kultur* 
nega sveta, pogumno gle
data v svojo prihodnost 
Zato je  n jun pogled jasen 
in ohrabrujoč. Edo dela 
pri PIONIRJU; z delom ^  
zadovoljen, njegov oče ^  
pri istem  podjetju  za s lu g  
pokojnino. Em ica je  sicer 
nekoliko v zaostanku, ven
dar uspešno obiskuje 5. 
razred na Otočcu (slika 
zgoraj)

Cigani v S transki vasi stanujejo v lepih zidanili hi
šah (na sliki). Njihovo življenje se ne razlikuje dosti 
od življenja ostalih ljudi.

Rojena pod šotorom, živi 
v stanovanju

DARINKA HUDOROVAC šteje že 
22 pomladi. Rodila se je v gozdu pri 
škrjančah; danes je delavka v teks
tilni tovarni NOVOTEKS in stanuje 
v tovarniškem stanovanju. Tudi mož 
je bil do nedavnega zaposlen v istem 
podjetju, vendar je odšel na delo v 
Nemčijo. Ker želita imeti svoje sta
novanje, sta pričela graditi hišo. če 
bp šlo pK) SiTeči, se bosta drugo leto 
že vselila. Darinka nima občutka, da 
je Ciganka; napredna družba jo je 
sprejela.

V življenju ni okusil nič 
dobrega!

Obraa 77-letnega Cigana Jožeta Braj
diča pove vse. V svojem, za Cigane 
dolgem življenju ni okusil nič dobre
ga. Peklilo ga je težko življenje, ki se 
nikoli prav ni začelo, da bi lahko 
resnično ugašalo. Izmučeni obraz 
starca riše dolgo zgodovino ciganske
ga življenja, ki bo šlo v pozabo tako 
kot on sam.

Ušla bi, samo kam?
ZVONKA BRAJDIČ, ki je stara 18 

let, nima strehe nad glavo. Mati je 
zapustila 11-člansko družino, otresla 
se je odgovornosti za otroke. Sama 
že zna živeti, samo kako? Zaposli
tve ne najde, z delom pri kmetih pa 
ne zasluži toliko, da bi lahko živela. 
Ko smo jo vprašali, zakaj ni več v 
Žabjeku, je odgovorila: »Bolje je v 
Stranski vasi, tam želim živeti«, Le 
malo truda bi bilo treba, da bi zdra- 
^  ^  živaihna Ciganka Zvonka zapu- 

' šotor in šla na pot civilizacije.

N ajbolj srečni so Cigani, kadar se zberejo okoli ognja in  kram ljajo o svojih dnev
nih opravilih. Večkrat se ob takih priložnostih r o ^ o  tud i načrti za dejanja, ki so 
v nasprotju  z zakoni naSe družbe.

Kako priti 
do konca?

Cigani bress izjeme o- 
dobravajo nekdanjo no
vomeško občinsko poditi- 
ko, ki je bila zanje do
bra: občansM organa so 
pred tremi leti pričeli 
z roziseiljevainjem cigan
skih družin. Ce bi nada
ljevali z začetno vnemo, 
bi bila danes rešena še 
marsikatera družiina.

Kaj sploh hočejo Ciga
na? Sami menijo, da bi 
njihove težave rešili ne
kako takoile: občinska
skupščina bd morala za- 
gotxyviti prek svojdh služ.b 
in organov, da vendarJe 
dokončno vuredimo tale 
odprta vprašanja oe. na
loge:

1. vsi moški brez izje
me bi morali delati; delo 
bi jim ObS morala zago
toviti;

Z. vsi cigaaski otroci 
bi morali obvezno obis
kovati šolo;

3. vsaki družini naj bi 
dala občina kos obdelo
valne zemlje;

4. vsakemu bi dodelili 
primemo posojilo;

5. delo Ciganov naj bi 
nadzorovali za to določe
ni ljudje, ki bi imeli 
smisel zanje;

6. skliče naj zbor 'Vseh 
Ciganov in se z njimi 
pogovori.

Cigani- se zavedajo, da 
postajajo zapleti z njimi 
vse resnejši. Nekateri so 
že pokazailii lastno pot in 
izhod dz težav, zato se bo 
morala občinska skupščina 
ssavzeti za reždtev še os
talih, ker drugače nihče 
ne bo temu kos.

Takih ciganskih prime
rov, kot smo jih omenili, 
pa je na žalost še vedno 
malo; Tudd tisti Cigana, 
ki nimajo stalnih dohod
kov, morajo jesti, življe
nje je torej vezano na 
delo. Ker dela ni, jim 
preostaneta samo ^  be
račenje dn kraje. Nad ta
tvinami pa se upravičeno 
jezijo občana — sosedje 
Ciganov nomadov. Neika- 
teri celo trdijo, da tiidi 
med oOcupacijo nd bilo 
tako hudo, kot je zdaj 
pod »cigansko zasedbo«.

Nam to res ne odpore 
oči! Kaj je pot do Ste
fana, Mihe, Eddja, Marja
na in drugih res taiio 
zelo težka? Morda so ti 
kakšne poseibne izjeme? 
Trdimo, da bi njim po- 
doibne našld tudi v Žabje
ku. Milica in organi UJV 
samd ne bodo rešdli pro- 
bOeima. Rešd ga lahko 
samo občina s pomočjo 
republike in do^beno- 
političnih organizacij.



To stran ste napisali sami! -  To stran ste napisali sami! -  To stran ste napisali sami!

Koga je treba obsojati?
Tovariš uredik!

Res je. da gre v današ
njem času vse s strahovito 
naglico naprej. Znanosti, teh
niki, odnosom med ljudmi z 
veliko naglico sledi tudi 
spolnost, ki je bila včasih do- 
raščajoči mladini nejasna.

Ne mislim, da je to slabo, 
kajti tudi po moje je prav, 
da se doraščajoči mladini j)o- 
ve vse o ljubezni in spolno
sti. Nekateri ljubezen in spol
nost prehitro doživljajo in 
tud tukaj še ni največje 
družbeno zlo. S svojim pri
spevkom želim opozoriti na 
spolno izrabljanje osnovno
šolk, 12 ali 13 letnih deklet, 
ici jih zvabijo polnoletniki. 
To je pri nas kaznivo deja
nje, ki se strogo kaznuje.

. . . DejaJ, ji je, da jo ima 
Tad, ji kupil bonbone, jo pe
ljal z avtomobilom in jo zlo
rabil. Komaj 13-letno dekle! 
Seveda ni mislil resno. Kaj 
bi odrasel moški z osnovno
šolko? S svojim uspehom se 
je pohvalil pred drugimi. Tu
di oni so poskusili srečo, saj 
ni tako težko osvojiti nedo- 
letnega otroka . ..

• . Ker ima seznam 
ljubčkov, jo obsojajo in jo 
grajajo. Da se slabo uči. pi
še v šolskem spričevalu. Sla
bo in pokvarjeno dekle. Ta
ko mislijo doma in tako me
nijo sosedje, šola. in socialna 
služba pa sta pogledali tudi 
drugo plat. Ce prideš stvari 
do dna, ti ni težko .povezati 
vzrokov ^ posledicami. . .

Skoraj povsod se '--, začenja 
takole:

Deklica živi v družini, kjer 
je zakon staršev na robu 
propada. Dom se je spreme
nil v prostor, kjer se pogo
sto dogajajo najrazburljivejši 
prizori, padajo težke besede: 
nič ni vzgojnega ne spodbud
nega in tudi pomirjevalnega 
ne. Čustva zakoncev so raz
rahljana, otrok pa je opehar
jen za družinsko ljubezen in 
srečo. Imata ga rada in mu 
posvečata svojo skrb. Zakur
jena soba pa ne pomeni top
lega doma in polna skleda še 
zdaleč ne izpolni vseh potreb. 
Prizadete ostajajo predvsem 
socialne potrebe.
Strokovnjaki za psihohigieno 

poudarjajo, da so prav soci
alne potrebe silno zapletene. 
Otroci namreč čtitijo močno 
potrebo po tem, da nekomu 
nekaj pomenijo in da nekaj 
predstavljajo, da so ljubljeni 
in da imajo radi druge, ču
tijo potreb po razumevanju 
in sočutju. V osnovnošolski 
dobi so usmerjeni s temi po-

^rutella

trebami predvsem na šolo in 
dom. Doma so neprestano 
priča ogorčenim, ■ prepirom, 
medsebojnemu obsojanju in 
zagrizeni borbi za otrokovo 
ljubezen. Prav gotovo je, da 
ostane otrok zbegan in da 
ne ve, kaj je prav in kaj ni. 
Poruši se mu občutek varno
sti. če popusti tudi v šoli, se 
ne more normalno uveljavlja
ti in zlahka  ̂ zaide na stran- 
pota.

Ni čudno, da zato dekle, 
ki potrebuje pozornost in 
pomoč, razumevanje in sočut
je, nasede lažnemu laskanju 
in nežnim besedam neodgo
vornih zapeljivcev. Tako mla
do dekle ne more vedeti, da 
je ponovno opeharjeno za do
bro ime, za srečo in bodoč
nost, če pravočasno ne najde 
pomoči.

S temi vrsticami sem želela 
samo nekoliko osvetliti vzro
ke za take in podobne poja
ve. če bodo bralci to razu
meli, potem ne bodo obsojali, 
pač pa raje pomagali.

Marija-Jana Potočnik, 
Socialna delavka 
Trebnje

Gradnja trgovske hiše NAMA v Kočevju lepo napreduje. Proti gradnji na tem  mestu, se pravi pri spomeniku 
Svobode, pa im ajo nekateri domačini, pa tudi tujci, pomisleke. Urbanisti trdijo , da so pomisleki neupravičeni 
in da spomenik ne bo zaradi bližine poslovne stavbe ničesar izgubil, pač pa da bo še pridobil (Foto: M ohar)

(BeJjuuL

»Dovolj nam je muč
ne vožnje po prašni 

in j^ a s ti c e s t i «
Pred prvim marcem se je 

veliko govorilo o tem, da bo 
cesta Krško—Brežice kmalu 
asfaltirana. Zdaj je vse utih
nilo. Delavci in kmetje brez 
upanja vsak dan požiramo 
oblake prahu. Po tej cešti 
hodi na delo v Krško okoli 
400 zaposlenih.

Prebivalci, ki stanujejo 
ob njej, so pripravljeni za 
cesto prispevati del denarja 
iz svojih žepov, če bi nas le 
kdo spodbudil k temu. ču
timo se prizadete, ker v Kr
škem asfaltirajo ulice do hiš
nih pragov, mi pa zaman ča
kamo na odgovor. Tudi naš 
denar se steka v občino, to
rej smo enakovredni drugim 
občanom. Hočemo javen od
govor o tem, kaj bo z našo 
cesto!

F. R. Spodnja Libna

Samo delo je rešitev!

Ne zamerite, radi bi se 
predstavili vašim bralcem

v nedeljo, 25. maja, je bil 
lep dan. V sprevodu smo 
krenili z rudarsko godbo 
9kozi Senovo na igrišče. Tam 
smo pripravili telovadni na
stop. Mlajši pionirji so po
kazali v igrici vse, kar so vi
deli' na izletu, pionirke in 
pionirjih četrtih in petih raz
redov so zaplesali kolo, sta
rejši pa so pokazali telovad
ne vaje. Zares smo se potru
dili in ne zaman. Navdušili 
smo številne Senovčane in 
goste. Veliko priznanja je 
požela folklorna skupina s 
programom, ki ga je prikaza
la na zletu bratstva in enot
nosti jugoslovanskih pionir
jev v Prizrenu. Srečni in v»  
seli smo počastili 77, rojstni 
dan našega dragega marša
la in naš praznik — praznik 
dneva mladosti.

31. maja smo pevci pio

nirskega in mladinskega 
pevskega zbora imeli samo 
stojen koncert. Zapeli smo 
slovenske ljudske in umetne 
pesmi ter pesmi drugih na
rodov. Bili smo^ zadovoljni, 
ker 'nas je polna dvorana 
nagradila z aplavzom. Pa ne 
samo nas, tudi našega pevo
vodjo prof. Ceglarja.

čeprav se šolsko leto izte
ka, ne mirujemo. 6. junija 
smo sodelovali na pevski re
viji v Krškem z mladinskim 
pevskim zborom, za 8. ju
nij pa so člani lutkovnega 
krožka pripravili uprizoritev 
igrice MEDVEDA LOVIMO 
Ob koncu šolskega leta bo
mo na zaključni prireditvi 
za starše podelili odtičnja- 
kom značke bratov Ribarjev 
in pohvale. Pozdravljamo 
vas

PIONIRJI IZ SENOVEGA

Na cesti od hotela Otočec 
proti Šentjerneju smo se sre
čali. 25 jih je bilo. Moški v 
bolj zrelih letih, med ženska
mi tudi mladostna, kopica 
otrok, ki so me začudeno gle
dali, in dojenčki, ki so ku
kali iz cul, obešenih okoli 
vratu svojih mater. Večina 
v sprevodu je bila bosa, 
m7iogi moški gologlavi, vsipa 
oblečeni v cunje, sestradani, 
lačni in suhi. Nekaj žensk 
je začelo takoj beračiti za di
nar.

S seboj so vozili dva voza 
z vprego mršavih konj, na 
vozovih nekaj kuhinjske ro 
potije, cunj in raznih drob
narij. štirje lačni psi so te
kali ob sprevodu. Sprevod je 
spešil korak v dolgi, tu in 
tam presekani vrsti.

Nekaj šolarjev se je zbra
lo okoli mene. Bali so se 
Ciganov in zato so se zatekli 
k meni Dejal sem: »Glejte, 
otroci, te shujšane in vidno 
sestradane ljudi, umazane, 
neumite, lačne, strah zbuja 
jo postave! Vse se jih izo
giblje, povsod so v nadlego

Ne znajo ne brati ne pisati, 
še manj računati, in fcar je 
najhuje: ne znajo niti delati, 
da bi se sami preživljali!

Najbrž sami ne vedo, kje 
se bodo ustavili, ne vedo, 
kje, kdaj in kaj bodo jedli. 
Otroci: hodite v šolo in učite 
se! Z delom si boste zaslu
žili kos kruha in ne bo vam 
treba stikati po odpadkih 
kot njim!«

Presodil sem, da je to tru
ma Ciganov, ki jih je oblast 
prisilila, naj se preselijo dru
gam. Brali smo, da so jim še 
prej pobrali orožje, da ne bi 
ogrožali ljudi in se klali med 
seboj. Gorje kraju, kjer se 
bodo zdaj ustavili! Prosto
voljno ali neprostovoljno jih 
bodo morali tam nahraniti! 
En kraj se jih je znebil, dru
gemu se bodo obesili za vrat. 
Pomilujemo bedo v nekate
rih afriških deželah in dru
god po svetu in zbiramo po
moč zanje. Doma pasmo prav 
pri Ciganih priča še večji be
di. In kaj smo storili, da bi 
jo odpravili?

A. H.

Pomota ali zapostavljena „DARKA"?
Razstava sivo rjavega gove

da v Lipici je bila res enkrat
no doživetje. Domačini in 
inozemski obiskovalci smo 
izrekali organizatorjem vsa 
pohvalo. Pa vendar se je ne
kaj zataknilo prav pri moji 
kravi »Darki«, ki je bila tudi 
na razstavi.

Strokovna komisija je še 
pri prvem izboru določila, da 
je moja krava »Darka« s ka
taloško številko 38 prva v 
skupini B. se pravi v skupi
ni srednje starih krav. Tudi 
v nadaljnjih treh izborih je 
bila »Darka« določena za pr
vo. In še med sprevodom pred 
tribuno gledalcev je bilo po 
zvočniku objavljeno v sloven

ščini: »Najlepša kravo'' v
skupini B je krava številka 
38, DARKA«. Potem pa se je 
nekaj zamešalo, saj je bilo 
komaj nekaj sekund kasneje 
v nemškem, italijanskem in 
francoskem jeziku po zvočni
ku povedano, da je najboljša 
krava v skupini B PURA. 
številka 82, last Poljoprivred- 
nega kombinata Labin.

Tako ie moja Darka v ne
kaj sekundah iz nepojasnje
nega vzroka zdrknila s prve
ga mesta. To me je zelo po 
trlo in še danes si ne znam 
razložiti, kako je prišlo do 
tega neljubegtt dogodka.

RUDE LOVŠIN 
Sodražica. KZ RIBNICA

Zakaj bo NAMA 
pri 

spomeniku?
Pred kratkim so obiskali 

Kočevje člani aktive Zveze 
borcev upravnih organov ob
činske skupščine Kranj in 
činske skupščine Kranj in 
položili venec pri spomeni
ku Svobode. Več Kranjča
nov pozna Kočevje že iz voj
nih in povojnih let, 'zato so 
se začudili, ker sedaj tik 
spomenika gradimo stavbo 
NAME. Vpraševali so, kdo 
je dovolil gradnjo stavbe na 
tem prostoru in zakaj ter če 
nismo mogli dobiti v Ko
čevju druge lokacije za tr
govsko hišo.

Na račun gradnje NAME 
v bližini spomenika pogosto 
silšimo kritike tako prebival
cev Kočevja kot izletnikov 
iz drugih krajev. Prav bi bi
lo, če bi dobili odgovor, za
kaj je dobila NAMA dovolje
nje za gradnjo trgovske hiše 
v neposredni bližini spome
nika, se pravi na mestu, ki 
je za Kočevje velikega zgo
dovinskega pomena.

N. N. Kočevje
OPOMBA; Za odgovor sem 

vprašal pri pristojnih orga
nih na občinski skupščini 
in zvedel, da se je za to 
lokacijo NAME odločil Urba
nistični zavod iz Ljubljane, 
vsi pristojni občinski oi^ani 
pa so to lokacijo p>otrdili. 
Trgovska hiša NAME bo le
pa zgradba, ki bo v okras 
mestu, zato je ne bi kazaJo 
postavljati na manj vidrvo 
mesto. Razen t^;a bo spo
menik dobU s to zgradbo 
budi primemo in lepo ozad
je. Spomenikov, ki so blizu 
lepih poslovnih zgradb, je bu
di v drugih državah veliko. 
Zaradi vsega tega je odveč 
bojazen, da bo stavba NAME 
kazila spomenik.

J02E PRIMC

DOLENJSKA BANKA IN HRANILNICA, NOVO MESTO,
S podružnico v KRŠKEM in z ekspoziturama v METLIKI in TREBNJEM

MESTO OBVEŠČA lastnike deviznih računov
pri NARODNI BANKI JUGOSUVIJE,
da bo Narodnu bunka Jugoslavije v najkrajšem času prenehala voditi osebne devizne 
račune. Zato jih lastniki laliko prenesejo na DOLENJSKO BANKO IN HRANILNICX> 
NOVO MESTO tuko. da

zahtevajo sami od Narodne banke Jugoslavije prenos osebnega 
deviznega računa na DOLENJSKO BANKO IN HRANILNICO 
NOVO MESTO ali pa da izročijo svoje pooblastilo DOLENJSKI 
BANKI IN HRANILNICI NOVO MESTO, da ona sama uredi prenos 
njihovega osebnega deviznega računa.

O B Č A N I !

Za vaša devizna sredstva vain nudimo najugodnejšo obrestno 
mero:
— za avista sredstva: 4 '?o v devizah in 2,5 % v dinarjih;
— za sredstva, vezana na odpovedni rok nad 12 mesecev;

6 % v devizah in 1 % v dinarjih;
— za sredstva, vezana na odpovedni rok nad 24 mesecev:

6 ®/'o v devizah, 1,5 % v dinarjih.

Varnost, tajnost, hitro in natančno bančno poslovanje, naj
ugodnejše obrestne mere na hranilne vloge in sredstva na 
deviznih račuruh n u d i

DOLENJSKA BANKA IN HRANILNICA 
NOVO MESTO



ZVEZA KOMUNISTOV O SAMOUPRAVLJANJt

Vsi ne moremo odločati o vsem! O B V E S T I L O

Komisija za družbeno-ekonomske odnose pri ObK ZKS Novo mesto že 
deluje v smislu smernic, ki jih bo sprejel VI. plenum CK ZKS

Sam oupravljanje je  velika vsebina naše druž
bene ureditve in  kot vse drugo se m ora sproti p ri
lagajati hitrem u razvoju. Posodobljenja v proizvod
nji, vse ve5je in ix>gostnejše uporabljanje znanosti 
in znanstvenoraziskovaln^a dela v proizvodnji, so
dobnejši načini vodenja in upravljanja te rja jo  prila
gajanje tudi v sam oupravljanju in v njegovih obli
kah. Današnji čas zahteva h itrih  odločitev, vsiljuje 
nam vedno večjo delitve dela in zato ne moremo 
več vsi odločati o vsem, kar smo m orda lahko še 
pred 10 leti. Kom isija za družbenoekonomske odnose 
pri občinski konferenci ZK Novo m esto se je lotila 
obsežnega anketiranja v delovnih organizacjijah. Kaj 
žeh ugotoviti in kakšne podatke išče komisija, nam 
bo povedal v razgovoru njen član Andrej Rous.

~  Anketa je ena izmed ob
lik radovedenja; povejte, 
prosim, na kaj je bila 
radovedna vaša komisija?

— S vprašano i se nadejor 
mo dobiti odgovore, kd bodo 
prikazali odnose med uprav
ljanjem, samoupravijanijean 
in vodenjem v klovnih or- 
^nizacijah. Precejšen pou- 
dareik smo dali organizirano
sti podjetij in odgovomastd 
celotnega vodilnega kadira. 
Ugotavfluamo pa predvsem 
odgovornost, M izhaja jiz

Novo pomembno 
društvo

Pred kratkim je bilo v Ko
čevju ustavnovljeno Društvo 
za pomoč duševno nezadost
no razvitim osebam, ki bo 
delalo za območje kočevske 
in ribniške občine. Društvo 
bo skrbelo predvsem, da bo
do duševno nezadostno raz
viti lahko uveljavljali pravice, 
kd jdm propadajo; med temi 
so posebno pomembne: spre
jem otrok v posebno šolo, 
usposabljanje za delo in po
moč pri Iskanju '  zapostitvie, 
primemdh šolsidh prostorov, 
delavnic in dru^^ prostorov.

sklepov samoupravnih orga 
nov.
— Koliko \Tprašanj Je. v an

keti? Ali bi jih lahko raz
vrstili v skupine?

— 37 vprašanj, kolikor jih 
je, bi lahko razdelili v 6 
skupin. V prvi so vprašanja, 
s kateoinii ugotavljamo vpliv 
samoupravnih organov na
posodobljene proizvodnje; v 
drugo skupino bd raavrstili 
vprašanja, ki ugotavljajo 
kvalifik^ijski sestav čianov 
samoupravnih organov in
vpEv posameznih organov na 
pKJSOdobljene proizvodnje; v 
drugo skupino bi razvrstili 
vprašanja, ki ugotavljajo 
kvaiifiikacijski sestav članov 
samoupravnih organov in
vpliv posameznih kvalifika- 
cdjsfcih skupin na sklepe; v 
tretji skupina so vprašanja o 
izobraževanju, zlasti o izo
braževanju članov samo
upravnih organov; v četrti 
so vprašanja o nagrajevanju 
nasploh in o nagrajevanju 
vodilnih delavcev, v peti 
vprašanja o obveščanju in 
v šesta o načdnu imenovanja 
direktorija in njegovem vpli
vu na nameščanje vodiflnih 
delavcev.
— V začetku ste govorili o 

odnosih med vodenjem,

Na Hvar bodo potovali: 
,,Hlapci“ in,, Vražji fanf̂
Zavesa na XII. srečanju v Brežicah spuščena

7. jundja svečer se Je v 
Birežicah končado XII. sreča
nje asnatenskih drantikih 
Bdoupin Sloveoiije. 2iri(ja je za 
nat)lbo(lijiši predstavi pragflasi- 
la boi\joilsko uprizoritev Syn- 
gbveea »Vra^ega fanta z za
hodne strani« jn atavedbo Cian- 
karjevalh »Hlapcev« kranjske
ga Prešernovega gledališča. 
lU deli bosta aflovensko gle
dališko amaterstvo zastopali 
ludi na letofenji zvezni revi
ji Julija xia, Hvaru.

Od ponedeljka, 2. junija 
popoldne, do sobote, 7. juni
ja Bvečer, se je na odru bre
žiškega prosvetnega doma 
zvrstilo 12 predstav dva
najstih dramskih skupin iz 
krajev širom po Sloveniji. O 
vsaki uprizoritTvi so bili na
slednje dopoldne v -Cate- 
škdh Toplicah i>ogovori, v ne
deljo, 8. junija dopoldne, pa 
je pisatelj in član žirije Mi
loš Mikeln dal še sklepno be

sedo o letošnjem XII. sre- 
čaryu.

Amaterske dramske skupi
ne z našega območja sta za
stopali brežiški družini DPD 
Svoboda bratov Milavcev 
(MachiavelM: »Mandragola«)
in Amaterski oder Brežice 
(P. Hamilton: »Plinska luč«), 
ki sta se po kvaliteti uvrsti- 
M v sredino nastopajočih.

Dolgoletnim igralcem so 
po vsakd predstavi podelili 
Linhartove plakete. V sobo
to zvečer je spr^ovoril za
ključno besedo na XII. sre
čanju slovenskih amaterjev 
Ivo Tavčar, predsednik 
ZMCPOS se je hkrati za
hvalil vsem sodelujočim in 
prirediteljem, brežiškim do
mačinom, ki so odločno iz
peljali zaupano jim nalogo. 
Ob koncu je predsednik 
ObS Brežice Vinko Jurkas 
za udeležence XII. srečanja 
priredil sprejem. I. Z.

samoupravljanjem in u- 
pravljanjem. Skupine vpra^ 
ša^j, ki ste ^  pravkar 
našteli, pa ne govore o 
tem?

— To je samo navidezno, 
dejansko pa vsako iasmed

Mladina se bo 
zbrala v Kozjem
Osrednja proslava ob 50-let- 

nioi SKOJ bo 13. in 14. sep
tembra v Kozyem. Na nedav
ni tiskovni‘konferenci so čla
ni predsedstva republiške 
konference ZMS povedali 
predstavnikom tiska, radia 
in TV, da se o poteku pro
slave posvetujejo z občinski
mi organizacijami ZMS in 
tudi drugimi oa^anizacijami, 
v katerih je mladina vklju
čena.

Na Kozjem se bo srečala 
mladina iz cele Slovenije, na 
proslavo pa bo prišlo tudi 
kakih 2000 hrvaških mladin
cev. Pričakujejo, da se bo 
proslave udeležilo približno 
15.000 ljudi. Pokroviteljstvo 
nad proslavo je prevzel Ser
gej Kraigher, j>redsednik re
publiške skupščine, govoril 
pa bo Edvard Kardelj. Te 
velike slovesnosti se bodo 
udeležili tudi borci Kosyan- 
sk ^ a  odreda, udeleženca II. 
kongresa USAOJ iz Sloveni
je, stari brigadirji in revolu
cionarji. Srečanje bo trajalo 
dva diu.

Lutke počasi 
oživljajo

Pred kratkim so šolarji 
naštudirali lutkovno igrico 
»Rdeča kapica« in jo kar dva
krat zaigrali pred polno dvo
rano mladih' gledalcev. Ko
čevski otroci si lutkovnih 
predstav žele. 2al pa so 
predstave le občasno, čeprav 
bi z njimi lahko pogosto raz
vedrili naše najmlajše in z 
lutkovnimi igricami nanje bu
di vzgojno vplivali.

V Kočevju je precej pogo
jev za uspešno delo lutkov
nega odra oziroma krožka. 
Imamo dvorano, oder, lutke 
in znanca neutrudn^ra lut
karja Matijo Glada, ki skrbi 
za oder in tudi izdeluje lut
ke.

Z& oživitev lutkovnega 
krožka pa bd morali najti 
še pravo organizacijsko obli
ko, mentorja in nekaj de
narja.

O vsem tem bi se morali 
vsi, ki jim je pri srou kul
tura in vzgoja mladine, čim- 
prej pogovoriti in poskrbeti, 
da bo lutkovni oder oziro
ma krožek v veselje mladi
ne in odraslih jeseni že red
no delal.

ANDREJ ARKO

vprašanj v anketi načenja 
prav odnose, ki sem jih ome
nil v začetku. Vzemimo npr. 
vprašanje o posodobljea^ju 
proizvodnje; iz tega, na kak 
način načenjajo to vprašanje 
v nekem podjetju so raz
vidni tudi odnosi, ki vladajo 
med vodenjem, upravljanjem 
in samoupraivlljanjem. To ve
lja tudi za vprašanja, ki po
izvedujejo o nagrajevanju, 
čeprav bi domala vsakdo 
menal, da to ni mogoče. Iz 
tega, kako v podjetju na
grajujejo in kaj nagrajujejo, 
se dajo razbrati tudi prav
kar omenjeni odnosi. Sicer 
pa se vprašanja prepletajo 
skozi vse skupine, in ko bo
do odgovori zbrani, bomo 
imeli dokaj jasno diko o 
tem, kakšni so pri nas od
nosi med upravljanjem, vo
denjem in samoupravlja
njem. M. JAKOPEC

V soboto sklenjeno 
pobratimstvo 
v Črnomlju

Glasbena šola Franca Stur
ma iz Bežigrada v Ljubljani 
je 20-letnico delovanja praz
novala v Beli krajini. V so
boto, 7. junija, so priredili 
koncert v Metliki, ob 17. uri 
pa tudi v črnomaljskem pro
svetnem domu. Po kvalitet
ni prireditvi, ki je navduši
la poslušalce v Omomlju, so 
LjubljaSfičani obiskali novo 
šok) v Loki. Mladina obeh 
šol je imela ob tej priložno
sti prisrčno srečanje, učitelj
ska zbora pa sta prav tako 
v prijetnem pomenku nave
zala prijateljske stike. Obe 
šoli sta v soboto skleniU po
bratimstvo, dogovorili pa sta 
se tudi za trajno in tesno 
sodelovanje v prihodnje. Rav
natelj glasbrae šole iz Izub
ijane prof. Bitenc je č»mo- 
maljcem izročil za spomin 
umetniško reprodukcijo, Čr
nomaljci pa so podarili lju
bljanskim glasbenikom narod
no nošo.

Delegacija Metli
ke v Wagni

7. junija je delegacija met
liške občine odpotovala v av
strijsko mesto Wagna, kjer 
je prisostovala svečanemu 
pobratimstvu med občino 
Wagna in italijansko občino 
Ronchi, s katero so pobrate
ni tudi Metličam. 2e večkrat 
so Avstrijci predlagali, naj 
bi se tesnejše sodelovanje in 
kasnejše pobratimstvo odloči
li tudi v Metliki, tokrat pa 
je prišlo do prvih uradnih 
stikov in pK>govoTov. Metliško 
delegacijo, v kateri so bili 
predsednik Ivan Žele, pod
predsednik inž. Ivan Koste- 
lec, tajnik Martin Molek in 
odbornik Janko Bračika, so 
zelo lepo in prisrčno spreje- 
jeli. Metličani so o^esli 
z obiska v Avstriji najlepše 
vtise.

Po poteh kurirjev in vezistov
v  Črnomlju bo v soboto, 

14. junija jxred poštnim po
slopjem majhna slovesnost. 
Po poteh nekdanjih kurirjev 
in vezistov bosta v soboto

Jurjevanje je belokranjski praznik
(Nadaljevanje s 1. str.)

Marta Skubičeva. Posebne 
pozomosbi obiskovalcev pri
reditve Je bila deležna tudi 
množica majhnih otrok, oble
čenih v narodne noše. Neka
tera so bili še tako majhni, 
da so jdm morali poma
gati še negotove korake 
usmerjati starejši vrstniki. V 
programu je nastopilo okoli 
300 nastopajočih v narodnih

nošah, razen teh pa je bilo 
med gledalci in po mestu 
precej ljudi, oblečenih po 
starih šegah.

Po prireditvi se je množica 
zgrnila okoli stojnic, na ka
terih so domači gostinci in 
gasilska dništva prodajala 
odojke, jagenjčke, čevapčiče 
In druge specialitete. V vseh 
gostiščih, v hotelu in na pri
reditvenem prostoru se je 
taio gostov in od p>ovsod je

bilo slišati veselo glasbo za 
ples.

Ozvočenje je bilo letos 
znatno boljše kot sicer, pro
gram je potekal brez zasto
jev in občinstvo je bilo za
dovoljno. Nekaj pripomb je 
padlo edinole na račun go
stinskih uslug. Čakanje na 
hrano in pijačo je še ena iz
med slabosti, ki bi jo kazalo 
prihodnje leto dokončno od
praviti.

RIA BACER

Vse borce I. slovenske artilerijske brigade obve
ščamo, da bo v nedeljo, 15. jimija, ob 11. xiri na 
JAMI pri DVORU (Žužemberk) proslava 25-letnice 
ustanovitve brigade.
Avtobusi za prevoz na Jamo bodo stali na avto
busnem postajališču v Novem mestu. Odhod točno 
ob 10.30.
Pripravljalnemu odboru niso znani točnd naslovi' 
vseh pripadnikov brigade. Zato naprošamo tiste 
borce, ki vabila ne bodo prejeli, naj ^poročijo svoj 
točni naslov stalnemu odboru I. SAB — Ljubljana, 
Miklošičeva 8a/III.

V a b l j e n i !
PRIPRAVUALNI ODBOR
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USPEŠNO UNIČUJE MUHE 
KOMARJE, BOLHE, MOLJE...

(B )
KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, NOVO M ESTO

.. . ■
ROLOPLAST, Brežice, Črnec' 31 S■■
I z d e l u j e  in m o n t i r a  « . S

■

plastične esiinger rolete [
in žaluzije (polkna) S

Tako izdelujemo tudi zidne prevleke — uvoznic S
material — najkvalitetnejša izdelava — solidne cene’ S
— garancija kvalitete in montaže. S

P I O N I R
NOVO MESTO 
TEL.  21-243

krenili tudi dve dolenjski 
mladinski ekipi, ki ju bodo 
spremljali F>oštni delavci.

Transverzala kurirjev ki 
vezistov bo odslej vsakoletna 
manifestacija mladine in 
poštnih uslužbencev, posveče
na spominu na nekdanje ku
rirje in veziste. 23PTT pod
jetje je prevzelo pokrovitelj
stvo nad kiirifji in vezisti, 
in ker je želelo oliraniti tra
dicije NOB in nadaljevati he
rojstvo nekdanjih kurirjev in 
vezistov, je planinskim trans
verzalam priključilo novo, ki 
nosi naziv; »Transverzala ku
rirjev in vezistov«. '

Pot bo potekala od Ganča- 
nov v Prekmurju do Slavni
ka nad Koprom in bo zaje
mala tudi dolenjske kraje 
in Belo krajino.
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Opravljamo servisne preglede in ga
rancijska \ popravila na vcftilih FIAT- 
ZASTAVA, RENAULT, TAM in MAN

splošna in generalna popravila vozil 
vseh vrst

zamenjujemo motorje na vozilih ZA
STAVA in TAM

opravljamo kleparska, avtoličarska in 
druga dela

NAJNOVEJŠE:

Vse lastnike vozil FIAT-ZASTAVA 850 in 
1100 R obveščamo, da odslej opravlja
mo vsa garancijska in servisna popra
vila tudi na teh vozilih.

OBIŠČITE NAŠ SERVIS!
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Samoprispevek je človekoljubna 
dolžnost
■  Maks Babič, kom ercialist in 

sekretar osnovne organizacije ZKS 
v AGROKOMBINATU;

Moji otroci so osnovno šolo že 
končali in so že na poti do poklica," 
zato, vidite, bi lahko rekel, da se me 
prizadevanje za novo šolo v Krškem 
nič ne tiče. Toda ali imam pravico, 
da bi to rekel? če  se zamislim v šol
ske razm ere, v tisto  nevzdržno sta 
nje, v stisko in brezizhodnost v sam
skem bloku pa še posebej, me že 

preprosta človekoljubna dolžnost prim ora, da vse dru
go odmislim  in mislim  samo na to, kako bi sam  kar 
največ prispeval za novo šolo. Zame je  skrb za novo 
šolo akcija, ki jo  je treba najprej uresničiti, vse dru
go pa lahko počaka. Deset let se je  govorilo, da šola
lahko počaka, da za šolo ni denarja, zdaj pa naj bo
tega konec! Gre za otroke, tudi za otroke delavcev nar 
še delovne organizacije. Glasoval bom samo za sam o
prispevek.

Mesto se je širilo, šola je ostala
■  Jože Knez, vodja izobraževal

nega centra v CELULOZI;

'  »Sedanjim učencem in bodočim 
rodovom želim, da bi se šolali v 
prostornih, svetlih in sodobno opre
m ljenih učilnicah, zato bom  glasoval 
za samoprispevek. Družba je  na šo
lo predolgo pozabljala. Mesto smo |  
širili, šola pa je  ostala taka kot pred 
mnogimi desetletji. Vanjo smo spre- |  
menili potem  še sam ski blok. Po- " 
znamo ga vsi, ki smo imeli otroke v tej zgradbi, zato 
ne želim, da bi m orali kdaj vnuki v tako šolo.«

Materam ni vseeno
■  Štefka Kužnik, usliižbenka t  

tovarni celuloze:
»Imam dva otroka; eden bo šel 

v jeseni v šolo, eden pa im a šele dve 
leti in  pol. šolske prostore precej 
dobro poznam, videla pa sem tudi 
razred v sam skem  bloku. Neznosno! 
želela bi si vse prej kot to, da bi 
m orali tudi m oji otroci tja . Prepri
čana sem, da tudi drugim  m ateram  

IJ ni vseeno, kam  hodijo in kje se uči
jo  njihovi otroci. Nova šola je  nuj

na, zato je  naša dolžnost, da referendum  podpremo. 
Gre za naše otroke, otroke delavcev in delavk naše 
tovairne.«

Sam služim kruh, a bom plačeval
■ J o ž e  Skinder, m ojster v belil- 

nici:
Im am  petčlansko družino, dva |  

o troka sta  še v osnovni šoli. Kruh 
služim samo jaz, zato se m i zdi, da 
bo prispevek 1,5 odst. osebnega do
hodka za novo šolo, ki ga bomo mo
rali u p o slen i vsak mesec odšteti, če 
bo referendiun uspel, za m ojo dru
žino malce prevelika dajatev. Kljub 
tem u pa bom  glasoval za novo šolo!
Vem, da m ojim  otrokom  to ne bo 
koristilo, bo pa njihovim  otrokom . Pa tudi drugim  
otrokom  je treba pomagati.«

V obratu  za predelavo 
papirja v CELULOZI dela
jo  večinoma ženske. Pogo
vor sem začela z Viktorijo 
Valentinčičevo, ki ima do
ma tri otroke in jih sama 
preživlja.

»Ste že zvedeli za refe
rendum  o samoprispevku 
za šolo?«

»Sem. Povedal mi je sin, 
ki obiskuje zdaj sedna 
razred osnovne šole.«

»Kako se boste odlo- 
čiU?«

»Težko bom dala denar 
od svojega zaslužka, vendar se zaradd pri
glasovanju ne bom  premislila. Nikomur ne pri
voščim, da bi se šolal v samskem domu. Predobro 
ga poznam! Moji otroci so že odrasli osnovni 
šoli. čez leta bodo šJd v šolo njihovi sinovi in 
hčere, torej bo moj prispevek nam enjen tudi 
vnukom.«

Zaupam Krčanom!
■  MATKO MATJAN, prosvetni in 

kulturni delavec, upravnik dijaškega 
doma in predsednik krajevne skup
nosti Krško:

»Kot prosvetni delavec pozaiam 
šolske prostore, v samskem bloku 
pa sem tudi že učil. Na več sejah 
sem izjavljal, da v take prostore, 
kot so v samskem bloiku, ne bi po
šiljal svojih otrok, četudi bi jim  že
lel najslabše. Verujem v razumnost, 
razsodnost in dobroto Krčanov, da 
bodo bree odpora glasovali za samoprispevek!«

Posnemajmo »NOVOTEKS«!
■  TONE ZALOKAR, predsednik 

sindikalne podružnice v tovarni ce
luloze:

»Od vojne sem se je prebivailstvg 
v Krškem  podvojilo, m esto se je po
večalo za nova naselja, podjetja naglo 
napredujejo, nov m ost smo dobili, in 
še bi lahko našteval, otroke pa še 
vedno pošiljam o tja, kot naši pred
niki pred sto  leti. Padli smo na iz
pitu iz skrbi za svoje otroke. Pre
prosto ne razumem, kako m ore biti 

Krško, ki se ponaša z močno proizvodnjo, brez so
dobne šole! V našo zavest m ora priti, da sodobne 
šole nd brez sodobnih učil, deHavnic, laboratorijev, 
da bree sodobnega pouka nd sodobnih učencev. Bomo 
m ar dovolili, da bodo naše otroke poučevali tam  kot 
pred 100 leti? Ne, ker bi naredili usodno napako. Že 
ad?.; je  m arsikaj zam ujen^^ , če pa p ro ip ^e  refe
rendiun . . .  V okiNdmi naše sindikalne podružnice bomo 
to povedali članstvu, proizvajalcem, povedali jim  bo
mo, da je  v vsakem našem  prodzvodu vtkan tudi delček 
učiteljevega dela z učeneci, ki se p ri nas zajKJslujejo. 
Računam sajn^o na usi>eih. Po m ojem  bi m orala dati 
začetni kapital za novo šolo podjetja. Pri tem  se md 
zdi potrebno navesti novomeški prim er, spodbudo 
NOVOTEKSA, ko je  šlo za to, ali dobi 'Novo mesto 
še novo šolo ali ne. Zgledov je  torej dovolj, naša 
sikupna dolžnost p>a je, da se is^ažemo pri reševanju 
našega problema!«

Razmislimo, da ne bo prepozno!
Kdo bo odgovoren, če bo samski blok v Krškem, kjer ima šola učilnice, zajel 

požar ali ga razmajal potres? — Rešitev je le v novi šoli!

Zadnje čase se vse pogosteje po
govarjajo starSi, kakor tudi ostali 
občark, W z zaskrbljenostjo sprem
ljajo šolanje otrok v tako imenovan 
nem »samskem bloku«, kakšna bo 
njihova usoda. O pogojih dela v 
tem bloku smo že brali v sestavku, 
ki so ga napisPU učenci petih raz
redov in je bil objavljen v zadnji 
številki Dolenjskega lista. Zato je 
namen tega sestavka le odgovoriti 
na vprašanje^ ki že več let kljuje 
v srcih vseh ‘staršev in ostalih pri
jateljev mladega rodu, kdo lahko 
prevzame odgovornost za usodo na
ših otrok, če bi prišlo do najhujše
ga.

Učenci, ki obiskujejo pouk v 
»samskem bloku«, si ne le kvarijo 
oči in zdravje nasploh, temveč so 
tudi stalno izj^stavljeni nemajhni 
nevarnosti. Učilnice, ki so tudi v 
tretjem nadstopju, so tesne in pre
natrpane s šolsi<x> opremo. Vrata se 
odpirajo navznoter, stopnišče pa je 
skrajno ozko^ ker je bila stavba 
zgrajena za stanovanja.

Kaj bi se zgodilo z učcnd in tudi

z učitelji v tem Uoku, če bi izbruh
nil požar? Kakšna bi bUa njUiova 
usoda, če bi zajel Krško, ki je pa 
potresnem področju, že manjši po
tresni sunek? Še in še bi lahko 
spraševali, a je bolje, da ne odgo- 
ver jamemo . . .  Sreča je v tem, da se 
otroci vseh teh nevarnosti ne za
vedajo.

Da bi lahko rešili te probleme, 
nam preostane le izgradnja nove 
šole ali pa uvedba ■ tretje izmene 
pouka, o kateri smo razpravljali na 
zadnji učiteljski konferenci. Po iz
praznitvi »samskega bloka« bi se 
pouk odvijal takole:

V šolskem letu 1969-70 bo obisko- 
valo našo šolo 851 učencev. Vseh 
oddelkov bo 30. V obeh šolskih 
stavbah, to je v Krškem in na Vid
mu, imamo fia razpolago 12 učil
nic. V dveh izmenah lahko uporab
ljamo le 22 učilnic, ker potrebu
jemo po eno učilnico na vsaki stra
ni za čakalnico učencev-vozačev, za 
poučevanje zbornega petja in še 
drugih fakultativnih predmetov. Za

to bi moralo 230 učencev obiskova
ti pouk v tretji izmerd^ od tega 82 
učencev z videmske strani (po en 
tretji, četrti in peti razred) v stav
bi osnovne šole v Krškem, to je 
na desnem bregu Save. Pouk v 
vseh učilnicah bi se začel ob 7. 
uri, končal pa ob 21. uri. oziroma 
ob 20.30, če bi še skrajšali odmore. 
Zatem bi nastopile delo šolske sna
žilke, ki bi v zimskem času s te
žavo pravočasno očistile in prezra
čile prostore^ ker bi bilo potrebno 
najpozneje ob 4. uri zjutraj zakuri
ti peči, da bi bile učilnice do pri
hoda učencev v šolo že tople.

Navedeni podatki nam pojasnju
jejo, v kakšnem položaju se je 
znašla šola, ker smo se vseh zad
njih 10 let le pogovarjali o potrebi 
gradnje nove šole v Krškem, ostalo 
pa je pri besedah.

Zato je pran, da imamo 22. juni
ja, ko se bomo izrekli za novo šo
lô  v mislih tudi te podatke!

SLAVKO SMERDEL 
ravnatelj osnovne šole KrSko

„Težko dam pa 
ne bom odrekla"
»Koliko so stari vaši fantje? AM so hodili v 

sam ski dom k pouku?«
»N ajstarejši je  dopolnB 18 let. Ta je že izučen. 

Drugi je leto dni m lajši in obiskuje pokMcno šolo, 
za zadnjega sem pa že omenHa, da je  v sedmem 
razredu osnovne šole. Ta je obiskoval pouk v 
samskem domu. Ko sem sam a prvič prestopila 
prag ene izmed učilnic, sem bila zaprepadena. 
Sploh ni bila niti malo podobna razredu, V pro 
storu ni bilo nobenega pravega okna, pred razre
dom pa so bile takoj stopnice in še te zelo ozke. 
Nova šola je potrebna v Krškem bolj kot karkoli 
drugega.« J. T.

Krivični smo do otrok

■  ZDENKO PICETJ, papin^čar:
»Moj fant hodi v drugi razred — 
v sam ski blok. Povem vam, da to ni 
šola, ampak pravcata kaznilnica! So 
naši otroci zaslužili, da jih  tako 
kaznujemo? E nkrat sam krat sem 
šel v ta  blok, im roditeljski sesta
nek, drugič me hi bilo, ker sem se 
počutil kot v arestu. žalostno bi bilo 
od nas, če ne bomo glasovali za no
vo šolo. Poglejte: ^ rad iU  smo tovar
ne, mostove, ceste, nova stanovanj
ska naselja, za otroke pa nič. še  tisti mali prostor 
med dvema blokoma, ki bi bil lahko igrišče ali kaj 
podobnega, jim  vzamemo. Potem pa zahtevamo od 
otrok, da se m orajo učiti, da ubogajo, da bo kdaj kaj 
iz  n j ih . . .  Sprašujem  se, ali nismo do njih krivični,
ko jim  v vsem času po vojni nismo bili sposobni dati
niti šole?«

Kar pojdimo gledat!

■  MIMICA ROŽMAN, gospodi 
nja, predsednica sveta staršev po
družnične šole v Zdolah:

»Imam tri otroke. 2kiaj hodijo še 
vsi v Zdole, ješseni pa bo moral eden, 
ki dokončuje zdaj četrti razred, v 
KrSko. Peti razred v Krškem je v 
samskem bloku, k jer pa je tako 
malo zraka, da se komaj diha. Ljud
je tukaj prem alo vedo, kako je tam. 
Mislim, da bi bilo najbolje, ko bi 
vsi starši, ki bomo jeseni poslali 

svoje otroke v Krško, šli skupaj gledat tisti samski 
blok. Prepričana sem, da si ne bi potem nihče po
m išljal, kako bi glasoval na referendumu!«

Šolskih prostorov je manj, kot so jih 
imeli pred vojno

9

■  KBISTUAN PAVLIHA iz Celu 
loze:

S samoprisipevkom smo se precej 
sMikajsmiH. šo la  bi m orala že stati.
K dor pozna okolje v sam skem  domu, 
m i bo pritrd il. Verjetno, da je  akci
jo  zavila gradnja m ostu, ki je  bila 
s e v e ^  tudi potrebna, škoda, da se 
šole nismo lotoli pred leti, ko je  bilo 
l ^ e  p riti do denarja. Pri načrtova
n ju  naselja na Vidmu bi jo  morali 
že zdaivnaj predvideti.

Tovarna pai)irja je  sezidala na levem bregu Save 
v 24 letih blizu 300 stanovanj, razen t ^ a  pa je zraslo 
tukaj veliko zasefbnih hišic. Zmogljivosti šole pa so 
zdaj m anjše, kot so bile j>red vojno. Veliko šolskega 
p rostora zavzema zdaj te h n ik a  srednja šola. Ni člove
ka, ki im a svojega otroka v samskem bloku, da bi 
glasoval p ro ti samoprispevku. Pa tudi sicer ni raz
logov, ki bd nasprotovali zbiranju prispevkov za novo 
šolo. Vsak km et napravi hlev za živino, torej bomo 
tudi ml poskrt)eli otrokom  prim em o šolsko jx)slapje.

Najbolje je, da se vsak na svoje oči 
prepriča

■  Učiteljica Staša šoba iz Zdol o referendum u;

»Preden bodo naši ljudje glasovah za novo šolo, bi 
moraU videti sam ski blok v Krškem  znotraj, O njem  
nim ajo prave predstave, čeravno jim  otroci pripove
dujejo o stiski, ki je tukaj seveda niso bili vajeni. Ro
diteljske sestEinke imamo vedno na Zdolah, da star
šem ni treba v Krško. Prepričana sem, da se bo tu 
kajšnji okoliš na referendum u odločil za sam oprispe
vek, če bodo vsaj m atere spoznale, da otrok ne mo
rem o več siliti k  puku v tako okolje.

Solnikom bodo tokrat m orale priskočiti na pomoč 
politične organizacije. Njihov vpliv m oram o občutiti 
vsi, Sele potem  bodo lahko vpraševale po sadovih.
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NE BO DRŽALO, DA ZASEBNI OBRTNIKI PRI BANKI NE MOREJO DOBITI KREDITA!

P o l i t i k a . ,  

x * o ^ t e e  i n  

v a r c e v■
Vsa stvar se je začela na ustanovnem občnem zboru V ŠKOFJI LOKI JE 

združenja zasebnih obrtnikov v Novem mestu, letos BOLJŠE, A

spomladi. Tam so obrtniki tarnali, da nimajo enakih pra- 

vic kot drugi. To trditev so podkrepili z dokazom: obrtnik 

ne more dobiti posojila, ne more iti nikomur za poroka 

pri posojilu, š k ra ti^  ni enakopraven! Pri DOLENJSKI 

J3ANKI IN HRANILNICI so menili, da to ni res. Svetovali 

^  nam, naj obiščemo Toneta Kerina v Krškem, Tako smo 

prišli do politike in rožic: tovariš Kerin je bil namreč 

včasih politični delavec, danes pa je cvetličar. Da, cvetli- 

čar je —  in hkrati edini obrtnjk na^našem območju, ki 

načrtno varčuje pri D^OL^JSKI BANKI IN HRANILNICI.

Pri njej bo kot varčevalec dobil posojilo za gradnjo svoje 

obrtne delavnice.

Kko smo že pred vrati Ke
rinove cvetličarne na Cesti 
krških žrtev v Krškem, pre
pustimo besedo njemu. Naj
prej se bo predstavil, nato 
pa povedal kod vse so ga no
sili valovi življenja in kako 
je začel varčevati.

PUSTIL SEM P0> 
LITIKO IN SE PO
SVETIL ROŽICAM

»Na^ rodbina izvira iz kr- 
Ske obohce. Oče je bil doma 
iz Semiš, mama pa iz Velike 
vasi. Do 1950. sem delal kot 
I>olltični delavec na okrajnem 
komiteju 2IMS v Krškem. Te
ga leta bi moral v višjo par
tijsko Solo. Ni se mi dalo, 
ker sem se političnega dela 
že prenajedel. Avtoonabilov 
še nd bdk), s kolesi in peš smo 
se podili takrat po hribih za 
odkupe, za davke, za ljudsko 
posojilo, aa obvezno oddajo 
in se ?amerjali ljudem.

Naveličal sem se tega. Vse 
življenje sem imel rad cvetje. 
Zato sem se odločil, da poj
dem raje kot v partijsko šolo 
v vrtnarsko šolo v Medlog 
pri Celju. V dveh letih sem 
Jo končal in se nato zaposlil 
kot vrtnar v bolnišnici v No
vem Celju. Sola je bila blizu 
in Se vedno sem zahajal tja 
po nasvete. 1955, sem odšel v 
Bosno, v Bijelino za upravni
ka mestnega parka.

Od tam sem po 3 letih od- 
Sel na prakso v Nemčijo v 
pokrajino Schleswig-Holstein, 
ki Je znana po vsem svetu po 
v^likili drevesmcah okrasnega 
drevja.

PRI NAS TAKRAT 
ŠE NI BILO ZANI
MANJA ZA ZELE
NJE V MESTIH

1960 sem se vmli t Krško. 
Zaposlil sem se jyri Komunal

ni upravi, kjer naj bi po do
govoru začel z vrtnarijo. Ure
jal sem okrasne gredice in

Dobro je, da 
veste!

Vsak vlagatelj, ki Ima 
v DOLENJSKI BANKI 
IN HRANILNICI vlože
nih najmanj 500 no
vih dinarjev, je zava
rovan za primer ne
zgodne smrti. Razen 
visokih obresti za 
hranilne vloge skrbi 
DBH tudi za vaše ne
zgodno zavarovanje!

nasade po mestu, toda prave
ga zanimanja za moje delo ni 
bilo. 2Jdelo se mi je, da mi 

' mineva čas brez pravega has
ka.

Napolnil sem kovček in 1961 
odšel v Švico k firmi Hanen- 
tein v bližini Zuriciha. Tam 
sem se veliko naučil in ve
liko videl. Prepotoval sem vSe 
švicarske pokrajine, preple
zal veliko gora, si ogledal ve
liko izletniških točk, jezer, 
spomenikov in nakupil veliko 
strokovnih knjig. Temeljito 
sem uporabljal strokOATio 
knjižnico podjetja. Švica je 
dežela cvetja, je dežela, kjer 
ljudje ljubijo c\-etje! Sestavni 
del vsakega načrta za gradnjo 
je tam tudi načrt za ureditev 
vrta in okrasnega drevja, ki 
ga izdela poseben arhitekt!

SLO 
SMO SE TUDI 
RAZŠLI

1962 sem se vrnil i* Švice 
v Krško in ker v Krškem še 
•vredno ni bilo pravega zanima
nja za moje delo, sem odšel 
v Škofjo loko. Pri podjetju 
Remont je tam že bila majh
na vrtnarija. Začel sem z na
sadi, okrasnim grmičevjem m 
s cvetjem po mestu, pozneje 
pa sem v o^cviru vrtnarije od
prl prodajalno cvetja v me
stu.

Ker je prodajalna hosdla ve
liko denarja, so jo hoteli od
cepiti Od moje vrtnarije. Te
mu sem se upiral in nazadnje 
zaradi tega skregal in odšel.

Junija 1964 sem prišel v Kr
ško z odločitvijo, da odprem 
tu zasebno cvetličarno. Vsak 
začetek je težak in tudi moj 
je bil! Se danes nimam vrtna
rije, lokal imam v najemu, ni
mam hiše, vse rože pa kupu
jem in nato prodajam.

Ko sem začel, sem nema
lokrat jokal: nageljni so osta
jali in metal sem jih na gnoj, 
ljudje pa so iskali samo su
he rože. Zdaj je že bolje, ve
dno več prodam svežih rož.

DOLENJSKA BAN
KA IN HRANILNI
CA Ml JE POMA
GALA

Povedal sem že, da nimam 
ničesar. Stanujem ko najem- 
nik, po prihodu v Krško sem 
kupil na kredit pohištvo in 
vse kar sem potrebo-val. Moja 
velika želja je, da bi sl ure
dil vrtnarijo, v katferi bi sam 
gojil lončnice in okrasno gr
mičevje in da bi Sl zgradil 
hišo, v kateri bi imel cvetli
čarno. Za to bi potreboval

okoli 350.000 dinarjev. To je 
veliko denarja.

Pred tremi leti sem zvedel 
za možnost hranilne vezane 
vioge, na kataro dobiš pri 
b a iii kiredit. auli j a predlani 
sem X novomeško Dolenjsko 
banko in hranilnico sklenil 
pogodibo na 2 leti in začel vla
gati po 2.000 din na mesec. 
2iivdm zeik) Gkrocnno in se od- 
povedujem vsemu.

Julija letos se mi bo stekla 
prva pogodba z DBH. Dvignil

bom 50.000 din kredita *a 
gradnjo lokala v trgovsko po
slovnem središču pri hotelu 
Sremič. Privarčevani denar 
bom pustil še naprej na hra
nilni knjižici in ga bom vezal 
na 3 ali 4 letsr. Tako se mi 
bo v nekaj letih uresničil moj 
sen:

Zgradil bom hišo in kupil 
vrtnarijo! Če ne gre od da
nes na jutri, je vsakomur na 
voljo dolgoročna rešitev. Jaz 
sem se zanjo odločil, ker ni
sem imel druge izbire.«

Edini varčev^ec-obrtnik na našem  območju, cvetličar Tone Kerin z ženo pred 
vhodom v sedanji lokal. Veliko dela in odpovedovanja je bilo potrebnega, preden 
sta  ustvarila to k a r im ata; s pomočjo vezane hranilne vloge pri DOLENJSKI 
BANKI IN HRANILNICI pa se jim a že letos obeta preselitev v novi lokal. In  čez 
nekaj let bo prav gotovo ustvarjen  tudi ostali del naičrtov: hiša in vrtnarija!

OBRTNI KI !
Če potrebujete posojilo za 

svojo obrtno delavnico, varčuj- 
te pri DOLENJSKI BANKI IN 
HRANILNICI! S pogodbo se 
obvežite, koliko mesecev bo
ste vlagali dogovorjeni znesek 
kot vezano vlogo in po 13 me
secih lahko dobite posojilo v 
višini 90 odst. privarčevanega 
zneska^ po 18 mesecih 110 
odst., po 24 mesecih 130 
odst., po 30 mesecih 150 odst. 
in po 36 mesecih celo v višini 
200 odst. privarčevanega zne
ska.

Če se odločite vlagati po 
2000 din na mesec, dobite po 
13 mesecih varčevanja 23.400 
din posojila, po 18 mesecih 
39.600 din, po 24 mesecih 
62.400 din, po 30 mesecih 
90.000 din in po 36 mesecih 
varčevanja 144.000 din posoji
la. Razen posojila lahko pora
bite za naložbo tudi ves pri
varčevani znesek. Takšno, ve
zano hranilno vlogo, vam obre
stuje DOLENJSKA BANKA IN 
HRANILNICA NOVO MESTO s 
6,5-odst. obrestno mero.

Z vsemi podrobnejšimi po
datki o oblikah namenskega 
varčevanja vam bodo v Dolenj
ski banki in hranilnici v No
vem mestu, v njeni podružnici 
v Krškem ter v obeh ekspozi
turah v Metliki ter Trebnjem 
vedno radi postregli.



V I T E Z
Beži, ne drzni morda si napasti me: vitez sem divji! 
Pojdi, če kmalu ne greš, mojo čutila boš moč!
Glej, da izzvala ne boš me s sulico v tepež krvavi; 

Diož sem hudo bojevit, ti pa si slaba za boj!

S MR T
Meniš, da zmago dobiš, če na bojnem si polju potolkel 
hrabro sovražnike vse, strl z bojevito roko?
Mož si prem agal moža: lahko si, ne m oreš pa Smrti! 
S sulico, glej, te predrem , vdaj se in dvigni roke!

HOLBEIN IN KOCH V VALVASORJEVI KNJIGI THEATRUM MORTIS HUMANAE

Prizor^ee človeške smrti
v  Dolenjski založbi je izšlo v prevodu Valvasor
jevo delo. Prevedel ga je Jože Mlinarič. Knjiga 
sodi nned najlepše opremljene, kar jih Je te dni 

na knjižnem trgu

THEATRUM
M O R T I S  H U M A N i E

TRIPARTITUM.
L Pats.. SaltumMortu,
XI. Fat& Varia geneta Mords,
ULFats. Fccnas Damnatorum continens.

FIGURIS JEMEIS ItLU STRATUM
JDođ {f{:
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JOANNEM WEICHARDUM 
VALVASOR. &C.&C,

Cm Facaltate Supentrvtif, ^J^cUU Trlvilegu 
Sne, C f MtjeJl.

^ C o ) ^
® rtto (f t  JO »«> a« itift«« So!)««« ® «nw »
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«
 bedni človek, še več 
kot beden zaradi 
svojega življenja, ki 
se lahko pohvali s tako 

trajnostjo  kakor m ilni me
hurčki. Poglej v nebo, tam  
je megla, ki zdaj pade na 
zemljo: to  je  podoba tvo
jega življenja! Poglej vo
do, tam  so m ehurčki, ki 
zdaj plavajo, zdaj se raz
počijo: to je  slika tvojega 
življenja! Poglej ogenj, iz 
njega se dviga dim, ki je 
?daj gost, zdaj redek: to 
je  prispodoba tvojega živ
ljenja! Poglej zemljo, tam  
rastejo  vrtnice, ki so zdaj 
rdeče, zdaj ovene: to je 
podoba tvojega življenja!

V prvem delu tega Pri 
zorišča človeške smrti, 
Mrtvaški ples imenova
lcem* bom tvojim očem 
Predstavil žalostne, vseh 
zemeljskih otrok plese, ki 
Se plešejo dan na dan. 
Vse, kar ima dih življe- 
r ĵa, je pomrlo . . .

V drugem  delu Prizori
šča človeške sm rti, Različ
ne vrste sm rti imenova
nem . . .

V tre tjem  delu Prizori
šča človeške sm rti, Peklen
ske muke im enovanem . . .

Na Bogenšperku 
na Kr?injskem 1682

^ i  baročni stavki iz 
uvoda Valvasorjevega 

dela Theatrum  m ortis hu- 
nianae, ki ga je  prevajalec

Jože M linarič v prevodu 
naslovil s Prizoriščem  člo
veške sm rti, znova priha
jajo med slovenske bralce. 
Znova ali prvič: kajti le 
ozek krog ljudi je  to sli
kovito delo imel kdajkoli 
v rokah ter ga prebiral. 
Ohranilo se je  bore malo 
izvodov bogato ilustrirdhe 
Varvasorjeve knjige, ki 
nam  tako močno odpira 
vrata v dobo, v kateri je 
nastajala. Te dni je  knji
ga je  v prevodu latinskih 
verzov (nemške so izpusti
li iz tehničnih in estetskih

Prevajalec Valvasorjevega 
Prizorišča Jože M linarič

ozirov) prišla na sloven
ski knjižni trg. Iz latinšči
ne jo  je  prevedel Jože Mli
narič (prevajalec je  napi

sal tudi opombe in razla
ge), sprem no besedo ob 
Valvasorjevem prizorišču 
človeške sm rti pa je  napi
sal dr. Em ilijan Cevc, 
um etnostni zgodovinar. Val
vasorjevo delo, ki je  sedaj 
znova pred nami, je  za 
nas pomembno iz več vi
dikov: izšlo je v Dolenjski 
založbi, ki deluje v sklopu 
m ariborske založbe Obzor
ja, izšlo je  v m estu, kjer 
je  nastal tudi ponatis Val
vasorjeve Slave Vojvodine 
Kranjske. Posebna vred
nost dela je  v ilustracijah, 
ki so delo novomeškega 
slikarja in Valvasorjevega 
sodelavca Ivana Kocha: 
ta  je  izdelal risarske pred
loge za drugi in tre tji del 
Prizorišča, m edtem  ko so 
se v prvem  naslonili na 
Holbeinov M rtvaški ples. 
»Koch je  spadal med naj
zvestejše baronove (Valva
sorjeve) slikarske delav
ce,« pravi dr. Cevc. In  da
lje: »Na vsak način je  po
stal Koch — po Valvasor
jevi zaslugi — ena najbolj 
znanih um etniških osebno
sti našega poznega 17. sto- 

f let j a. Stilno niha med 
zmernim manirizmom in 
zgodnjim barokom... Ostal 
je  na pol poti in postal s 
tem  na svoj način tragi
čen dokum ent naše um et
nostne sredine svojega ča
sa kot zelo spreten risar...«

] P  revajalec Jože Mllna- 
rič je  prevedel latin 

ske verze (te najdem o v 
knjigi na začetku vsake 
neilustrirane stran i) in na
mesto nemških, ki so po 
prevajalčevem m nenju le 
medel posnetek latinskih, 
postavil slovenski prevod 
zgornjih. Desne stran i so 
posvečene Kochovim ilu
stracijam . Tako smo dor 
bili knjigo, ki je  bila do
slej kom ajda dostopna; 
bogata oprem a — zanjo je 
skrbel akadem ski slikar 
Janez Vidic — daje knjigi 
še posebno veljavo. Knjiga 
Prizorišče človeške sm rti 
sodi med naj zanimivejša 
ter najbolje oprem ljena 
dela, ki so se v zadnjem 
času pojavila na sloven
skem knjižnem trgu.

MBrevajalec Jože Mlina- 
rič je  pred Prizoriš

čem izdal prevod Anakre- 
ontik ali pesm i o vinu in 
ljubezni. Knjiga pesm i je 
izšla v m ariborski založbi 
Obzorja v zbirki »Iz antič
nega sveta« kot njen de
seti zvezek. Pred časom je
v novomeškem srednješol
skem glasilu (Stezice, de

cem ber 1964) prevedel vr
sto pesmi (Listi iz grške 
in latinske lirike), preva
ja l je  grškega pesnika Alk- 
m ana ter elegika Teognisa, 
veliko pa se je posvečal 
tudi Propercu (v G antarje
vi Rimski liriki sta  tudi 
dva Mlinaričeva prevoda 
elegij pesnika Properca). 
Sedaj pripravlja za m ari
borska obzorja Ovidove 
M etamorforze (izbor). V 
zvezi s prevodom Valva
sorjevega Prizorišča je  
prevajalec odgovoril na ne
kaj vprašanj. y

Tov. Mlinarič, kaj po 'va
šem m nenju Prizorišče 
človeške sm rti prinaša v 
naš kulturni prostor?

— Prinaša vpogled v do
bo, v kateri je nastala, v 
poprečno m iselnost teda
njega človeka. Spoznamo 
njegov pogled na svet, po
gled na eksistenco. Delo 
im a sicer m oralizirajoč in 
poučen karak ter (to je  bil 
čas kuge in drugih ujm ). 
Pri njegovem m rtvaškem  
plesu m orda ne gre za mi
selnost kot p ri Holbeino- 
vem, češ da smo tu , se 
pravi na zemlji, vsi enaki. 
Tega, človek bi rekel »hra- 
stoveljskega pečata«, pri 
Valvasorju zastonj iš^ -  
mo, saj je  bil plemič.

In  latinski verz, s kate
rim ste se ubadali?

»Sad volje, vztrajnosti, sa- 
moodpovedovanja, discipline, 
predvsem pa resnosti in zna
nja — je nocojšnji glasbeni 
večer gojencev novomeške 
glasbene šole!«

S temi besedama je ravna
telj glasbene šole v Novem 
mestu Ernest Jazbec 5. juni
ja zvečer v Domu kulture 
predstavil nastopajoče gojen
ce iz vseh razredov matične 
novomeške šole in njenega 
Šentjernej skega oddelka, hkra
ti pa najavil zanimivo prire
ditev, fci so jo gojenci pri
pravili za konec šolskega le
ta.

V dveurnem sporedu so 
gojenci izvajali skladbe, ki 
so se jih v minulem šolskem 
letu najbolje naučili: gojenci 
nižjih razredov manj, gojen
ci višjih razredov pa bolj 
zahtevna dela domačih m 
tujih skladateljev. Pokaza-

— Verzi niso vrhunsko 
delo, so povprečni baročni 
verzi. Jezik je  baročen, ve
liko je  ukrasnih pridevkov 
in pleonazmov, če  ga p ri
m erjam o s klasično latin
ščino, ga je treba jem ati 
z rezervo kot vse srednje
veške ali baročne tekste. 
Ločila sem postavil tako, 
kot je  danes običajno, Val-

li so. kaj so se naučili 
s harmoniko, kitaro, z violi
no, violončelam, s tolkali in 
z drugimi inštrumenti in kaj 
v urah solo pet^a. Nastopali 
so posamič, v duetih, terce
tih in zborih, s čimer so na
povedali, da jih bodo v jav
nosti še videli in poslušali.

Nastopajoči so imeli hva
ležno občinstvo v svojih star
ših, bratih, sestrah, prijate
ljih, znancih, sošolcih, pred
stavnikih javnega življenja in 
drugih ljubiteljih glasbene 
umetnosti. Kot za številne 
druge prireditve pa velja tudi 
aa to, da je imela inremalo 
obiskovalcev, saj je bilo ob
činstva komaj za poa dvora
ne. To pa — roko na sroe!
— za mlade glasbenike, ki so 
prišli v Dom kvilture po pri
znanje aa celotno delo, ni 
najbolj spodbudno!

I.Z.

vasor jih  je  nam reč po
stavljal tam , k jer bi m o
rala biti pavza.

X X

TV  ovo mesto je  torej do
bilo novo knjigo Do

lenjske založbe. Vsekakor 
gre za izredno knjigotrško 
in založniško dejanje, za 
delo, ki bi m u lahko de
jali, da je žlahtno. To ni 
samo pogled v barok in 
Valvasorjevo dobo, je  tudi 
prava m onografija novo
meškega slikarja Ivana 
Kocha; hkrati pa v prvem 
delu spoznamo izvirne ilu
stracije slovitega Hansa 
Holbeina.

PETER BREŠČAK

»Stezice« št. 6
Najnovejša, šesta številka 

»Stezic«, glasila novomeških 
gimnazijcev, ki izhaja enkrat 
mesečno, je prikupna talko 
po zunanji opremi (Branko 
Suhy) kot po vsebini, zani
miva pa tudi 23a odraslega 
bralca. R. V, v njej nadalju
je svoje razmišljanje o »novi 
levici«, v rubriki »Bojišče 
mnenj« pa razen drugih so
deluje o ijolemiki o religioo- 
nosti in religiji. Druge sitranl 
so zapolnjene z literamimi 
prdspevki sodelavcev, ki so se 
p>odpisali s: »s. z.«, »teozo- 
fist«, »d. lev«, »Drago«, »Smrt
nik Drago« in »Dravana«. Za
nimiv ciklus pesmi »Piknik« 
(avtor »s. z.«), ki obdelujejo 
dileme motoriziTanega (iavto- 
matdziranega) sodobnika.

Glasbeni večer najmlajših
Gojenci novomeške glasbene šole priredili ob 

koncu šolskega leta nastop v Domu kulture

" ' i "  muzej in galerija v poletju 1969
Obiskovalci muzeja in ga- 

l^ije  v poletnih mesecih sd 
'^ o  lahko ogledali nekatere 
predmete In razstave, Id jih 
“Odo brea dvoma zanimale. 
^  muzeju bodo razstavljeni 
predvsem nekateri izredno 
êpi in pomembni primerki 

fi'rheološrkih najdb iz lan- 
8kih In letošnjih razkrivanj 
ilirskih gomil ter keltskih 
Srobov v Kandiji. Tem bo 
Priključen tudi znameniti 
bronasti oklep ilirskega kne- 

ki je bil nedavno konser- 
viran v Mainzu in je bil pred 
l^atkim vrnjen. V ta namen 
^ d o  začasno uporabili še en 
prostor sedanje kulturnozgo

dovinske zbirke.
V galeriji bodo v polet

nih in je sen jih  mesecih pri
rejene razstave, ki bodo de
loma zajele obe dvorani ali 
pa bodo omejene samo na ve
liko ali malo dvorano. — V 
veliki dvorani je bila v sre
do, 11. junija, odprta razsta
va risb dijakov novomeške 
gimnazije in bo odprta do 
začetka julija.

16. julija 1969 bo novome
ški rojak in veliki mojster 
grafike ter slikarstva Boži
dar Jakac dopolnil sedemde
set let. Na ta dan bodo v 
vseh prostorih galerije odpr
li retrospektivno razstavo

mojstrovih del na temo: No
vo mesto in Dolenjska v mo
ji sliki in risbi. V veliki dvo- 
rairi bodo razstavljena olja 
in pasteli, v maU pa grafi
ke in risbe. Razstava bo od
leta vse poletje do jeseni, 
tatćo da Jo bodo lahko obi
skale tudi šole ob začetku 
novega šolskega leta.

V zadnji tretjini septem
bra in prvi polovici oktobra 
bo v glavni dvorani razstava 
kiparskih del dolenjskega ki
parja Staneta Jarma iz Ko
čevja. V istem prostoru ji 
bo za občinski praznik sle
dila razstava slik našemu 
občinstvu že dobro znanca

slikarja Borisa Kobeta na te
mo Trdinovih bajk in pove
sti o Gorjancih. V novembru 
oz. decembru je predvidena 
razstava novomeških in do
lenjskih slikarjev-amaterjev.

V mali dvorani galerije 
bo nekaj manjših razstav
bodisi izrazito slikarskih ali 
pa iz morda bolj obrobnega 
likovnega ustvarjanja, ki pa 
si vse bolj utira pot in do
biva svoje mesto ter ceno v 
likovni ustvarjalnosti. To so 
slikarski izdelki, ki so sicer 
namenjeni skoraj vsakodnev
ni porabi aU propagandi, se 
pa v svoji zahtevnejši obli
ki vse bolj uvrščajo med pra

ve likovne umetnine. Sem je 
treba šteti mimo karikatur 
in ekslibrisov zlasti lepake, 
filatelistiko in podobno, že 
lani smo občinstvu predsta
vili izredno bogato in obsež
no razstavo ekslibrisov, za 
letos pa iz te zvrsti priprav
ljajo razstavo umetniške
ga lepaka: od 17. jvmija do 
6. julija bo razstava sodob
nega ameriškega lepaka. Ta 
rassstava je land obšla vrsto 
galerij v naša državi, saj so 
jo videli v Modemi galeriji 
7 Ljubljani in v galerijah oz. 
muzejih v Slovenjem Gradcu, 
Kranju, Kopru, Karlovcu, 
Splitu, Šibeniku in Osijeku. 
Med avtorji so nekatera zna
na imena grafičnih umetni
kov iz ZDA, ki sodelujejo tu
di na pravkar odprtem sve

tovnem grafičnem Bienalu v 
Ljubljani.

Za obletnico oktobrske re
volucije bo prirejena razstava 
revolucijskega lepaka iz let 
1917—1920 v izredno usipelih 
reprodukcijah velikega forma
ta. V jeseni bo tudi razstava 
umetniških znamk, kd jo bo 
oskrbela podružnica Filateli- 
stičn^a društva v Novem 
mestu.
Tak je osnovni program mu

zeja in galerije za dolenj
sko poletje 1969. Morebitne 
spremembe oz. dopolnila bo
do pravočasno javljene. 2e 
zdaj pa na te razstave opo
zarjamo vse ljubitelje likov
nega ust\’arjanja in vabimo 
k obisku!

Uprava Dolenjsk^a muzeja
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Aplavz za »Hlapce«
Predstavo, Id se je na bre- 

Sdškem XII. srečanju amater
skih dramskih skupin Slove
nije uvirstilB  na zvezno re v ijo  
na Hvaru, so v nedeljo, 8. 
junija, zvečer videli tudi No- 
vomeščani. To so bili Can
karjevi »Hlapci« v izvedbi 
dramske skupine Prešernove
ga gledaJišča iz Kranja. No- 
vomeščani so z aplavzom 
nagradili uprizoritev, ki so 
jo Kranjč£^ posvetili 120- 
letnicd Prešernove in 50-letnici 
Oankairjeve smrti.

Izšlo bo »Prvo cvetje«
Literarni kirožeOc na osnov

ni šoli v Krškem je pripravil 
drugo številko svojega glasila 
»Prvo cvetje«, ki izide enkrat 
na leto. Stevillka, ki jo bodo 
natisnili v 700 izvodih, jejx>lj- 
6a in obsežnejša od prve 
(lanske), na njenih straneh 
pa se bo pojavilo tudi več 
sodelavcev. Glasilo bo lašlo 
z opremo akademske kipar
ke prof. Vladimire Stoviček. 
Literarni krožek je ena nešte
tih poSolskih dejavnosti, ki 
jih gojijo iičeinci ferške šole 
kljub prostorski stiski, vodi 
pa ga Ivanka Hervold.

Priprave za festival
Ribni&kd festivail bo letos

▼  aadivjem tednu avgusta in 
prvem tednu seiptembra. Fe- 
stivaHni odbor je na priporo
čilo republiškega sklada za 
pospeševanje kulture že sto
pil v stiike z ljubljansko Dra
mo in Mestnim gledališčem 
ter oktetom »Gallus«, da bi 
med festivalom nastopili v 
Rjibnici. Odbor je zaprosil 
Ba nastop tudi gledališče 
»Ivan Zaijc« s Reke, razen 
tega bo ra s ^ a l  še poseben 
natečaj ca nastop dramskih 
amaterskih skupin. Stroške 
festivala bodo krili z občin
sko dotacijo, s prispevkom 
republiškega sklada za po
speševanje kulture in z 
Ttstopnino za poireditve.

Izseljenci v Kočevju
5. >i]dja ob 16. uri bosta v 

Sešikovem domu v Kočevju 
nastopdla isseljenski pevski 
cfbO(r iZvon« in folklorna 
Bkupina iz holandskega mesta 
Heerlen. V tam mestu je moč
na kiolonija rudarjev iz Slo
venije, laBeljend, katerih pev
ski 2fix>r »Zvon« praznje le
tos 40-letnioo, bodo zapeli več 
slovenskih narodnih in umet
nih peesmd in neikaj holand- 
slkiih peami. Folklorna sku
pina bo nastopila s sloven- 
ddmi plesd. Obe skupini Šte
jete okoU 40 pevcev in ple
salcev, ■  pa bo prišlo
tudi nedcaj sorodnikov.

! *  '

Kljub hudim skušnjavam 
amaterizem ni klecnil

Intervju z Milošem Mikelnom, pisateljem, direktorjem Mestnega gledališča 
ljubljanskega in članom žirije, ki je ocenjevala predstave na XII. srečanju 

amaterskih dramskih skupin prejšnji teden v Brežicah

i L A H U m

IMiniUo soboto in nedeljo so si v Lamutovem Hkov-- 
nem salonu v Kostanjevici še zadnji obiskovalci lah
ko ogledali retrospektivno razstavo Staneta K regarja. 
Na obisku so bili dijaki srednje glasbene šole iz Kar
lovca, člani prosvetnega društva »Kontavel — Prosek« 
s Tržaškega, igralci PD »Bratov Milavcev« iz Brežic 
in številni ^ u g i. Razstavo Staneta K regarja je tako 
obiskalo nekaj nad dva tisoč obiskovalcev, ki so tudi 
vpisani v spominski knjigi. Do 15. ju lija  bo zaradi več
jih obnovitvenih del razstavišče zaprto. Na sliki: Aka
demik Gojmir Anton Kos, ki je  obiskal ta znani hram  
likovnih um etnosti v Kostanjevici. (Foto: M. Guček)

Tovariš Mikeln, prosil bi 
vas — seveda, če pristanete 

na pogovor — za kratko 
mnenje o tem, kar se je do
gajalo na XII. srečanju ama
terskih dramskih skupin 
Slovenije.

»Dvanajst predstav v ted
nu dni je budi za mnogo več
ji kraj, kx>t so Brežice, pre
cej. Vse priznanje gre ob
činstvu, ki je napolnilo dvo
rano vsak večer, nekajkrat 
F>a je celo zmanjkalo vstopnic. 
Vse to kaže na kulturne po
trebe Brežic in drugih kra
jev,, likrati pa je tolikšen 
obisk tudi priznanje občin
stva nastopajočim skupinam. 
Ce bi bile predstave slabe.

Trebnje: razstava in tabor naiveev
28. junija bo v Trebnjem odprta razstava čez 60 del slovenskih in hrvatskih 
naivnih ter ljudskih slikarjev in kiparjev -  Letošnjega taboi^a v avgustu 

se bodo udeležili tudi znani naivci iz Hrvatske

Avla osnovne šole v Treb
njem bo od 28. junija do 10. 
juUja prizorišče ene največ
jih razstav del naivnih in 
ljudskih slikarjev ter kipar
jev Slovenije in Hrvatske. 
Organizitorji so na rcu^is 
dobili kar 56 slik in 8 pla
stik, izmed katerih je stro
kovna komisija odbrala 24 
slik in 6 plastik, skupno z 
deli iz Ledičeve zbirke pa bo 
razstavljenih čez 60 sti-ari- 
tev.

Svoja dela bodo razstav
ljali: Jože Svetina iz Zavo- 
denj pri Soš-tanju, Greta Peč
nik iz Pirana, Milan Dvoršak 
ie Krškega, Viktor Magyar 
s Čateža, TcMie Repnik iz Mu
te, Anton Plemelj iz Ljublja
ne, Boris Lavrič iz Kranja, 
Polde Mihelič iz Litije, Jože 
Peternelj m Konrad Peternelj 
iz ŽiTov ter kiparjsi Peter 
Jovanovič z Zetine v Poljan
ski dolini in Janko Dolenc iz 
Vuzenice.

Posebna pivlačnost razsta
ve bo prikaz del 25 hrvatskih 
avtorjev iz bogate jJbirke za
grebškega zbiratelja in novi
narja Gerharda Ledida. Za to 
priložnost bo organizacijski 
odbor izdal tudi dva katalo
ga: enega za dela slovenskih, 
drugega pa aa dela hrvatskih 
avtorjev. Razstavo v Treb
njem bo odprl predsednik 
Dolenjskega kulturnega festi
vala rojak Lado Smreikar.

Organizacijski odbor 
na naivnih in ljudskih slikar
jev ter kiparjev pripravlja 
tudi delovno srečanje tovrst

nih ustvarjalcev, ki bo od 
20. do 30. avgusta v Treb
njem. Na letošnjem taboru 
bo sodelovalo 9 slovenskih 
slikarjev in 2 kiparja ter 
gostje iz drugih republik: 
Ivan Lackovič iz Zagreba, 
Jan Knjaaovic iz Kovačiče, 
Pero Mandič iz Sanskega mo
stu . Ivan Stefanek iz Lud-

brega, Martin Kopričanec iz 
Molve, odbor pa je povabil 
tudi enega izmed čeških naiv
cev. Po končanem taboru bo
do dela razstavljena na Mimi 
ob otvoritvi nove šole, sku
paj z lanskimi pa bodo pred
stavljala osnovo za bodočo 
galerijo.

M. L.

bi jih ljudje gotovo ne gle
dali.«

Kaj potem menite o reper
toarju in kvaliteti nastopajo
čih?

»Repertoar je oblikovala 
deloma izbira žirije, ki si je 
ogledovala pripravljene pred
stave širom po Sloveniji, de
loma pa naključje, ker seve
da ni mogoče predmideti, ka
tere predstave bodo najboljše 
in katere skupine se bodo 
uvrsitdile na srečanje. Kljub 
temu je mogoče ugotoviti, 
da je bil repertoar raznovr
sten, da so bili zastopani vsi 
žanri, od sodobne satire do 
klasične domače in tuje dra
matike, da ne govorimo o 
vsem, kar je vmes med 
tem. Hkrati je bil repertoar 
na precejšnji ravni, kar do
kazuje, da skupine skrbno 
izbirajo dela za uprizarjanje. 
Videli smo nekaj zelo ize
načenih predstav. Pri tem ne 
gre samo za skupine, ki dol
ga leta delajo in imajo šte
vilne izkušene igralce (Celja
ni, Trboveljčani, Mariborčani, 
Kranjčani), ampak tudi za 
mlade skupine, ki delajo v 
majhnih krajih in v zelo tež
kih pogojih. Taka je horjul
ska, ki se je s svojo pred
stavo uvrstila v sam vrh in 

letos na Hvaru skupaj s 
kranjsko predstavo »Hlapcev« 
zastopala slovensko amater
sko igralstvo.

Videli smo tudi manj 
uspešne skupine, ki pa ima-

PRIČETEK DOLENJSKEGA POLETJA 69

Koncert, posvečen Marjanu Kozini
Prireditve bodo v Novem mestu, Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah, 

na Otočcu in pri Miklavžu na Gorjancih -  Od junija do septembra

Mali kulturni barometer
■  ODUCJE NAŠEMU LIKOV

NIKU — Na XIX. mednarodnem 
bienalu ▼  Firencah je prejel slo
venski akadem&lu slikar Stefan
Planinc slato medaljo. Rar«n

Mstopa Jugoslavijo na tej
prireditvi to pet J u g O A lo v a n s k ih  
•likarjev.

■  GOSTOVANJE V BELI
KRAJINI — V soboto so gosto
vali v Metliki in Črnomlju go
jenci glasbene tole »Franc Sturm« 
la Ljubljane, ki proslavlja letos 
30-letnico delovanja.

■  GRAND PRIX ZA BERNI
KA — Slovenski grafik Janez 
Bernik Je dobil ca raastavljena 
dela na oamem mednarodnem 
grafifinem bienalu v Ljubljani, na 
katerem sodeluje 345 umetnikov 
iz 46 drtav, naJviSJe priznanje
— grai^ prtx. Častno nagrado Je 
prejel itaUJanski grafik Capogros- 
■i.

■  »k u r ir č k o v e« p ia k c t e
Festivalski odbor »Kurirčka« Je 
na nedavni seji sklenil podeliU 
plakete n  tivljenjsko delo pi- 
eateljema Branku Ocpidu in To 
i»tu Seliškarju ter slikarju in 
Uustratorju Ivetu Šubicu. Letoš
nje »Kurirčkove« prireditve bodo 
od 15. do 18. decembra.

■  100 LET JENKOVE SMRTI
— V Podrefti pri Kranju so slo
vesno proslavili 100-letnico smr
ti pesnika Simona Jenka. Na 
proslavi st* govorila dr. France 
Bernik in pisatelj France Bevk. 
Pred pesnikovo hišo so obnovili 
40 let star spomenik.

■  PREDSEDNIK TITO SPRE
JEL TR2ACANE — Med gosto 
Vanjem v Beogradu, kjer so go 
itovall pred kratkim. Je «ane 
Slovenskega gledali^a U Trsta 
sprejel tudi predsednik republi
ke Tovarj4 Tito.

■  S PO/ORJA DVE pr izn a 
n ji — Za nastop na letoAnJem 
Sterijinem pozorju s noviteto 
»Krst pri Savici« Dominika Smo
leta si Je Drama SNG is Ljublja
ne prislužila dve priznanji; sa 
kostumografijo (Alenka Bartlo- 
va) In mo£ko vlogo (Igralec To
ne Slodnjak kot Orujmir.),

■  Pl.SATEIJ RIBIČIČ UMRL —
V starosti 83 let Je preJSnJi te
den umrl slovenski pisatelj Jo
sip Ribičič. Napisal Je več kot 
40 knjig, pretežno povesU In ro
manov, v glavnem p« Je pLsal 
ta  mladino. Številna njegova d»- 
Is so prevedena v tuje Jeslke.

16. junija zvečer bo v No
vem mestu prva prireditev 
Dolenjskega poletja 69. To bo 
koncert znanega slovenskega 
violinista Roka Klopčiča. 
Umetnika bo na klavirju spre
mljala pianistka Mira Oman. 
Ta glasbeni večer bosta kon
certanta pK>svetila skladat^ilju 
Marjanu Kociini ob obletnici 
njegove smrti.

Prireditelji Dolenjskega po
letja 69 predvidevajo v času 
od junija do septembra vr
sto kulturnih, zabavnih in 
športnih prireditev. Tako bo 
ena naslednjih prireditev na
stop plesno-in baletne skupi
ne iz Kranja. Zatem Je pred
videno gostovanje pevske in 
folkloane skupine slovenskih 
izseljenoev te Holandije, ki 
bo prišla k nam na povabilo 
Slovemk® izseljenske mati-, 
oe. Sredi poletja bo gostova
la ljubljanska Opera z »Don 
Pasqualom« in s solisti: Lad- 
kom Korošcem, Marcelom Os- 
taševskim in drugimi umetni
ki. Zatem bo ke večer oper
nih arij, ki ga bodo pripra
vili solisti ljubljanske Opere.
V turističnih lomjih bodo ra
zen tega ob sobotah komorni 
koncerti, napovedane pa ao 
tudi glasbene zaba\Tie prire
ditve s sodelovanjem popu- 
larruh ansamblov. V kinu 
KRKA bo T Novem mestu
v tem času sjpet revija kino
tečnih filmov, študijska knjiž
nica Mirana Jarca in Doleî ]- 
ska galerija pa bosta prire
jali raastave. Zanimiva bo tu
di prireditev pri Miklavžu 
na Gorjancih v avgustu. Ime
novan Jo bodo »Kresna noč 
Janeza Trdine«. Na tej pri
reditvi basta nastopili tudi

folklorni skupini iz • Črnom
lja in Karlovca. Jeseni bo v 
Novem mestu baletna pred
stava za mladino. Za ljubite
lje gledališča bodo priredi
telji Etolenjskega poletja 69

organizirali predstavo »Dese
tega 'brata«.

V okviru Dolenjskega po
letja bodo letos predvidonia 
tu ^  tradicionalne dirke v 
Šentjerneju.

B o ž o  K ok: BREZ BKISKD (si I. niotinarod* 
ne razstave karikatur »Brez besed« v Izubija
ni) — Obisk razstave v ljubljanski Mestni ga
leriji toplo priporočam o, saj nudi enkraten 
umetniški užitek in izbor prispevkov znanili 
karikaturistov iz .številnih držav!

jo mnogo volje in tudi mo
či za napredek in razvoj.«

Ali je po tem, kar smo vi
deli v Brežicah, lahko ugo
toviti, ali slovensko amater
sko igralstvo napreduje ali 
nazaduje? Kakšna so vaša 
merila za presojo?

»Letošnja revija je bila pri
bližno na rawni lanske in 
predlanske, to se pravi jese
niške in murskosoboške. 
Prav ta tri leita pa op^amo 
na re^fijah rahel padec kvali
tete upri2»rjenih del. Prejš
nja leta, pred tem triletnim 
obdobjem, smo imeli na re
vijah PK3 več kvalitetnih pred
stav, več izenačenih predstav
v samem kvalitetnem vrhu, 
kot jih imamo adaj. Vendar 
p>a kvantiteta dramskega 
udejstvovanja ne upada, na
sprotno, kljub televiziji, fil
mu in drugim skušnjavam 
modernega življenja ugotav
ljamo, da vedno znova nastar 
jajo nove skupine in da skup
no število predstav v Slo\'e- 
niji polhom a raste.

Merila za presojo amater
skih predstav so lahko samo 
taka, kot veljajo za gledališče 
nasploh: merila kvalitete.
NajboljSe' amaterske predsta
ve mnogokrat presegajo tudi 
uprizoritve poklicnih gleda
lišč. Stremeti moramo seve
da samo k najboljšemu, za
to ni razlogov, da bi pred
stave amaterskih skupin pre
sojali z drugimi oziroma dru
gačnimi merili.«

Ali se tudi vi strinjate s 
tistimi, ki pravijo, da je bo
lje nič delati kot slabo de
lati? Kakšen izhod bi
vi predlagali amaterskim 
odrom, ki le zaidejo v take 
dileme?

»S tistimi, ki mislijo, da 
slabo delo ni delo, se nika
kor ne morem strinjati, tu
di če gre za gledališke ama
terje. Ce je namreč v skupi
ni volja in veselje do dela, 
potem tudi slaba predstava 
nekaj pomeni, če drugo ne, 
je koristno vsaj to, da lju
dje čas, ki bi ga sicer pre
bili v gostilni ali kje drugje, 
preživijo na odru. Tako kul
turno porabljen čas pa je 
prav gotovo več vreden kot 
praznina v človeku. Odrom, 
ki 30 v dilemah, kakršno ste 
nakazali, p>a predlagam, da 
ne odnehajo, anipak posku
šajo doseči čim boljšo kva- 
ttteto.«

Na koncu bi rad slišal še 
vaše mnenje o predstavah 
obeh brežiških skupin?«

»Predstavi sta se po kvali
teti uvrstili v sredino revije, 
kar je lep uspeh. Skupini 
imata veliko moči in kvali
tetnih osnov za rast in na
predek« IVAN ZORAN

Otroške grafike
Jutri, 13. junija, bodo v kr

ški galeriji odprli razstavo 
otroških giafik. Razstavljeno 
bo okoli 30 grafičnih listov, 
ki so jih izdelali učenci krške 
in leskovške Sole pri likov
nem pouku pod vcKistvom 
svoje profesorice Vladke Sto- 
viček. Po otvoritvi bo krajši 
koncert, na katerem bodo na
stopili gojenta višjih letnikov 
gla.sbene .šole.

Razstava umetniške
ga lepaka iz ZDA
v torek, 17. jiinija, bo ob 

18. uri v mali dvorani Do
lenjske galerije odprta raz
stava s(xiobnega umetniškega 
lepaka, ki Jo je posredoval 
generalni konzulat ZDA v Za
grebu. Več o tem berite v 
članku »Dolenjski muzej in 
galerija v >lpit-,j<u 1969 na 11. 
strimi!

Vabljeni!



Naš razgovor

Dekleta, ki so presenetila
Na ulični tek v Sevnico 

je pripeljula skupiiio deklet. 
Kljub temu, da niso Ule po- 
.sebiM> atlet îlco prajone, so

'C'r4K

U > ' ♦

se odrezale tako, kot ni nihče 
pričakoval, verjetno tudi ixjl- 
hova mentorica prof. Irena 
MrviC-Jugova ne. Govor je 
o dekletih le Boštai^a pri 
Sevnici, kš go si na tiličnem 
teku v i^a stitev  100-lotnice 
tabora priborile kar tri prva

mesta v ekipni kx>nkurencl*
Nekaj več o delu i  mla

dimi na osnovni šoU ▼  Bo- 
Staiyu je povedala p«rf. ago- 
dovine Mrvić-Jugova.

— Kako to, d» kot rgodo- 
vinarka delate v telCKnovzcoj- 
ni organizaciji?

»Na na&i £oU Je tollk» 
&portxK> nadarjenih učencerv, 
da me je to spodbudilo k 
delu. Največje zanimaivje Je 
zsa atletiko, rokomet in no
gomet.«

— Ste !>e sami kdaj bavIH 
z atletiko?

»Igrala sem košailoo, dru :̂& 
iportov nisem gojila.«

— So T Bo.štanja pogoji n  
delo?

»Imamo lepo urejeno telo
vadnico, razen tega ^xn^no 
Ig r i^ , manjka pa nam de
narja, da hi de boid uspešno 
deJsli.*

— Koliko let fe poučujete
la šoli?

»Pao leto.«
— Kakšne načrte imate?
»Žal odhajam, moje delo bo

prevzel nekdo drug. Nareje
nega je precej, trebe bo sa
mo nadaljevati začeto.«

Takih športnih središč^ kot 
Je Boštanj, je na Dolenjskem 
precej; marljivi telesnovzgojni 
delavci bedijo nad mladimi 
športniki ter jih usmerjajo 
T koristno in zdraro dejav
nost. Zgledu profesorice Irene 
sledijo tudi drugi, vendar Jih 
precej tudi odnelia, ker d r i^  
ba t e ^  dela .se ne upoštera.

S. DOKL

REPUBLIŠKO EKIPNO PIONIRSKO ŠAHOVSKO PRVENSTVO

Velik uspeh Kočevcev
Dolenjske pionirske šahovske ekipe so se odlično odrezale ~ Kočevski ša

histi so zmagali v kategoriji starejših pionirjev in pionirk

Na republiškem ekipnem šahov
skem pionirskem prvenstvu v Po
stojni so Dolenjsko zastopale eki
pe iz Mokronoga, Stične in Ko
čevja. Društvo prijateljev mladine 
T Postojni je poskrbelo, da so 
pionirji igrali v veliki predjam
ski restavraciji. Tako vzorne or
ganizacije in tolikšne pK)zomosti 
najmlajšim smo pogrešali že ne
kaj let, saj so bila doslej pr\en- 
stva odigrana največkrat kar v 
učilnicah raznih šol brez svečane
ga poudarka.

Mlajše pionirke iz Mokronoga so 
na začetku zaigrale zelo dobro in 
smo dobili vtis, da bodo z lah
koto premagale vse svoje nasprot
nice. V nadaljevanju pa so igral
ke na zadnjih deskah popustile 
in kljub borbenosti zasedle tretje 
mesto.

Mlajši pionirji Iz Stične so ime
li tudi lepe možnosti, da dosežejo 
največji uspeh, vendar so proti 
koncu tekmovanja spet zatajile 
zadnje deske in so se morali za
dovoljiti s četrtim mestom. Do
bro sta igrala Viktor Kastelic in 
Peter Praznik, ki Je bil tudi naj
mlajši tekmovalec na igranju.

Pri starejših pionirkah je tek
movanje teklo v reliki premoči 
tekmovalk iz Maribora in Kočev
ja. Kočevske pionirke so sicer 
vodile že od 1. kola dalje, ven
dar so jim Mariborčanke bile 
tesno za petami. V neposrednem 
dvoboju pa so kočevska dekleta 
slavile visoko snago In sl zago
tovile prvo mesto. V ekipi so

n o g o m e t Mirenčani zmagali na Rakeku
Cclulozarjevi igralci so s težkega tereiia v Kačah prlondi domov 

e«o točko. Krčani so srečanje ocenili za najtežje, kar so jih imeli r  
zadnjili letih. Domači nogometa.ši so kar tekmovali, kdo DO večkrat 
gostujočega igralca udati I po nog^h. Mirenčani so zasluženo znugali 
in presenetili. Elan je bil tokrat prost, Bela krajina pa je srečanj 
na željo gostov odložila. Senovčani so gostovali v Kadečah in izgubili 
pri najboljši ekipi v ligi. Brežičani so bili poraženi v Polzeli, vendar 
upajo na dve ti>čki, ker so se domači posluževali nedovoljene igre.

Rače : Ceiulozar 4:4
v  predzadnji tekmi II. republi

ške lige je moštvo Celulozarja Že 
T 12. minuti vodilo z dvem^ za
detkoma, vendar ni moglo vzdr
žati do konca, ker so domači po 
vodstvu Celulozarja pričeli grobo 
igrati. Namesto da bi igrali z 
žogo so brcali po nogah Celu- 
lozarjeve not>ometaSe. Najboljši

igralec in strelec .srečanja Klaič 
je izjavil, da odkar igra nogomet, 
ni dobil toliko udarcev kot ravno 
na tej tekmi. Ko je Ceiulozar pro
ti koncu tekme vodil s 4:3, je 
sodnik Hmi iz Maribora povsem 
neupravičeno dosodil enajstmetrov
ko v korist domačih in tako vpli
val na končni rezultat. Zadetke 
so dosegli; Ocepek, Faraguna ter 
Klaič 2. L. HARTMAN

ROKOMET Krmeljčani še 

vedno niso dosegli I. lige
Ribničani to nedeljo niso igrali prvenstvenega srečanja t  Slovenj 

r.iMicu. ker so gostovaU v Bihaću. Ker so Breučani v Ptuju porazili 
Dravo, so s tem \-eliko pomiigali Ribničanom, ki imajo lepo možnost, 
da se rešijo izpada I* lige. V zadnjem kolu bodo igrali doma s Tota
lom iz Ilirske Bistrice, ki Je zadnji na lestvici. NJihor glavni kcm- 
kurent za izpad iz lige Medvode pa bodo gostovale v Brežicah, kjer 
nimajo pričakovati nič dobrega. Krmeljškim rokometašem ae Je za
lomilo žal v zadnji tekmi v Kranju. Kljub vsemu moramo prizadev. 
nim Knocljčanom za izreden uspeh čestitati in jih spodbuditi k po
dobni igri v jeseaskem delu tekmovanja. Brežičani so gostovali na 
Atajerdiem in t  Prekmurju in dosegli ne(Mlločen rezultat 1:1 (fantje 
zmagali — dekleta izgubila).

Krmelj; V. Logar, Prosenik, Za
man 3, Kolovrat, C. Logar 2, 
D. Papež,‘M. Papež 4, Mirt, Da
mjan 3 in 2imier.

B. DEBELAK

Radeče : Krško 22:15
V- tem srečanju so Imeli gostje 

iz Krškega dovolj rezervnih igral: 
cev, ki pa se niso najbolje vklju
čili v igro rutiniranega motiva, 
zato so srečanje izgubili. Najbolj
ša igralca i.ta bila razen odlične 
ga jelena še Pogačar in 2ibert, 
ki sta odlično poveeaovala mo
štvo v celoto.

Krško: Katič, I>evi£«r, Gaac 1, 
Kovačič 1, Božič i ,  Humar 1, 
Pogačar, Robič 1, Jelea 8, Mugo- 
ia  in Zibert.

L. HARTMAN

Grosuplje : Novo iliesto 
20:11

Novomeški rokometaši »  -Igra- 
11 T Grosupljem In Izgubili sre
čanje s Iraljšo domačo ekipo. 
NovomeSčanl so sa dobro upira
li, vendar s pomlajeno ekipo niso 
mogli doseči kaj več kot časten 
poraz. Zadetke za Noro mesto so 
dosegli: Pelko 8, Jaklič 4 In Jo
že# 1.

Slovenj Gradec : Ribni
ca (preloženo)

Drava : Brežice 10:12
Brežičani so iz Ptuja prinesli 

obe točki, čeprav Drava še kako 
t>otrebiOo dve točki za obstanek 
v republiški ligi. Igra je bila 
enakovredna, vendar so se gost
je v zakljutoih akcijah bolje zna
šli in s hitrimi protinap^i ‘ za
služeno zmagali. Štiri zaporedne 
zmage brežiških rokometašev so 
posledica rodne vadbe in večernih 
treningov pod lučmi.

Brežice, Bergle«, Šetinc 3, Ro
van 1, Antolovič 2, Bršec 1, Sva- 
iič, Zore, Zivlč 3, IJpej in Bo- 
biiia 3.

V. PODC.ORSEK

Murska Sobota : Brežice 
12:9

Brožičanke l o  t  Murski Soboti 
Se v prvem polčasu zapravile vse 
toožnosti za uspeh. Domače igral
ke so povedle z 8:2, kar se v na
daljevanju ni dalo več nadokna
diti. Kljub temu da so bile Bre- 
žičanke poražene, so v Murski 
Soboti zapustile dober vtis.

Brežice, Božičnik, Bužančlč 4, 
Molan 2, Zorko 1, Bah 1, Ml.šlč 3, 
in Kuhar.

V. POIX!ORSEK

Kranj : Krmelj 13:11
Odločilno teluno za prvaka v 

tej ligi so gostje iz Krmelja iz
gubile v zadnjih minutah, ko pri 
.stanju 10:10 z Igralcem več niso 
znali Iskoristiti lepe priložno.sti. 
Igra je bila napeta, obe ekipi 
stn so zagrizeno borili za uspeh. 
Gostje RO dali eno svojih naj
boljših iger, vendar njihov vra
tar ni imel najsrečnejšega dne.

Borbeni Krmeljčani so klonili 
tik prod ciljem, kajti takšne pri
ložnosti verjetno zlepa ne bodo 
imeli več. Kljub vsemu pa za 
borbenost in prizadetost zasluži
jo vs  ̂ priznjinje.

igrale; NADA GORNIK, TATJANA 
SEGA, MAJDA FARTEK, NADA 
GORC in ZLATA BABIC

Najbolj dramatično Je bilo tek
movanje v skupini starejših pio
nirjev. V vodstvu so se izmenoma 
vrstili kandidati za prvo mesto: 
Ljubljančani, Mariborčani in Ko
čevarji. Kasneje so Mariborčani 
popustili ter močno zaostali. Huda

borba pa se je do zadnjega kola 
nadaljevala med Ljubljano in Ko
čevjem. Ponovno je odločal med
sebojni dvoboj, ki so ga mladi 
kočevski šaliisti odločili v svojo 
korist In četrtič zaporedoma osvo
jili na.slov r^ubliSkih prvakov. V 
ekipi so igr^i BOJAN MOHAR, 
DUŠAN BLATNIK, MIRKO CUK, 
MARKO VIZJAK in VINKO MLA
KAR. IVE STANIČ

' ' v, ' /< -

Elan : Oroteks (Oro- 
slavje) 4:1

Pred 200 gledalci je prijatelj
sko nogometno tekmo zagrebške
ga ligaša z domačim Elanom do
bro vodil inž. Novakovič iz No
vega mesta. Tekma Je bila zelo 
težka, saj je Oroteks odlično mo
štvo. Igralci Elana so tokrat upra
vičili visoko mesto v LCNL in 
pokazali igro, kakršno si želimo.

2^etke za Elan so dosegli; 
Hunu 2, .Sadek in Maksimovič.

M. D.

Papirničar (Radeče) : 
Rudar (Senevo) 4:1

v prvenstveni nogometni tekmi 
so .senovski rudarji zaigrali v Ra 
dečah z najboljšo enajsterico 
CNPL Papimičarjem. Radečam so 
bili hitrejši in so z boljšo igro 
zasluž«io zmagali, vendar bi bil 
rezultat še višji, da niso imeli 
Senovčani v vratih Rajka Drst- 
venška. Strelec edinega zadetka 
za Rudarja je bil Gabrič iz enajst
metrovke. S. ŠIBILA st.

Rakek : Mirna 2:3
NogometaSi Mirne so prijetno 

presenetili svoje privržence, saj 
so na težkem terenu na Rakeku 
priborili dve dragoceni točki. S 
to zmago so se Mirenčani uvr- 
!*tiUi na aoiidno Sesfao mesto v tej 
ligi, kar je lep uspeh za mlado 
ekipo. Zadetke za Mimo sta do
segla Strfanič 2 in Kramer 1.

A.TRATAR

Polzela : Brežice 1:0
v okviru celjske nogometne pod- 

zveze so Brežičani gostovaU na 
Polzeli in izgubili z 1:0. Ker so 
domači nogometaši imeli v svo
jih vrstah nekatere neregistrirane 
igralce, bo srečanje verjetno od
ločeno v korist Brežičanov za ze
leno mizo. V. POIXK)RSEK

Domžale : Bela krajina 
(preloženo)

Karate šport se vedno bolj uveljavlja med obema 
spoloma. Poseben m ojster je  Stane Iskra iz Krškega, 
ki svoje izkušnje prenaša tudi na m lajše tekmovalce. 
Iskra v spopadu z mlado karateistko

(Foto: C. Čargo)

Metličani so
■  ■  B v a i B

prelisičili favorita
v tem kolu .so spet prijetno pre.senetili Metličani, Id so »pravili 

***, vodilno ekipo z Ježice, ki je t  vseh dosedanjih sr^anjili
zabelezila visoke miage. Ekipa z Ježice je bila vrtik favorit, vendar 
^  naletela na razigrane in borbene Metličane, Id so presenetili vso 
športno Javnost. Novomeščani so sc srečali z borbenimi Zagorjani, ki 
so dokaj lahko premagali solidno novomcMo ekipo. NovomiSčaiiom 
tokrat ni šlo, zato Je zmaga gostov zaslužena.

BETI : Ježica 58:57
Ponovo so košarkarji BETI pre

senetili svoje zveste navijače in 
ljubitelje košarke na Dolenjskem, 
v  zelo lepi in borbeni 1 ^  Je 
domačim košarkarjem v zadnjih 
dramatičnih sekundah uspelo zma
gati. Metličani so igrali v popolni 
sestavi, v kateri sU se posebno 
odlikovala Polojac fŽ2) in Guštin 
(11). Za to pomembno zmago 
lahko borbenih Metličanom iskre
no čestitamo. DR. GORANIC

Novo mesto : Zagorje 
70:79

Tokrat so novomeški koiarkarji 
naleteli na raqx>ložeQe Zagorjane, 
ki jim Je v tem srečanju uspelo 
vse, kar so hoteH. Nimamo na
mena opravičevati poraz Novome- 
ščanov, vendar moramo povedati, 
da so T treh dneh od ig r^  5 tež
kih srečanj in so se nekoliko »na 
jedli« kočarke. Tokrat smo opa
zili, da v novomeški ekipi manj
kata vsaj dva igralca, kar bi 
precej pri.spevalo k udarnosti 
okipe.

Z lepimi in duhovitimi potezami 
pod nasprotnikovim košem sta

'  ''

Teniški tečaj
Začetni tenl.škl tečaj v No

vem mestu se prične t  pone
deljek, 16. junija, ob 17. uri 
na teniških igriščih na Loki.

Vsi, ki želijo igrati teni«, 
se lahko zglasijo in se vpiSe- 
Jo v tenlškb Solo. Vabljeni 
so pionirji, mludind la sta
rejši čUmi.

u^ievala zlasti Jože ' Splihal In 
Tone Pirc.

Novo mesto: 2. Kovačevič 15, 
S. Kovačevič, Spliluil 17, Pirc 27, 
Počer^ina 3, GoSiiik 4, Kopač 4, 
Pczelj in Bencik.

ODBOJKA

Brestanica : Kamnik 2:3
Domače odbojkarice so sreča

nje nesrečno izgubile, saj so v 
četrtem odločilnem setu vodile že 
s 13; 9, potem se je ustavilo in 
tekma je bila izgubljena. V zad
njem setu Je bila igre- do stanja 
8;7 za Kamničanke izenačena, na
to pa Je prišla do izraza umirjena 
in taktična igra gostij, ki so zna
le srečanje zaključiti v svojo 
korist.

Trebnje : Jesenice 
(Kovinar) 3:0

v  predzadnjem kolu druge slo
venske odbojkarske lige je mo
štvo Trebnjega premagalo ekipo 
Kovinarja z Jesenic, novinca v 
Ugi, s 3:0 (7, 9, 12). Gostje so 
se s požrtvovalno igro močneje 
upirali le t  zadnjem setu. Pred 
skoraj sto gledalci je srečanje do
bro vodil Rcnnih iz Novega me
sta. V zadnjem kolu bo igralo 
Trebnje v Bohinju s tamkajšnjo 
ekipo, ki Je boljša, kot Je bila 
prejšnje leto. Srečanje je za od
bojkarje Trebnjega pomembno, 
ker si hočejo zagotoviti eno prvih 
mest. Le tako bodo lahko sode
lovali na turnirju 22. Junija, kjer 
se bo odločilo, kdo bo novi član 
slovenske odbojkarske lige.

M. L.

Prvaki Dolenjske med posamezniki — kegljači so le
tos postali (od leve proti desni): Stane Jarc med mla
dinci; Karlina T ratar med članicami in Jože Mrzlak 
med člani. ' (Foto: S. Dokl)

Kdaj, kje in kdo?
v  KrSkMn bodo pri Celulo- 

carju gostovali nogometaši iz 
Sakovcev. V ljubljanski con
ski lig  ̂ bo zadnje kolo; Elan 
bo gostoval v Jaršah pri In- 
luplati, Bela krajina se bo 
loma si'ečala z Borovnico, Mir
na pa z Domžalami. Rokome
taši Brežic bodo igrali doma 
i  Medvodami, Ribničani pa s 
Topolom iz Ilirske Bistrice. 
Brežlčanke bodo imele v go
steh ljubljansko Olimpijo. V 
ljubljanski conski rokometni 
ligi se bodo v zadnjem kolu 
srečali: Krško — Grosuplje,
Novo mesto — Kranj in Kr
melj — Hrastnik.

Od tu in tam
■  KRi^KO — Pretekli teden je 

bila na Stadionu Matije Gubca 
odigrana prijateljska nogometna 
tekma. Pomerili sta se ekipi ve
teranov iz Krškega in Brežic. 
Tekma je bila zanimiva, saj jo 
prišlo kar 500 gledalcev. V pr\'em 
polčasu ni bilo zadetka, zlasti sta 
se odlikovala oba vrat^ ja. Edini 
gol tekme je za goste dosegel 
Venda v zadnji minuti igre.

(B.G.)
B SEVNICA — V počastitev 

lOO-letnice tabora je med petimi 
ekipami v hitropoteznem šahu 
zmagala Kopitarna I z 9 točka
mi, 2. Svoboda (Krmelj) 7,5, 3. 
Lisca 6, 4. Kopitarna II 5 in 
5. ZMS Šmarje 2,5. Zmagovalna 
ekipa je prejela pokal občinske
ga sindikalnega sveta Sevnica.

(B.D.)
■  BRE2ICK — 4. junija je bi

lo v Brežicah zasav^o prvenstvo 
v rokometu za pionirke. Prvo 
mesto so osvojile pionirke iz 
Hrastnika, sledijo Pišece in Sev
nice. Prvo uvršč«ia ekip« bo 
nastopila na republiškem pionir
skem rokometnem prvenstvu.

(B. G.)
■  KOĆEVIE — V nedeljo, 1. Jû  

nija, je bil v Kočevju odigran 
šahovski dvoboj med Kočevjem in 
slepimi šahisti iz Ljubljane. Zma
gali so Kočevarji s 4:2. Resniltati: 
Osterman (Koč.) — Kebe 1:0, 
Ivič — Ulag« remi. Gornik — Ko- 
movec 0:1, Cimer — Kumar 1:0, 
Vovk — Kanc remi in Rakovič
— Hrovat 1:0. (I. S.)

■  NOVO MESTO — Na odboj
karskem turnirju v okviru delav
skih ^x>rtnlh iger se ie kažejo 
obrisi finalistov. Po prikazanili 
igrah sta v prvi skupini favorita 
Novoteks in Prosveta, v drugi 
Novoles in Pionir, t tretji pa 
Krka in Iskra (2bk.). Posamezna 
srečanja so se končala takole: 
Novoteks — OS Šmihel 2:0, Kre
men — Novoles 0:2, OS Šentjer
nej — Novoteks 0:2, IMV — Pio
nir 0:2, OS Šmihel — Prosveta 
0:2, Iskra — družbene službe 2:0, 
Krka — Ela 2:0, Pionir — Kremen 
2:0, Prosveta — 06 Šentjernej 2:0.

(S. P.)
■  SEVNICA — Na šahovskem 

turnirju posameznikov je med 12 
udeleženci vmagal Dvojmoč z 9,5 
točke pred Drstvenškom 8, I. Per
hajem 7,5, Debelakom, Primoži
čem 6 itd. (B. D.)

■  NOVO MESTO — Končano 
je finalno tekmovanje kegljačev 
v borbenih partijah. Med 60 tek
movalci Je bil vrstni red nasled
nji: 1. Mrzlak, 2. Brato« III, 
3. Rustja. Rezultati finala: Bra
tož III — Rustja 3:1, 3:3; Mrzlak
— Rustja 3:1, 3:0; Mi^ak — Bra
tož 3:1, 3:1. (J. M.)

■  CRNUMEIJ — P r e t io  ne
deljo sta se T prijateljski nogo
metni tekmi pomerili ekipi pio
nirjev iz Loke in Kanižarice. 
A ekipi sta se razšli z neodloče
nim rezaltatom 4:4. Srelca sa Lo
ko sta bila M. Curk 3 in A. Idau- 
rln, za goste pa D. Kobe 3, I. Pe
trič in M. Brine. Ekipa B iz Loke 
pa je Igrala veliko bolj« in za
služeno premagala ekipo B Iz Ka
nižarice 7:3. (J. B.)
, ■  KRiSKO — Na otvoritvi nove
ga plavalnega bazena t  Gradcu 
Je bil plavalni dvoboj med re
prezentanco Avstrije in Slovenije. 
V slovenski reprezentanci sta pla
vala tudi Olulozarjeva i^avalca 
Franc Čargo in Dušan Zlatič. Čar
go Je v štafeti 4 x 100 m prosto 
preplaval svoj del proge v času 
57,9, kar Je nov osebni rekord. 
Zlatič pa je na 100 m prsno do
segel 1,15:5, kar je tu ^  i ĵegov 
os^n i rekord. Ta plavalec je v 
štafeti 4 z 100 m mešano plaval 
v odličnem času 1,14:8. Rezultata 
pa nc bosta priznana za nova slo
venska članska rekorda, ker Je 
graški bazen dolg le 25 m.

(L. H.)
■  BREŽICE — V soboto, 7. ju

nija. je bila v Idriji prireditev, 
na kateri so razglasili rezultate 
tekmovanja za najboljša šolska 
športna društva Slovenije (za šo
le II. stopnje). 1. do 2. mesto 
sta zasedli SSD gimnazija Škofja 
Loka in Murska Sobota. 3. SSD 
gimnazije Brežice. S 3. mestom 
so prizadevni športniki brežiške 
gimnazije dobili zasliiženo prizna
nje in denarno nagrado v znesku 
2000 din. (B.G.)

■  KRŠKO — Te dni so se 
zbrali na pliivališču Celulozarja 
kandidati za državno plavalno re
prezentanco, ki bo imela 31. in 
22. junija dvoboj z Veliko Brita
nijo v Londonu. Na pripravah bo
do do 18. junija sodelovali na
slednji jugoslovanski plavalci; Ku- 
ridža, Roj;ošič. Čargo, Clekovič, 
N. in P. Miloš, Kurbanovič. Sojdl, 
Pavličevič, Matič. VrhovSek. Mi- 
nigo, Ozretič ter Košnik. od pla
valk pa Bjedova. Segrt, Boban, 
Gašparac, Mandeljc, Hercog. Ct>r- 
njar, Vukošič, Dominik. Zuani, 
Zeier ter Radetič. Priprave vodijo 
trenerji prof. Mirkovič, Barbieri 
in Tudor. (L, H.)

■  MARIBOR — Na republiškem 
atletskem prveastvu slepih je med 
42 tekmovalci nastopala tudi eki
pa Novega mesta in dosfegla lep 
uspeh. '  (N. R.)



VINKO nOBEK NAM JE PRIPOVEDOVAL:

Kot ()a bi zgrabil za kačo...
»Bilo je po nekem napadu 

na Žužemberk. Umikali smo 
se proti Trebnjemu. Bilo nas 
je več kot 40, na čelu kolone 
so šli naš komandant Host- 
r. k in še dva njegova spre- 
r ’ljevalca. Ne da bi se nade
jali, smo se znašli v itali
janski zasedi. Ko so trije par
tizani na čelu kolone opazili, 
da so pred njimi Italijani, 
sta jo spremljevalca hitro po
tegnila v breg, komandant pa

sva se poslovila, ker sem za
čutil, de je takšen brezskr
ben klepet lahko past za nas.

Nato sem odšel k našim 
fantom, ki so bili ujeli na
mestnika komandanta četni
kov, kapetna Koprivico. Ujet
nik ni hotel govoriti in se je 
pritoževal, da grdo ravnajo z 
njim. Obrnil se je tudi k me
ni, zato sem ukazal, naj ga 
odvežejo; nato je postal pre
tirano govoren. Po\’abiQ me

Narodni heroj Vinko Rebek, ki živi na svo
jem domu v Dobruški vasi p ri Škocjanu, je 
poln spominov na partizanska leta. Ko smo ga 
obiskali, se je rad spomnil treh dogodkov, ki 
so se mu globoko vtisnili v spomin. Takih in 
podobnih doživljajev je toliko, da bi lahko na
pisal debelo knjigo, vendar samo včasih kakš
nega potegne iz svoje bogate zakladnice in ga 
pove, da ne bodo prav vsi ušli pozabi.

je šel nap -̂ej in zavpil: ,Ne 
streljajte!’ Ita/lijani so odgo
vorili: ,Ne bomo!’

Ko je Hostnik spoznal, da 
so Italijani mož beseda, jO' 
je brez obotavljanja mahnil 
naprej. Kolona partizanov ž e l  

predhodnico dogodkov spre
daj sploh ni opazila. Mimo 
so šli med zelence, kot da se 
ni nič zgodilo. Vendar so 
kmalu drug za drugim ugo
tovili. da se dogaja nekaj 
pKJsebnega. Partizan Jožico je 
opazil, da je pred njim Lah 
£ čelado; streslo ga je, ven
dar se je zadržal ter molče 
nadaljeval pot. Obveščevalec 
Jeršin, ki je šel tik zia njim, 
Je nehote pogladij Italijana 
po čeladi; stresel se je, kot 
bi prijel za kačo.

Partizani so čutili v seibi 
nekakšen poseben nemir. 
Vendar nihče dogodku ni po- 
ftveiil posebne pozornosti. 
Vsakdo, ki se je znašel med 
sovražniki, je šel nemo sko- 
svi njihove virste, da so Jo vsi 
srečno odnesli. Takrat so bMi 
Italijani izjemoma miroljub
ni; verjetno so se ustraSilli 
partizanov, ki so padli njed- 
nje kot Jastreb * neba. Par
tizani so opisovaJd kasneje ta 
nočni ^>rehod med nardimd 
laškimi cevmi kot pire^ene- 
fienje, tadcršnlh Je bilo med 
revolucijo na pretek.«

Hoteli so me prevarati

»v vasici Stan v Mirenski 
dolini smo se utaborili In ča
kali jutro, da bi nadaljevali 
pot v odred. Sam sem sl po
stlal pod hruško v dišečem 
senu, ki me Je prervzelo % 
opojnostjo. Ko se Je rodiJo 
novo jutiro, je k meni pirite- 
keQ borec Paved Korelec In 
vpil, da prihajajo četniki. Re
snici na ljubo povedano ni
sem vedel, kdo so tl ljudje. 
Vendar sem za vsak primer 
opozoril na nevarnost in uka
zal borcem, naj gredo v 
strelce.

Pred menoj se je pojavilo 
pet mož. Po vojaško sem 
jih ustavil in vprašal, kdo so. 
Prvi je odgovoril: ,Redna ju
goslovanska vojska — četni
ki.’ Zavpil sem: .Vodja na
prej, ostali stoj!’ Eden je res 
stooil naprej z brzostrelko. 
Jaz pa s puško. VeleQ sem 
mu: .Odvrzite orožje!’ Enako 
Je zahteval četnik od mene. 
Sporazumela se nisva, ostala 
sva vsak s svojim orožjem. 
Kmalu sva bila skupaj; po- 
tepnilo naju je kot nekakšen 
maornet. segla sva ,si v roke. 
Vprašal sem ga, kaj hočejo 
in kakšen je njihov namen. 
Odgovoril je: ,V kratkem bo 
Italija kapitulirala in tedaj 
br>mo skupaj uničili Nemce.' 
Podvomil sem v iskrenost. 
Ponudil mi je edino cigareto, 
vendar sem Jo odklonil. 
Končno sem Jo le vael, kor 
ga nisem hoted užaliiti. Nato

je, naj gp̂ em z njim k major
ju Karlu Novaku. Ostal sem 
trmast; v?strajal sem, naj pri
de major k meni. Odšel Je in 
obljubil, da se bosta vimila 
z Novakom. Dolgo smo čaka
li, vendar ni bilo nobenega 
od nikoder.

Ne vem, kam so jo popihali, 
tudi mi smo šli k odredu.

Vinko Robek kot namest
nik komandanta IX. briga
de

Tam sem poiročaa o srečanju 
s četniki. Poučili so me, ^  
tx> niso neSi prijatelji, kot ae 
delajo, amipek sovfna^niki. Po
lo tilo  88 mi je ...«

Na sledi za četniki

»Ljudje so nem povedali, 
da se po Lakenški dolini ix>- 
tjepa večja skupina četnikov, 
T glavnenm Stabovcev. Med 
potjo smo oelo svedeli, de se 
nahaJCLjo 2e t  DobruSki msi 
tar da se jim Je med potjo

Vinko Robek danes: ne
nehno sprem lja dogajanja 
doma in po svetu, sibio 
rad pa je  lovec in velik 

ljubitelj živali

pridružilo še devet belogardi
stov. Nasrtanili so se v hiši 
sredi vasi.

Ko sem pripravil bojni na- 
čft, sva ^  z Ivanam Avbar- 
jem po cestS mahni'la proti 
hiši, v kateri se Je nahajala 
skupma. Pred stavbo s\-a na 
hiitro razorožila stražarja, ki 
je iBd oddal puško. Vstopila 
sva, tu pa Je šlo težje, zla
sti s plečatim mitraljezcem, 
ki se je kirepko upiral. Ko 
sem mu zagrozil, da ga bom 
pihnil. Je končno odstc^il 
mitraljez.

Kmalu smo imeli vse ob
delane in postrojene pred 
hišo. Med ujetniki je bil tudi 
Bogdan Zaplotnik, bivši arti
lerijski podporočnik v Jugo
slovanski vojski. Jezil se Je 
In bentil, zakaj Jih motimo 
pri kosilu, ki ao si ga ravno 
pripravljali.

Akcija Je bila končana, 
mahnili smo Jo proti Trebel- 
nemu. V odredu so nas spre
jeli c veseljem, čestitk ni bi
lo konca. Belogardiste smo 
kmalu izpustlLi, vendar so 
morali obljubiti, da ne bodo 
Sli več v postojanko, 2e čez 
nekaj mr so bili spet v star 
rem gnezdu. Večina plavo- 
gardistov je estala med par
tizani, Trdovratni Zaplolnik, 
ki Je imel največ pripomb in 
Je bil nekiakSen duhovni vod
ja dcupine. Je kasneje postal 
oelo partizanski komandant 
in je 1944 padel v Gorjancih. 
2aa mi Je fanta; bil Je trdo
vraten, vendar ko smo ga 
prevzgojUi, Je postal dober 
ki hraber Isorec.K

Ko nam Je Vinko Robek 
pripovedoval o četniku Bog
danu, kasnejšemu partizanu, 
se mu je orosilo oko; spo
mnil se Je na številne svoje 
tovariše, ki so aa vedno osta
li T otijemu gozdov.

Razgovor aapisel: 
SLAVKO DOKL

Naši na dopustu
Iz zanesljivih ribniških  

virov smo zvedeli nasled
njo dopustniško zgodbo: 
Anton Štirne iz Kočevja je 
med dopustom v Malinski 
na otoku Krku že tri dni 
opazoval prizadevnega ri
biča in se z njim  pogovar
jal nekako tako: »šta ra
diš, čiko?« »Lovim ribu.« 
»Kakav je lov?« itd. Po 
treh dneh lomljenja srbo
hrvaščine oziroma »jugo- 
slovanščine« pa je le vpra
šal ribiča: »Od kuda ste, 
čiko?« č iko  se je nekaj iz
motaval, potem  pa le pri
znal, da je »od tamo dale
ko«, iz Ribnice, in da se pi
še Kramarček. Seveda je 
bilo smeha, ko sta se konč
no sporazumela in uvidela, 
da sta skoraj soseda in da 
sta se zaman mučila s sr
bohrvaščino, ki je nobeden 
ni kaj prida obvladal.

Posojilo za zadnje 
slovo

Pred dnevi so v Krškem  
na seji občinske skupščine 
sprejeli odlok o komunal
nih storitvah in dali soglas
je k  cenam za komunalne 
storitve, ki zajemajo tudi 
pogrebne stroške. Pa je 
med razpravo vstal eden 

'izmed odbornikov in pri
stavil: »Oprostite, pogreb
ne takse so zdaj tako veli
ke, da bo moral človek na
jeti posojilo, če bo hotel 
biti dostojno pokopan . . . «  
Odlok so kljub pripombi 
sprejeli.

»Tovariš komer
cialist«

Na lanski krajevni kon
ferenci SZDL v Sromljah  
je delovni predsednik v za
četku pozdravil tudi navzo
ča predstavnika občinske 
konference iz Brežic z be
sedami: »Pozdravljam pred
sednika tovariša Janeza 
Pirnata iz Brežic i n . . .  in 
. . .  i n . . .  tovariša komer
cialista, kako piše, naj 
pa sam pove!« Tovariš Do
minko, sekretar brežiške 
občinske konference SZDL, 
je tako postal še »komer
cialist«.

Že peti samomor
v  noči med 3. In 4. juni

jem se je obesil na podstreš
ju hiše na Trgu svobode 11 v 
Kočevju 27-letnl Pepi Roz
man, Zakaj Je to storil, ni 
znano, To je letos že peti sa
momor na otwno6j.u kočev
ske občine.

Ko  ̂ se je  preteklo nedeljo po slavnosti na Bazi 20 ustavil ̂ pevski zbor Svobode 
Dušan Jereb p ri Š travsu v Podturnu na prigrizek, je  seveda km alu zadonela lepa 
slovenska pesem tudi v gostibiiških prostorih. Naša 'znana pevka Ivanka Kraševec, 
ki se |e  tam  ustavila mimogrede, se je  rada  odzvala vabilu in se s svojim  glasom 
pridružila petju. Gostje so bili deležni lepega koncerta domačih in  partizanskih 
pesmi. Na sliki: Ivanka Kraševec ob pevovodji Tonetu M arklju in drugih pevcih 

med petjem (Foto: AL Jakopec)

- -'V

Pečkovo mamo iz Hrovače p ri Ribnici je  4. junija, na predve^r n je n ^ a  s to te ^  
rojstnega dne, obiskala d e leg ac ij občinske skupščine, ki ^  to^  predsediUk 
Bogo Abrahamsberg. Ob te j p ro ž n o s ti so jubilantld  Šopek cvetja in
denarno nagrado. Mati in  njihovi sorodniki so nato člane «®»egacije pogostili in . 
približno dve uri prijetno kram ljali. Glavno slovesnost ®amo in sorodnike 

pa so domači priredili preteklo soboto (Foto: iTlmc)

V REPUBLIKI JE POTREBEN DOBER STROKOVNI VRH

Po 3 letih boja za pisan zakon 
veterinarji ne bodo popustili

Fiat 1500 skoraj na kose!
Nesreča pri Gmajni pretrgala življenje borcu 
NOV in članu KPI M. Guzzinatiju iz Ferrare

Resna želja po pospeševanju živinoreje -  Kmet se bo 2 zaupanjem naslo
nil na tistega, ki mu bo zares verjel -  Predlog za zdrUzitev veterinarske 

dejavnosti v okviru močnih veterinarskih postaj

Letna skupščina Skupnosti veterinarskih zavo
dov Slovenije v čateških  Toplicah je bila lep prim er 
kako lahko poročilo z živo problem atiko dvigne k 
besedi udeležence drugega za drugim, čeravno niso 
imeli vsi nam ena sodelovati v razpravi. Zahteve o 
ureditvi veterinarske službe z zakonodajnim i ukrepi 
so imele m ed veterinarji velik odziv in so naletele 

-na splošno podporo. ‘

Upiravni odbor skupnosti 
se po treh letih boja za pi
san zakon še ne nx>re po- 
hvalditd z upoštevanjem teh 
zahtev. Kljub temu je bila 
na glas izrečena trditev, da 
je bitka za načelno potrjena 
stališča že dobljena in da 
gre zdaj le Se za formalno 
priznanje.

Na prvo mesto sodi zahte
va po organizacijski okrepit
vi veterinarskih postaj. Ta 
vsebuje že tudi predlog za 
adruževanje majhnih strokov
no maloštevilno zasedenih po

staj v večje in finančno moč
nejše.

Veterinarji so nadalje pod
prli predlog za poenotenje 
veterinarske službe, v obči
nah. Zakon naj bi določil, 
da se mora vsa veterinar
ska dejavnost javnega pome
na združiti v veterinarskih 
postajah. Sem sodijo: oseme
njevanje in zdravljenje živi
ne, nadzorovanje živil žival
skega izvora, nadzor nad 
predelavo, kakor tudi nad
zor nad živinorejo.

Tako organizirane veteri-

Komisija za sprejem in odpust delavcev 
pri obratu

»METALNE« v Krmelju
r a z p i s u j e  
prosta delovna mesta:

1 POMOČNIKA za ravnanje na stiskalnici
POGOJ: polkvalificiran ključavničar

5 ELEKTROVARILCEV
POGOJ: izučen elektrovarilec ali kvalificiran klju
čavničar, ki bi se priučil v elektrovarilca.

1 STROJNEGA KLJUČAVNIČARJA 
za vzdrževanje
POGOJ: kvalificiran ključavničar z daljšo prakso.

2 SPREMLJEVALCA pri transportu
POGOJ: dokončana osemletka.

1 ČISTILKA za proizvodno halo
POGOJ: dokončana osemletka.

»METALNA«, MARIBOR —  
obrat v Krmelju
bo s p r e j e l
V ŠOLSKEM LETU l%9/70

10 VAJENCEV ključavničarske stroke

Sprejeti bodo moški do 17. leta starosti, ki so 
uspešno končali osemletko in so duševno ter telesno 
zdravi.
Nastop službe je mogoč takoj.
S stanovanji podjetje ne razpolaga.
Kandidati morajo predložiti pismene ponudbe, kol- 
kovane z 0,50 Ndin, v 15 dneh po objavi razpisa 
na naslov:
»METALNA« — Komisija za sprejem in odpust 
delavcev — obrat Krmelj, KRMELJ na Dolenjskem.

narskc postaje bi morala 
lisnierjati in kontrolirati 
stroko'^ dobro zasedena re
publiška Uprava.

SkUPiiast je dala pobudo 
za soflelavanja veterinarskih 
postati s podjetji, ki organi
zirajo kooperacijo. ’ K temu 
jo sib stalno nazadovanje ži- 
wino<r*)*> Bo oceni občnega 
Bbora ao pogodbeni odnosi 
taki,-^ rejcev ne spodbuja
jo, -lWterinarji menijo, da 
ionei preveč tvega, zato so 
p red l* 6 a li, ^a bd preko po- 
slovD®8a združenja nudili ži- 

večje-ugodnosti.

Vse to Je uresničljivo, ker 
jjna firuženje lastno mešal- 
ndoo Igrane in ker ni omeje
no. 2 **^*winistracijo. Veteri
narji ^  za pospeševanje ži- 
vinoT®0® zelo zainteresirani, 
saj 9® ^vljenjsko vezani na
nje. misilijo sicer, da bi 
postaj® same prevzele koope
raciji; tx)da pripravljene so 
orga»>® t̂< ĵem pomagati, ker 
do P^'^^osti pozaiajo raz
mere na vasi.

J. TEPPEY

Obstrelil je brata

8. j'»ija ob 19. uri je 16- 
letni J' G. iz Kolodvorske uli- 
ce v J'^^^ju z v flobert pre- 
delsi^ pi&tolo-plašljivko ob- | 
strelil svojega 20-letnega bra- 
ta. zadel ga jg srcem, 
zrno P® je šlo 10 cm daleč 
postrani pod kožo in obstalo 
pod pazduho. Ranjenca
9 0  pr®P®ljali najprej v zdrav
stveni. Y Kočevju nato 
po v^Ubljano. Rana ni huda.

Kor^u je bilo ukra
deno kolo?

4. ) ^ j a  90 miličniki iz 
šentj^^i^ja prijeli v Drami 
k la t^  Janeza Gošteta. Pri 
sebi J* iJBei žensko kolo in 
Je trdil, da ga je 3. junija 
oJcoll 22. ure vzel za kioskom 
MladiJ ’̂ke knjige pri avto
busni l*ostaji v Novem mestu. 
Do zdi J tatvina tega kolesa 
ni bii® prijavljena. Kolo je 
znanilk' »Rog-sport«, zelenka
sto barve, številka og-
rodjfl je vidna. Ima re
flektor in dinamo ter odboj
no st®’Jo na zadnjem blatni
ku ^  pedalih, krmilo je na
vadno, z belimi plastičnimi 
ročaji.' zadnja žična zavora 
pa manjka, vozilo ima črne 
plaš^® in sivi sedež, ki je 
zadaj strgan. Lastnica se lah
ko takoj oglasi na postaji 
milice v Novem mestu.

5. junija ob 19. uii je v 
novomeški bolnišnici umrl 
za posledicami prometne ne
sreče, ki se je pripetila tri 
ure prej na avtomobilski ce
sti pri Gmajni, 4fl-letni Mario 
Guzzinati iz Ferrare (Italija). 
Z voznikom osebnega avto
mobila Fiat 1500, 30̂ 1etndim 
Rolandom Magliarijem, se je 
vračal v domovino iz naše 
države, kjer je bil kot član 
italijanske partijske delega
cije. Guzzinati je bdi med 
NOB borec I. prodetarsike 
brigade, kot partizan pa se 
je največ boril v Bosni in 
Oimi gori. Od. posmrtnih 
ostankov bivš^ja Jugoslovan
o m a  partizana so se v No
vem mestu poslovili predstav
niki družbeno-političnega živ
ljenja in delegacija komuni
stov iz Osijeka, kjer je bU 
Gioazinati s svojo delegacijo 
nazadnje na obisku. Besede 
sožalja so issrekli v Novem 
mestu tudi Guzzinatijevi že
ni, ki je po tragičnem do
godku prispela v Jugoslavi
jo.

Rolando Migliard, ki je vo
zil fiat 1500, je izigubii življe
nje že na kraju nesreče. Ta 
pa je bila neizbežna. Migli- 
ari je pri Gmajni prehiteval 
osebni avtomobil Renault 
R-10, v katerem so se j)elja- 
li voznik Milan Suborič iz 
Prnjavora in njegova druži
na. V tistem hipu je prišel 
nasproti tovornjak s prikoli
co tuzlai^ke registracije, ki 
ga je vozil Vladislav Pejič iz 
Malega Zvo^mika. Za fiat 1500 
ni bilo več prostora, zato se

je z vso močjo zaletel naj
prej v tovornjak, nato pa še 
v Sutootičev renault. Posledi
ce so bile katastrofalne: ra
zen dvrfi živiljenj je nesreča 
terjala tudi števdilne rane, saj 
so se močno poškodovali tai- 
di vsi člana Soibotičeve druži
ne. Prvo pomoč so Jim dali 
v brežiški bolnišnici. Velika 
je tudi gmotna škoda: 44.000 
dan. Osebni avtomobil Pia* 
1500 se je skoraj raztreščdl 
na kose.

Ujeli 30 somov
Zadnja velika voda je kme

tom napravila precej Škode, 
razveselila pa je ribiče, V 
Krki so ribiči samo v sobo
to in nedeljo ujeli 30 somov; 
velikanov ni bilo, so pa vye- 
li v glavnem manjše brkače.

Kočevje: vzel je 
avtobus

Zlatko Malnar iz Hriba pri 
Cabru, sitar 20 let, ki sliiži 
vojašfki rok, je v noči med 2. 
in 3. junijem vzel na avto
busni postaji v Kočevju av
tobus ter se vinjen in brez 
vozniškega dovoljenja z 
njim odpeljal proti Cabru, 
Ker ni bil vešč vožnje, je že 
med Banjo Loko in Moravo 
pokvaril sklopko, nakar je 
pustil avtobus na cesti, še 
prej pa z njega vzel odejo 
in odšel spat. Zjutraj se je 
z avtostopom vrnil v Kočev
je, kjer so ga miličniki kma
lu izsledili in predald voja
ški p>oliciji.

Vlom v samopostrežbe razkrit
Jože Planinšek Iz okolice Šmarjete obsojen za

radi dveh vlomov v novomeške trgovine

Okrožno sodišče v Novem 
mestu Je pred kratkim obso
dilo na 1 leto in 8 mesecev 
zapora Jožeta Planinška, de 
lavca brez zaposlitve, doma 
iz okolice Šmarjete, Dokazali 
so mu dve veliki in eno maj
hno tatvino.

Komaj je prišel iz ljubljan
skih zaporov, Je začel brez 
dela pohajko\’ati po Novem 
mestu , prenočeval pa je v 
železniški čaka’nicd. Nekaj 
dni zatem, bilo je v noči od 
7. na 8. marec letos, je raz
bil šipo na samop>ostre^ tr
govini »Market« na Cesti he
rojev in prišel v 'lokal. V 
dveh blagajnah je našel 256.40 
din, vzel še nekaj zavitkov 
boljših cigaret in škatlico ša 
let sira, nato pa se s prvim 
jutranjim vlakom odpeljal v 
Ljubljano, da bi zabrisal za 
seboj sled.

Cez dva dni se je vrnil. 2e 
naslednji dan Je na enak na

čin vlomil v samopostrežno 
prodajalno »Dolenjka« na 
Glavnem trgu. Tu je naše! 
185.20. Ker je bil lačen, je 
vzel še velik kos pariške sa
lame. Cez noč se je spet za- 
t^ e l na postajo, tam pa je 
videl na Wopi spati sezutega 
Bečiroviča. Smuknil mu je 
.smučarske čevlje, ki jih je 
.mel pod klopjo, svoje raztr
gane čevlje pa je pustil v 
zameno.

Ko so ga 'miličniki prijeli, 
je tatvine takoj priznaj in 
tudi pK)drobno opisal, kako 
jih je storil. Na vprašanje, 
zakaj je kradel, pa je odgo
varjal, da je bil brez denar
ja in dela, ter da ni imel od 
česa živeti.

Sodni spis razkriva žalost
no mladost Jožeta P aniaška; 
ta ga je privedla do iztirje
nosti in nagnjenja h kazni
vim dejanjem zoper premo
ženje. Že od 9. leta je bil 
prepuščen samemu sebi.

Kitara v mesečini,,.
Dan žena. Bdeč nagelj, stisk roke, tisoč 

želja, kozarec in  — in na zdravje! Sleherno 
leto ista  čestitka, rdeč nagelj in — spomin.^

Brez velike dom išljije lahko spoznaš, ka
ko je življenje lepo, kako je  lep vsak dan, 
vsaka iira, vsak letni Čas. Kako čudovita je 
lahko pomlad s prvim  cvetjem, ki te vedno 
znova očara in preseneča, čeprav se ponav
lja  sleherno leto. Kako je  lepo razžarjeno 
poletje z valovitimi žitnim i polji, rdečim 
makom, z opojnim i nočmi s koncerti m ur
nov v poljani. Kako prelestna je lahko je
sen, vsa zlata in um irjena, in kako prečudo
vita je zima s svojimi kristali, z daljnim  rde
čim soncem brez toplote. Kako čudovite so 
zasnežene poljane, ko jih  ponoči oživlja me
sec na hladnem nebu in zvezde tako sijoče 
in lepe sijejo v daljavah.

In  kako malo je spet treba, da vidiš, ka
ko grdo je življenje, kako je vsaka ura lah
ko žalostna in sam otna . . .

Spom injam  se m aja, od nekdaj opeva- 
neganega meseca ljubezni, m aja, ki prebuja 
življenje, najlepši čas leta. Takrat sem doži
vela največjo dramo. T akrat sem hote in 
nehote, obupana nad življenjem in samo se
boj, izgubila svoje nerojeno dete. Zločin 
sem plačala, ko sem se odrekla otročičku — 
toda kako naj človek na to  pozabi? Ne ke
sanje, ne opravičevanje, ničesar ni, kar bi 
bilo močnejše od najstrožjega sodnika, ki 
venomer izreka obtožbo — to je lastna vest. 
In  kazen? Vsak dan spomin, žalosten in 
boleč, bolj in bolj sv e ž ...

Bilo je  v m aju, ko ves svet vznemirjeno 
sanja in upa, išče ljubezen, hrepeni po sre
či, ko najbolj zakrknjeno srce trepeče in 
želi poleteti neznano kam. žena sem, delav
ka, gospodinja, m ati dveh m ajcenih punčk, 
razpeta med tisoč dolžnosti in skrbi, nilada 
in prezgodaj ostarela, brez volje do življe
n ja  in brez upanja v najm anjšo srečo. Za
kon velik polom: alkohol, prepiri, nezve
stoba, izigravanje, jok  in obup. In  nekega 
m ajskega ju tra  spoznanje: spet bom mati. 
Nemogoče, saj ni res, ne m ore biti res — 
in vendar je bilo res. Kako strašen boj sem 
prebojevala sama s seboj. In kako zatajila! 
Tega otroka ne m orem roditi, to mi prepo
veduje zdrav razvim. In  drugi, m aterinsld 
čut? Tega otroka ne bom mogla nikoli p ri
tisniti k sebi, nikoli ga poljubovati na ža
m etna lička, nikoli m u pobožati mehke, svil
nate glavice, nikoli čutiti prijem a njegovih 
majcenih, nežnih ročic. Nikoli ne bom vi
dela njegovega prvega zavednega nasmeha. 
Koliko veselih in sreče polnih trenutkov bo 
odšlo z njim!

Neko ju tro  sem po preču ti noči, na 
sm rt sp rta  z možem, vsa obupana odšla 
pred komisijo, da mi odobri splav, š la  sem 
tja  z detetom, da se m u zaradi nemogočih 
življenjskih pogojev, pom anjkanja sredstev 
za obstoj štiričlanske družine, alkohola, 
zgrešenega zakona brez bodočnosti, sam otna 
in razdvojena odpovem.

Po dolgi prašni cesti, skozi drevored 
brstečih kostanjev, skozi velika vrata in po 
širokih stopnicah navzgor sem odšla in ob
stala v čakalnici te r izginila v kotu polne 
sobe. še  enkrat sem bojevala boj sam a s

seboj in kot v sanjah slišala glas člana ko
misije, ki mi je sporočil rešitev m oje proš
nje, potem  ko sem  dobila m oralni pouk, ki 
naj bd mi pripadati ali pa m orda koristil. 
Pouk me je  spet spravil na  kolena pred  s?vo- 
jo  lastno vestjo-

Ko sem zapuščala bolnišnico, sem na 
hodniku srečala mladega moškega z velikim 
šopom belih nageljnov, sredi tega razkošja 
pa je  žarel en sam rdeč nagelj. Veselje, 
sreča, izpolnjene sanje, novo življenje, jaz 
pa —udarec, močan in boleč. Proti pričako
vanju so me tisti dan poslali domov, š la  
sem. Pa ne bi smela iti tja  v tisto  prazno 
stanovanje, mrzlo in odbijajoče, k jer me je 
čakalo novo spoznanje. Zaprla sem vrata. 
Povsod hlad in zastrašujoči mir. S trahota, 
Kot v mrtvašnici. Kje je mož, kje? Zakaj ga 
ni ob meni? Vsak trenutek večja tem a in 
tesnoba, ki sta se plazili v sobo.

Odprla sem radio. M rak je  preplavila 
meni tako draga melodija, ki sem jo slišala 
na poročni dan, ko sem vsa polna upanja 
v srečo prihajala domov kot m lada žena, za
ljubljena in polna upov. Nežna m elodija o 
k itari v m esečini. . .  Zaprla sem radio in 
spet zašla v svet tem nih misli. Prebedela 
sem vso dolgo noč. Njega, zaradi katerega 
sem m orala pretrpeti toliko hudega in pre- 
bojevati ta  najtežji boj, ni bilo vso noč 
domov.

Ko sem zjutraj odhajala v službo, sem 
ga srečala. Prebledel je in povedal, da ni ve
del, da se bom vrnila iz bolnišnice in da 
je v zadnjem večernem vlaku, ko se je vra
čal domov, zaspal in se peljal do zadnje 
postaje. Da, to je bila res zadnja postaja, 
ta  dolga noč brez konca. Zadnja postaja za 
najin zakon, za najino nesrečno detece. Nič 
ni bilo strašne j šega od tiste črne noči, ko 
sem spoznala, kako je vse brezupno, kako 
je m oja odločitev, čeprav še tako narobe, 
vendarle pravilna. Kako naj najdem  pogum 
in rodim, otroka ob tako slabih pogojih, vsa 
šibka in m oralno izčrpana ob večnem zapo
stavljanju in izkoriščanju m ojih zmožnosti 
do zadnje trohice? Potem, ko sem bila svo
jim a deklicama od spc^etja dalje m ati in 
oče, dekla in vzgojiteljica, edino zatočišče 
in vir življenja, sem vendarle vseskozi tudi 
sam a potrebovala moralne podpore in po
moči, Ali sem res sam a kriva svojega zlo
čina, dejanja, za katerega ne najdem  opra
vičila in ga ne bom nikoli našla? Nikoli ne 
bom pozabila tistega m aja, nikdar ne bo 
nič izbrisalo iz moje vesti temnega madeža, 
tudi novo m aterinstvo ne, ki je zdaj že za 
mano; tudi velika življenjska preizkušnja 
ne, ki je za mano, in tudi ne vse to, kar me 
^  čaka.

In  zdaj — na zdravje ženske »enakoprav
nosti«! Kje je? In  spet stisk roke, rdeč na
gelj. K ot spomin na neki m aj, na neko ki
taro  v mesečini, na februar in na tisoče po
gaženih želja in u p o v . . .

J. S*

(Zgodba je bila nagrajena s tretjo  
nagrado — 500 din — našega nate
čaja »STE IZKORISTILI VSE 
SVOJE SPOSOBNOSTI?«

<>o<x><x><x><><><><><><x><x><x>o<x><x>o<x><><x>o<><><x>oo<><>̂

„Takrat smo vsi imeli bergle..
Primorec Bogomil Blažko pozna vso Belo krajino -  Spoznal jo je pred 
25 leti, ko je postal član Partizanskega invalidskega pevskega zbora -  Še 

danes so mu ti kraji zelo pri srcu

Ko je pred kratkim Bogo
mil Blažko z nekaterimi čla
ni Partizanskega invalidskega 
pevskega zbora obiskal Pla
nino, kjer so imeli pevci pr
ve vaje, so spoanind kar vre
li na dan.

— D\'ajset let mi je bilo, 
ko sem bU v partizanih hu
do ranjen, — je pripovedo
val. — Težkega invalida so 
me (poslali na Planino, v bol
nišnico za okrevance. Se isti 
dan, ko sem ves izmučen 
prišel ya, me je že obiskal 
komponist Karol Pahor in 
me povabil v zbor. Za avdi-

cdjo sem moral zapeti nekaj 
tonov. Ko je ugotovil, da ni
sem z melodijo skregan, je 
dejal, naj pridem v sosed
njo hišo. Tam sem našel še 
17 tovarišev, ranjencev. Ta
koj smo začeli vaditi pesmi. 
Seveda brez iwt, V^e smo 
imeli pod kozolcem' ali na 
trati, če je bil dež, pa v hi
ši, Cez teden dni smo na 
Planini že nastopili v poča
stitev 27. aprila, praznika OP.

Cez kake tri tedne smo bi
li toliko uvežbani, da smo se 
napotili na koncert v dolino. 
Spominjam se, kako smo s

težavo krevljali navzdol. Pot 
je bila sila naporna, saj smo 
skoro vsi hodili z berglami. 
Sele malo niže v dolini smo 
dobili lojtrski voz, kamor so 
naložili le najtežije invalide.

Prvi koncert smo imeli v 
Semiču. Več nas je bilo ta
kih, ki med nasto^m  nismo 
mogli stati. Imeli pa smo tu
di tremo, 2e po prvi zapeti 
pesmi smo spoznali, da ima
mo dober stik s poslušalci. 
Bodrili so nas in podžigali, 
mi pa smo peli, kolikor smo 
najlepše znali. Ko pa smo 
začeli s pesmijo »Na juriš«,

so borci, ki so nas poslušali, 
kar skočili na noge. TaJfcra.t 
nas Je trema povsem mini
la.

Naslednji večer smo * 
istim programom nastopili v 
Omomlju, Tudi tu Je naj
bolj vžgala pesem »Na ju
riš«. Večkrat smo Jo morali 
ponarvljati. Po nastopu v čsr- 
nomlju smo imeli Se več kon
certov v Beli kjajini. šele 
konec maja smo se vrnili v 
Sela, kjer so nam i>rii>ravili 
stalno bivališče. Mnogi člani 
zbora smo bili zaradi neza
celjenih ran še hudo potreb
ni zdravniške nege. Kljub na
poru in bolečinam pa smo bd 
li veseli in srečaii, da smo s 
pesmijo razvedrili borce na 
položajih, ratnjenoe v bolniš
nicah In belokranjsko ljud
stvo, 'ki nam Je vse od ti
stih časov ostalo v nepozab
nem spominu,

RIA BACER



Asfaltiranje ulic 
zaključeno

Asfaltiranje Roane in B r o 
jeve ulice ter dela Ceste na 
stadion in Po^oiske ulice v 
Kočevju je bilo preteklo so
boto, 7. j-unija, v glavnem za
ključeno. V teii dneh ureja 
posebna elcipa le še dostope 
iz asfaltiranih ulic do p>osa- 
mezsnih stanovanjcih zgradb. 
Dela je izvajalo podjetje 
SLOVENIJA CESTE, naroči
la pa jih je krajevna skup
nost Kočevje v soglasju z ob
činsko skupščino na podlagi 
sklepa zadnjega zbora obča-

Več gostov —  
manj nočnin

v  maju letos je v HOTE)LU 
PUGLED v Kočevju preno- 
čeivalo 385 gostov (69 ti^ih 
in 311 domačih), v istem me
secu tend pa 340 gostov (46 
tujiii in 294 domačih), (jost- 
je so prenočili maja letos v 
hotelu skupaj 623-krat (tuji 
90-'kirat, domači 533-krat), v 
istem mesecu lani pa 685-krat 
(tuji 87-krat, domači 596- 
lorat). Tako je število gostov 
letos porastlo za 45, hkrati 
pa je padlo število nočnin 
za 62.

Nada Gornik -  prva
kinja Kočevja

Na letošnjem ženskem šahov
skem prvenstvu Kočevja sta vo
dili boj za prvo mesto Tatjana 

in Nada Gornik. Ker sta bili 
T vseh srečanjih nepremag^i, je 
njihovo medsebojno srečanje od
ločalo o prvakih. Zmagala je Na
da Gornik in postala šahovska 
prvakinja za leto 1969.

Končni vrstni red: 1. Gornik, 
2. Sega, 3. Babič, 4. Fartek, 5. 
Rupnik, G. Drapoš, 7. Gore, 8. 
Bajt, 9. Novak, 10. Stopar, 11. Ra
dosavljevič in 12. Moric.

I. ST.\NIC

Cene v Kočevju 
in Ribnici

Pretekli ponedeljek so veljale 
v trgovinah s sadjem in zelenjavo 
v Kočevju In Ribnici naslednje 
maloprodajne cene:

Kočevje Ribnica 
(cena v din za kg)

krompir

sveže zelje . 
kisdo zelje 
fiiol v jBiiju

strodji fižoil
grah
feb̂ ila

6e»on
.solat«
paprika
paradižnik
špinač«
korenje
polorSilj
ovetača
jaboilk«
6e&nje 
pomaranče 
lintone 
banune 
Ja«ode 
Jftjoa 

(ctvia m k)0»)

1,1. 0,90
in 2.S5 in 3,60

2,60 2,60
1,75 2,00
6,10 5,00

do 7,35 in 7,00
7,4«i 7,80
3,90 3,00
3.00 4,60

In 4,10
28.00 30.00
4,8U 5,00

18,00 —

12.50 13,00
4,10 4,30

6,10 6,50
5.00 —
6.80 —

5,50 —

4,60 6,10
5,40 5,10
G,70 6,50
6.30 —

8,80 10,00
0.48 0,46

in 0,63 do 0,66

Pred kratkim  je  bil v Strugah sestanek, na katerem  so se pogovorili o g r ^ i ^  
krajevnega doma. Ob tej priložnosti so Stružanci ]>okazali gostom iz Kočevja 
tudi, k je bo stala njihova nova trgovina, ki jo  bo začelo kmalu^ graditi trgovsko 
Dodietie TABOR iz Grosupljega, odprta pa bo predvidom a že oktobra letos

(Foto: Prim c)

JAVNA RAZPRAVA O POKOJNINSKEM ZAVAROVANJU

Ekonomske in socialne pokojnine
Njihova višina naj bo odvisna od tega, koliko je posameznik vložil v po
kojninski sklad, razen tega pa naj bo taka, da se bo upokojenec lahko 

normalno preživljal -  V prihodnjih mesecih bo še več razprav

Prva javna razprava o predlogih za izpopolnitev 
sdsteima pokojninskega in. invalidskega zavarovanja 
je  bila v Kočevju 2. junija. Vodil jo  je  poslanac 
republiškega zbora Drago Benčina. V naslednjih 
mesecih bodo podobne razprave še v delovnih ko
lektivih, pri društvu upokojencev in drugod.

V razpravi je bUo najprej 
ugotovljeno, da sedanji po
kojninski sistem ni pravi^^, 
ker so velike razlike pri po
kojninah med »staro« in »no- 
voupokojenci«. Tako sedanji 
sistem omogoča, da ima »no- 
voupokojenec« še enkrat več
jo pokojnino, čeprav je bil 
upokojen pod istimi pogoji 
(delo\Tia doba, izobrazba, de
lovno mesto itd.), kot »staro- 
upokojenec«. Stare pokojnine 
niso izravnane * novimi, pa 
tudi nove hitro padajo v pri
merjavi s §e novejšimi.

Valorizacija pK>kojnin ni v 
skladu a rastjo življenjskih 
stroškov in rastjo oselxiih 
dohodkov. Ni tudi prav, da 
stari zakon predvideva, da je 
valorizacija možna »6e so na 
razpolago sredstva«. Denar 
za pokojnine mora biti, saj 
so upokojenci tudi vlagali v 
pokojninski sklad! Še poseb
no pa ni pravično, če ne bi 
dobili (zaradi pomanjkanja 
denarja v pokojninskem skla
du) primernih (valoriairanih) 
pokojnin tisti, ki so sodelo
vali v NOB in tudi v povojni 
izgadnji delali na dan po 10, 
12 ali 15 ur, pilačanih pa so 
dobili le 8. Omenjeno je bilo 
tudi, da bi lahko sluiix> po-

DROBNE IZ KOČEVJA
■  ■  ■  ZAVOD ZA SPOMENI

ŠKO VARSTVO Je zalo&l in izdal 
eelo lično knjigo topograf^ega 
gradiva urbanistično^hitektumega 
orisa Kočevja; sestavil jo j« Sta
ne Bernik, tiskana in vezana je 
bila T tiskarni »Tone Tom516«, 
of.setni tisk je izdelal Zavod SRS 
c« statistiko, kliteje pa CZP 
Ljudiika pravica. V predgovoru pi
še Mtlan Zeloesnik, da je namen 
te knjige in podobnih, ki bodo 
te  izfile, ovrednotiti stara naselja, 
izluščiti iz njih nesporne urbani
stične kvalitete in končno dolo
čiti in sprejeti tak spomeniški re
žim, ki bo starim jedrom za
gotavljal obstoj in skladno pre
obrazbo.

■  ■  ■  LOVSKI IZPITI so bili 
pred kratkim. Pred komisijo, ki 
90 jo sestavljali tovariši Henig
man iz Ribnice, StebttJiU Iz Kočev
ske reke in Cilenšek iz Ko 
čevja. Je pokazalo svoje znanje 20 
mladih lovcev Iz lovskih družin 
na območju bivšega kočevskega 
okraja. Iz]^na anov Je bila ze
lo zahtevne in obširna, kar Je 
prav. Lovec, četudi le športnik, 
mora biti strokovno usposobljen 
ne le za odstrel, ampak tudi za 
gojitev divjadi.

■  ■  ■  V RINZO SO VRGLI 
»Športniki«, ki so se sprli, dve 
kovlnosU krogli za balinanje. Za
to v programu sindikalnih šport
nih iger letos ne bo balinanja 
Doslej se ni Se nihče potrudil.

kojninskega zavarovanja še 
pocenili in tako sF>©t prihra
nili nekaj denarja.

O glavnem p>ogoju aa upo
kojitev (starost 60 let za m r 
ške in 5? let za ženske) ni 
bilo posebnih pripK>mb. Lfi 
nekateri so menili, da bi 
morda kazalo po temeljitih 
izračunih bo dobo za oba 
spola izenačiti, kar so v mno
gih državah že izvedli. Tudi 
o pogoju, naj bi bila višina 
pokojnine odvisna od vlaganj 
v pokojninski sklad v zadnjih 
10 letih, ni bilo posebne raz

prave, vendar pa so nekateai 
menili, da te dobe ne bi sm ^ 
II neprestano »nategovati« (2 
leti, 5 let, 10 lot), ampak naj 
bi bila stalna, in to 5 let (ne 
zadnjih, ampak najugodnej
ših aa upokojenca).

Večina jih je menila tudi, 
naj pokojnina ne bo le eko
nomski dejavnik (kolikor si 
vložil v pokojninski sklad, 
tolikšna bo. pokojnina), am- 
pa tudi socialni (pokojnina 
naj bo taka, da se bo upo
kojenec z njo lahko normal- 
iK) preživljal). Ta svoj pred
log so utemeljili s tem, da 
pri nas še ni pravega (in 
pravičnega) nagrajevanja po 
delu (zato so se nekateri tu
di prizadevali za ponovno 
uvedbo pokojninskih razre
dov.

Ni poznal vseh direktorjev...
Franci sedi vedno na istem stolu, čeprav je 

zamenjal že tri zelo različna podjetja

Franci Lenarčič je nastopil prvo sltižbo pri 
kočevskem elektroservisu, k jer dela še danes, pa 
vendar je premenjaJ že tri različna podjetja. Naj
prej je  bil servis enota Stanovanjske skupnosti. 
»Ker je  servis postal že prevelik,« pravi Franci, 
»ga je  prevzelo podjetje ELEKTRO, zdaj pa smo 
enota' trgovskega podjetja TR(X)PROMET.«

— In zakaj je bila po
trebna zadnja »selitev«?

— TBGOPROMET pro
daja tudi električne apa
rate in je verjetno tako 
izpopK )lnil svojo dejav
nost.

— Kako so te spremem
be vplivEile nate?

— Nič posebno, saj ved
no sedim na istem stolu 
in delam isto. Le zaradi 
pogostnih sprememb pod
jetij nisem ut^pnil spo
znati v s ^  svojih direk
torjev. Onega od ELEK- 
TRA, ki ima sedež v 
Ljubljani, še danes ne po
znam?

— Katere servise ima
te?

— Za radijske in tele
vizijske aparate: Ei, RIZ 
in ISKRA. Za gospodinj

ske stroje pa KONTAKT, 
EMO, ELRA in HIMO.

— Kako dolgo morajo 
ljudje čakati na popravi
la in kako so z delom 
servisa zadovoljni?

— Povprečno čakajo en 
dan do tri dni, na terenu 
pa tudi dalj. Razen tega 
morajo čakg.ti pozimi 
dalj, poleti pa manj. Vse 
kaže, da so ljudje vedno 
bolj zadovoljni a našim 
delom, saj imamo vedno 
več dela. Verjetno so tudi 
ugotovili, da se ne izpla
ča dajati električnih apa
ratov vp>opravilo šušmar- 
jem, ki popravljajo res 
nekoliko ceneje, vendar 
zelo slabo. Bolje je nam
reč imeti aparat dobro 
popravljen, čeprav moraš 
plačati več.

J. PRIMC

S SEJE OBČINSKE SKUPŠČINE KOČEVJE

Divjad resno ogroža kmete na Kočevskem
Odstrel divjadi je premajhen -  Kmetje dobe premalo za škodo, ki jim jo 
povzroča divjad -  Odborniki niso zvedeli, kolikšen je stalež divjadi in 

predvideni odstrel v obeh gojitvenih loviščih

Odbornik občinske skupščine Kočevje Jože Ka- 
stedic iz Predgrada je na zadnji seji občinske skup
ščine sprožil vročo razpravo o prem ajhnem  odstrelu 
divjadi, o prenizkih odškodninah, ki jo  plačujejo 
lovske organizacije kmetom za škodo, povzročeno 
divjadi, in sploh o nesjavidljivi usodi tanetov, ki jih 
z njihovih posestev izrinja divjad. Jožeta Kastelica 
9 0  podprli tudi drugi odbom i’n, zato občinska 
skuižčina m potrdila letnega plana odstrela divjadi, 
pa tudi petletnega lovskogospodarskega načrta ni 
sprejela.

da bi dobil krogle iz RinAe, 
tudi ne, da bi poslal krivcem 
račune za nabavo novih kro<;el. 
To je čuden odnos do Imovint* 
drudtva in do športnega balinanja, 
ki se je žal v zadnjem čsfi 
tudi na športnem balinišču spre 
menilo v navadno gostilniško ba
linanje.

■  ■  ■  NIZKI POLETI LE 
TAL nad mestom razburjajo ob
čane, ki se spraMijejo, zakaj Je 
to sploh dovoljeno? Nekateri se 
boje tudi nesreče, drugi pa tr
dijo, da so verjetno kakšni pred
pisi, ki tako početje prepovedu
jejo, In letalci naj bi jih upošte
vali.

■  ■  ■  KOŠNJA ZELENIC in 
travnikov v mestu ie vedno m 
urejena. Poskrtjetl bi bilo tre
ba, da bi bila pokošena trava 
takoj odpeljana z zelenic. Zdaj 
Jo sušijo kar tam, kjer so Jp 
pokosili, in so postale zelenice 
nokaldbii pridobitni travniki. Ce 
t>omo tako delali, ne bomo imeli 
nikoli urejenih zelenic.

■  ■  ■  SVOJEVRSTNO PRE 
KINITEV DELA smo IraeU pred 
kratkim. Štrajkali so postav- 
Ijafii kegljev, ker nlao dobili do 
dogovorjenega dne Irolačanega 
zaslužka. Tako ao na tekmovanju 
morali postavlJaU keglje kar sami 
člani oziroma tekmovalci. Mogo
če Je to Se najceneje. DruStvo 
ima nasplc^ tetove zaradi po
stavljanja kegljev.

Skupščina je sklenila, naj 
se komisija, ki je plana se
stavljala, pocvovno sestane in 
Ju prouči. Pred sprejemam

odstrela prenizek aa jelenjad, 
ki dela največ škode, medtem 
pa je za srnjad, ki ne dela 
posebne škode, odstrel pre-

jih ne morejo zvedeti. Prav 
zaradi tega so odborniki, ki 
jih je podprl tudi poslanec 
Drago Benčina, zahtevali, da 
hi v bodočo plane odstrela 
gojitvenih loviSČ ne potrjevaj 
več republiški sekretariat za 
gospodarstvo, ampak občin
ska skupščina. Lovci namreč 
govore, dB je a t pametno go
spodarjenje z nekaterimi vr
stami divjadi potrebno med
občinsko in oelo medrepubli

ško sodelovanje, hkrati pa 
predpisi zdaj Se znotraj ene 
občine dovoljujejo bar dva 
gospodarja, ki potrjujeta pla
ne odstrela.

Razpravo o škodi, povzroče
ni po divjadi, so na zborih 
volivcev v. kočevski občini 
pK>goste. Kmetje' vedno opo
zarjajo, da škoda ni pravično 
plačana. Tudi raasprava na 
občinski seji je pokazala, da 
je zadeva resna in da se bo 
končno le treba odločiti (in 
odločitev tudi dosledno izpe
ljati): ali naj Ima na pode
želju prednost divj««! ali maj 
jo imajo kmetje!

planov bodo o njih ponovno - visok. Lovske družine imajo
razpravljali na seji sveta za 
gospodarstvo, na katero bo
do vabljeni tudi predstavniki 
obeh gojitvenih lovišč, vseh 
lovskih družin in krajevnih 
skupnosti. Sklenili so, da 
mora v bodoče pri ocenjeva
nju škode, ki jo povzroči di
vjad, prisostvovati tudi pred
stavnik krajevne skupnosti; 
ustanovljena pa bo še poseb
na občinska arbitražna komi- 
sij_a, ki bo reševala morebit
ne pritožbe kmetov, da Skoda 
ni bila pravično ocenjena. 
Razen tega bo občinska ^up- 
ščina zahtevala spremembo 
zakomi o lovstvu, in sicer 
tako, da bo v bodoče ona 
pristojna tudi za potrjevanje 
planov odstrela v gojitvenih 
loviščih, ne le v revirjih lov
skih družin.

Jože Ferbežar In drugi od
borniki so trdili, da je sta
lež divjadi večji, kot je pri
kazan v planih. Divjad dela 
veliko škode ne le na njivah, 
ampak tudi v sadovnjakih in 
gozdovih (slednje nihče ne 
plača). Menil je, da je plan

tako nizke plane odstrela, da 
z iztržkom za odstreljeno 
divjačino ne morejo plačati 
škode, ki jo povzroči divjad. 
Zahtevaj je tudi pojasnilo, 
kdo je zastopal njihovo lov
sko družino, ko so sestav
ljali predlog plana odstrela. 
Ko je zvedeQ Ime, je dejal, 
da ̂  tisti ne p>ozna razmer na 
njihovem območju, ker pride 
v njihov revir le nekajkrat 
na leto na jago, doma je v 
Kočevju in zaposlen pri KGP 
(ki ima tudi gojitveno lovi
šče).

Tudi ostali odborniki so 
se s temi ugotovitvami In 
zahtevami strinjali in pove
dali Se svoje izkušnje in do
življaje v zveci s povračilom 
škode, ki jo povzi^i divjad, 
nemočjo kmetov, ki ponekod 
zaradi divjadi ne obdelujejo 
več svojih polj, in drugem. 
Zalitevali so tudi podatke, 
kaki^ne plane odstrela Imata 
obe gojitveni lovišči, vendar 
teh podatkov niso zvedeli niti 
jim ni nihče povedal, zakaj

Gimnazija je izobraževala 
in budila narodno zavest

v  nedeljo, 8. junija, so v Kočevju p ra z n o v ^  
50-letnico slovenske gimnazije. Ob 10. url je b ila . 
v Seškovem domu slavnostna akadem ija, ob 11.30 so 
v gimnaziji odkrili spom insko ploščo padlim  d ija 
kom, ob 12. u ri pa so odprli likovno raastavo nek
danjih dijakov in  profesorjev. 7. jun ija  2jvečer so 
dijaki gimnazije zaigrali za d o m ^in e  in goste Ptig©- 
tovo igro »Dnevi naše sreče«.

Na proslavi v Seškovem 
domu so zbranim nekdanjim 
dijakom, profesorjem in dru
gim gostom spregovorili; di
rektor gimnazije Herman Ko
tar, pokrovitelj proslave Mi
ro Hegler, predstavnik pred
vojnih maturantov kočevske 
gimanzije profesor Edbin 
Bojc in predstavnik povojnih 
maturantov inženir Miha Bri
ški. Govorniki so posebno po
udarjali svojstven pomen ko
čevsko gimnazije, ki ni le 
Izobraževala m ilin o , ami>ak 
je bila tudi buditelj narodne 
zavesti v tem delu Slovenije, 
kjer so gospodarili kočevski 
Nemci.

Naslednji pomembni dogo
dek je bil odkritje spominsko 
plošče 37 padlim dijakom 
(med njimi sta narodna hero
ja Jože Šeško in Dušan Je
reb) v gimnaziji. Spominska 
plošča in kip je delo akadem
skega kiparja Staneta Jarma.

Razstavo v Likovnem salo
nu je odprl akademski kipar 
Stane Jarm. Na njej razstav- 
IJajo nekdanji dijaki in pro
fesorji kočevske gimnazije.

Vsi so bili tudi prijetno 
presenečeni nad prazničnim 
vzdušjem, saj Je bilo mesto 
okrašeno s cvetjem, zastava
mi in pozdravnimi transpa
renti.



Spet kopaSišče za Ribničane ' pri
Do 15. junija bo KOMUNALA že zajezila strugo 

Bistrice -  Najprej bo plavalni tečaj za šolo

živinorejci in ostali gostje na sestanku na Travni gori, k i je  bil i>osvečen 60-letnici 
prve slovenske živinorejske zadruge za sivo rjavo pasmo (Foto: M ohar)

Dogovorjeno je že, da bo 
ribniška KOMUNALA najkas
neje do 15. jiinija postavila
v regulirani strugi Bistrice 
leseno pregrado (na starem 
mestu za Pungertom) in tako 
omogočila kopanje v Bistrici, 
Tu bo imela najprej osnovna 
šola Ribnica za svoje učence 
plavalni tečaj, nato pa bodo 
kopališče lahko uporabljali 
tudi odrasli.

Letos bodo posikrbeli, da bo 
prostor na desnem bregu Bi
strice pravočasno pokošen in 
da bo redno čišoen (papir in 
druge smeti ter ostanki). 
Predividoma bo KOMUNALA 
ali krajevna skupnost določi
la prostOiT za odmetavanje 
odpadkov ali pa namestila

OB 60-LETNICI PRVE ŽIVINOREJSKE ZADRUGE V SODRAŽICI

Kmetijstvo ne sme biti poizkusni poligon
Odpraviti nihanja na trgu mleka in mesa -  Ustanoviti službo za tržna 
predvidevanja -  Sklepati dolgoročne pogodbe za izvoz mesa in živine -  

Napredno kmetijstvo zahteva tudi izobraženega kmeta

5. m aja je  bila v počastitev 60-letnice ustano
vitve prve slovenske živinorejske zadruge za sivo 
rjavo pasm o v Sodražici slavnostna seja živinorej
skega odbora. Seja je  bila v domu na Travni gori, 
udeležili pa so se je  predstavniki mnogih km etijskih 
delovnih organizacij, strokovnih in znanstvenih usta
nov, gospodarske zbornice, poslanci, živinorejci in 
drugi.

Prisotne je najprej pozdra
vil predsednik občinske skup
ščine Ribnica Bogo Abra- 
hamsberg, ki je posebno po
udaril, da so glavne naloge 
občinske skupščine na pod-

Precej nerednih 
plačnikov

Neredno plačevanje prispev
kov v komimalni sklad in 
sklad za uporabo mestnega 
zemljišča je tudi vzrok, da 
krajevna skupnost Ribnica 
ne more dosledno izpolnjeva
ti svojega programa komu
nalnih del. Zgraditi bi mora
li nove odseke ceste ter vo
dovodnega in električnega 
omrežja, denarja pa ni. Svet 
krajevne skupnosti je že na
ročil Stanovanjsko komimal- 
nemu podijetju, ki vodi knjigo
vodske posle obeh teh skla
dov, naj začne dosledno iz
terjevati dolžnike, če pa opo
mini ne bodo zalegli, naj tr- 
dovraibne dolžnike preda so
dišču. *

ročju kmetijstva ierielava 
programa razvoja kmetijstva, 
zagotovitev denarja za po
speševanje kmetijstva in iz
boljšanje cest in potov tudi 
v hribovitih območjih.

Za njim je inž. Andrej Mi
helič iz KZ Ribnica orisal 
ustanavljale živinorejskih za
drug in njihov pomen za 
razvoj živinoreje na ribniš
kem vzrejnem območju.

Inž. Nace Lovšin je govo
ril predvsem o živinoreji na 
tem območju po 1950 in de
ležu tega območja k napred
ku živinoreje v Sloveniji in 
Jugoslaviji.

Dr. Jože Ferčej je prisotne 
seznanil predvsem z delom 
zadnje evropske konference 
za sivo rjavo govedo, ki je 
bila pred dobrim mesecem 
v Ljubljani. Poudaril je tudi, 
da pri nas zaostajamo za ev
ropskim povprečejm pri ob
likah organizacije rejcev, pri 
številu kontroliranih krav, 
povprečni mlečnosti in števi
lu privesnic. Menil pa je, da 
bi z dobro voljo marsikaj 
zamujenega lahko nadokna
dili že v bližnji prihodnosti.

PoudarU je tudi, da sodobna 
družba zahteva več mleka in 
mesa, kar pa bomo zmožni 
proizvesti, če se bo teh na
log zavedal vsak živinorejec, 
če bodo rejci med seboj te
sno sodelovali in si pomagali 
ter če bodo rejci sodelovali 
budi s strokovnimi in znan
stvenimi ustanovami.

V raz^jravi so živinorejci 
in gostje posebno i>oudarili 
še, da mora kmetijstvo do
biti svojo veljavo v sklopu 
ostalega gospodarstva, da so

dobno kmetijstvo zahteva tu
di razgledanega kmeta, da je 
treba odpraviti tržna niha
nja, da bi morali sklepati 
dolgoročne izvoeaie pogodbe, 
da slovensko kmetijstvo ne 
sme biti poizkusni polton 
in da je živini potrebno za
gotoviti tudi boljšo krmo.

posebne p:>sode za odpadke. 
Kopalci naj tudi sami poskr
be za čim lepšo podobo pro
stora, saj ga bodo uporabljali 
še toliko let, dokler ne bo v 
Ribnici zgrajeno primernejše 
kopališče.

Kopalci naj se ne zadržu
jejo na levem bregu Bistrice, 
saj napravijo tam na trav
niku in njivah vsako leto 
precej škode, zaradi česar se 
lastniki tega zemljišča prito
žujejo.
PI» »

Ni denarja za postajo
Komisija za varnost pro

meta pri občinski skupščini 
Ribnica je med drugim ugo
tovila, da je treba avtobus
no postajališče v Gorenji va
si uoredlti tako, da bo »one
mogočeno prinašanje nesna
ge na cestišče«. Krajevna 
skupnost pa je ugotovila, da 
nima denarja, da bi postaja
lišče preuiredila. čdani sveta 
krajevne skupnosti so celo 
menili, da bi moralo vsaj del 
denarja (ali pa morda celo 
ves denaa*) za ureditev avto- 
bvisnega postajališča prispe
vati podjetje SAP. Veliko 
vprašanje pa je, če ima ta 
zahteva krajevne skupnosti 
sploh pravno osnovo.

TIS Ribnica ni podpisala pogodbe
Republiška izobraževalna skupnost namenila ribniški občini za 200.000 din 
manj, kot so od nje pričakovali -  Zato TIS Ribnica pogodbe ni podpisala -  

IzobraževSinje financirajo po začasnem načrtu

člani izjvršnega odbora tem eljne izobraževalne 
skupnosti Ribnica so imeli na zadnji seji nehvaležno 
nalogo: določiti so m orali m erila za dodelitev denar
ja  izobraževalnim zavodom. To pa je  bilo težko pred
vsem zato, ker je republiška izobraževalna skupnost 
predvidela za ribniško občino 200.000 din m anj, kot 
jih  po izračunih potrebujejo za vzgojo in izobraže
vanje v ribniški občini.

Prav zato so člani izvršne
ga odbora TIS Ribnica od
klonili podpis pogodbe o do
delitvi 1,288.000 din iz repu
bliških virov za financiranje 
ribniškega šolstva. Izvolili so

KOCKA JE PADLA:

KOMUNALA samostojna delovna organizacija
Kolektiv delovne enote »Komunala« se je odločil, da bo s 1. julijem začel 
poslovati kot samostojna delovna organizacija -  Doslej je bila KOMUNALA 

delovna enota Stanovanjsko komunalnega podjetja Ribnica

pa bo moral biti dojemljiv 
tudi za i>obude krajevnih 
skupnosti v zvezi z vzdrže-

Na sestanku kolektiva delovne enote KOMUNALA 
Ribnica, ki je  bil 3. junija, je bilo sklenjeno, da se 
KOMUNALA, ki je  doslej poslovala v sklopu Stano
vanjsko kom unalnega podjetja, osam osvoji in z a ^ e  
s 1. julijem  poslovati kot sam ostojna delovna orga
nizacija, ki opravlja naloge ix>sebnega družbenega 
poonena.

V kratkem bo posebna ko
misija v skladu s predpisi do
ločila finančne In materialne 
obveznosti Stanovanjsko ko- 
mimalnega podjetja do KO
MUNALE.

I
Glavne naloge KOMUNALE 

bodo: vzdrževanje parkov, ja
vnih nasadov in zelenic, vzdr
ževanje cest četrtega reda in 
objektov na njih, kopanje pe
ska in proizvodnja gramoza 
za lastne potrebe in prodajo, 
skrb za javno snago v urbani

stično urejenih naseJjih, nu
denje drobnih storitev In 
uslug (kot prodaja in dovoz 
premoga m dirv, žaganje drv 
itd.), organizacija strojnega 
p>arka in prevomištva za last
ne potrebe ter uslug dru
gim, organizacija minerskega 
servisa itd.

Občani pričakujejo, da bo 
osamosvojena KOMUNALA 
pokazala večjo prizadevnost, 
samostojnost in odgovornost 
ZB opravljanje vseh svojih 
nalog. Kolektiv KOMUNALE

vanjem raznih komunalnih 
naprav.

Nadalje pričakujejo, da bo 
tudi KOMUNALA spodbujala 
občane In svete krajevnih 
skupnosti k boljšemu vzdr
ževanju raznih komimalnih 
naprav in novim gradnjam 
(mostovi, asfaltiranje itd.).

Z reorganizacijo komvmalne 
službe oziroma osamosvojit
vijo KOMUNALE pa prevze
ma nase precejšnjo odgovor
nost tudi občinska skupšči
na, ki bo morala prek svojdh 
služb redneje poravnavati po
godbene obveznosti do KO
MUNALE.

tudi posebno delegacijo, ki 
bo skvišala pri republiških 
izobraževalni skupnosti izpo
slovati še preostrih 200.000 
dinarjev, ki jih potrebujejo 
isa redno delo izobraževalnih 
zavodov, glasbene šole in de
lavske tiniverze. Menijo nam
reč, da je republiška izobra
ževalna skupnost dolžna iz
polniti njihove zahteve, saj 
je tudi oibčinska skupščina 
kljub vsem težavam, ki jih 
ima letos s proračunom, za
gotovila svoj delež za TIS, 
ki znaša 1,698.000 din.

če ribniška TIS ne bi do
bila preostalih 200.0(X) din, ji 
ne bi skoraj nič ostalo za 
potrebe B programa, se pra
vi za delo glasbene šole in 
delavske imiverze.

Po daljši razpravi so spre
jeli začasni načrt financira
nja šolstva za letos po po
sebnem izračunu TIS. Za 
glasbeno šolo in delavsko 
univerzo pa so sklenili, da ju 
bodo začasno finansirali po 
istih merilih kot lani. Oba 
ukrepa sta začasna, da je z 
njima omogočeno redno de
lo izobraževalnih zavodov, 
dokler se finansiranje do
končno ne xu:edi.

Razpravljali so tudi o de
javnosti delavske imiverze in 
predlogu republiške izobra
ževalne skupnosti, da bi se 
delavske univerze v manjših 
občinah združile z močnej

šimi delavskimi imiverzami. 
Pogovorili so se še o načinu 
finansiranja glasbene šole, 
zniževanju stroškov itd.

Sprejeli so tudi predlog, ki 
ga bodo posredovali skupšči
ni TIS, naj bi število članov 
izvršnega odbora TIS pove
čali za 2 člana. Nadalje so 
razpravljali o izvolitvi novih 
članov namesto dosedanjih, 
ki jim poteče dvoletni man
dat, o denarju za skupinska 
potovanja učencev in dru
gem. -r

memo šolo
v ribniški občini imajo 

evidentiranih 43 otrok, Id 
jih nameravajo kategorizirati 
julija letos. V zadnjih nekaj 
letih so kategorizirali 34 
otrok, vendar le tiste s tež
jimi duševnimi in fizičnimi 
motnjami. Drugi, manj jKri- 
zadeti otrocd, ki bi sodili v 
posebno osnovno šolo, pa so 
morali obiskovati re ^ o  os
novno šolo, ker posebna ni 
bila ustanovljena. TIL otroci 
so končali šolanje v mžijih 
razredih, naveličani, živčni 
in osebno prizadeti zaradi u5- 
nih neuspehov.

Nesnaga okoli Ribnice
Občani in podjetja iz Rib

nice odlagajo smeti v Leipo»v- 
čah in na drugih krajih, kjer 
odlaganje smeti sploh ni do
voljeno. To je pred kratkim 
ugotovila posebna komisija, 
ki je pregledovala, kako je 
urejena Ribnica in bližnja 
okolica. Svoje ugotovitve je 
komisija posredovala krajev- 
Di skupnosti in občinsiki 
skupščini, M bosta moraM 
vsekakor neikaj uikreniti, da 
ne bo okolica Ribnice eno sa
mo veliko smetišče.

Skromni proračunski 
dohodki iz kmetij

stva
2890 občanov ribniške ob

čine bo letos plačalo predvi
doma skupaj le 150.000 ddn 
prispevka od dohodka od 
kmetijstva in okoli 100.000 
din za temeljno izobraže^^al- 
no skupnost, To je le 
skromna kaplja v občinski 
proračim, ki bo letos imel 
predvidoma 3 milijone 280 ti
soč ddn dohodkov.

Polovici poteče 
mandat

v tem mesecu bo potekel 
mandat polovici članov skup
ščine temeljne izobraževalne 
skupnostd Ribnica. Namesto 
njih bodo iavolili nove. DeJo 
v temeljni izobraževalni 
skupnosti je odgovorno in 
zahteva razgledane ljudi. Do
sedanji sestav skupščine je 
bdi še dokaj dober.

Neizpolnjena 
pogodba

Krajevna skjuflpnost Ribnica 
je že lani sklenila s Stano
vanjsko komunalnim podjet
jem Ribnica i>ogodbo za ure
ditev cest in zdenac pri no
vih stolpičih v Ribnici. Rok 
za izvršitev del je bil letoš
nji 31. maj. Zaradi različnih 
vairokov — i^pravičenah in 
neupravičenih — dela ndso 
Mia opraviljena.

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI
■  ■  ■  PRECEJ HinDE KRVI 

80 med potniki vzbudile zadnje 
srejmembe, Id veljajo za lokalne 
avtobuse. Zdaj namreč vzamejo 
v avtobus le toliko potnikov, kot 
je sedežev. Tako se je v prvih 
dneh dogajalo, da v poln avto
bus niso več sprejemali potnikov, 
čeprav so morali v službo ali v 
Ljubljano v šolo. Odvečni potniki 
so morali čakati tako dolgo, ‘lo- 
kler ni pripeljal kakšen avtobus, 
ki ni imej zasedenih vseh sede
žev. Nekateri občani pa so v sUi 
»vpregli« svoje mopede, kolosa ali 
druga vozila se odjeljali na 
delo. Podjetju SAP predlagamo, 
naj vsaj ob konicah, se pravi, 
ko se ljudje vozijo v službo in 
domov, poaje na ceste več avto
busov.

■  ■  ■  ČAS VRTNIH VESE
LIC se je začel. Prvi so se opo
gumili gasilci v 2Jebdču. Na vese
ličnem prostoru je IJilo precej 
ljudi, posebno mladih, ki so si 
na i^esišču pridno brusili pete. 
Z veselicami si gasilska društva 
prislužijo denar za ureditev ga
silskih prostorov in nabavo oro

dja. V naslednjih nedeljah bo ve
selic še več.

■  ■  ■  ZELO DOBRA KOŠ
NJA se obeta letos. V prihodnjih 
dneh pričakujemo prihod večje
ga šte\^a delavcev, ki so začasno 
zaposleni v Številni delav
ci prihajajo za košnjo domov, 
da pomagajo pri sp ra v u  krme.

■  ■  ■  NA ZANEMARJEN PO
TOK spominja Bistrica, ki teče 
skozd Ribnico. Strugo m bUo tre- 
ba očistiti, saj zdaj kaže turi
stom, ki (ibiskujejo Rdbnico, sla
bo sliko. Za č i š ^ je  pe bi bil 
potzeben denar, ki trenutno ni 
nikjer zagotovljen. Vendar pa bi 
ga letos le morali najti, saj ne gre 
za tako veliko vsoto.

■  ■  ■  OKOLICO NOVE SOLE 
T Ribnici urejaijo. Učenci so 
pred šolskim poslopjem že zasa
dili drevje. Sem so napeljali tudi 
te precej zemlje, da bodo uredi
li park. Sola bo z ureditvijo o- 
kolice precej pridobila, vzdrže
vanje parka pa bo, 6e bo vod
stvo šole iznajdljivo, tudi malo 
stelo.

REŠETO



Vsako leto 
900 krvodajalcev

Po podatildb občinskega 
odbora RK v Črnomlju se 
krvodajalskih aikx5ij v doanar 
či občini vsako leto udeleži 
800 do 900 občanov. Od 
tega je kii okoli 600 Icrvo- 
dajalcev namemoena 2^vodu 
za transfuzijo krvi v Ljub
ljani, kri ostalih pa novome
ški bolnišnici. Med krvodar 
jailci je tudi precej takih, 
ki redno dajejo svojo kri ti 
so prejeli že priznanja. V 
letih od 1963 do 1968 je 69 
občanov prejelo zflate značke 
krvodajalca za več kot de
setkratno oddajo krvi, 289 
občanov ima »rebrne značke,
4 krvodajalci pa so dobili 
diplome za več kot 15-krat- 
no udeležbo v krvodajaMcih 
akcijah. Med prostovoljnimi 
darovalci krvi je največ sta
rih nad 50 let, če pa jih ob- 
raivnavamo po poklicih, je 
m ed njim i naj»več gospodinj, 
sledijo delavci in drugi.

Akcija se nadaljuje
Proti koncu leta 1968 so 

v črnomaljski občini začeli 
zbirati p o lo m e  člane RK.
V raameroma kratkem času 
je v članstvo pristopilo 26 
delovnih organizacij in 99 
občanov. Skupno so prispe
vali za organizacijo 3.775 
ddn. Za zbiranje podp>omih 
Slanov se akcija še nadalju
je.

Pod nujno: sestaviti 
dolgoročne načrte
Do 1. julija 1970 mora biti 

narejen program fi^at'oja ob
čane Črnomelj do leta 1975, 
ugotavljajo pa, da so s tem 
težave. Ovrstih in dolgoroč
nih razvojnih načrtov nima
jo izdelanih niti v w»jvečjih 
delovnih organizacijah, kaj 
šele v manjših podjetjih. 
Občinska skupščina se bo 
resno zavzela za pospe^no 
izdelanro razvojnih načrtov 
v delovnih kolektivih, nato 
jih občina uskadila in, 
sestavila iz njih skupen dol
goročen načrt razvoja komu
ne.

Dr. Leon Klemenc
v ponedeljek so na ljubljanskih 

Žalah položili k počitku od dol
ge, zavratne bolezni izničeno tru
plo dr. Loona Klemenca. Pokoj
nik se Je rodil 19.9. 1920 v Čr
nomlju, Solo 1»  je obiskoval v 
Črnomlju, Mariboru, Kikindi in 
Subotici. Bil je rezervni kapetan 
JCLA, v NOV pa je sodeloval od 
1944. 1948 je diplomiral na vete
rinarski fakulteti v Beoi^radu in 
se takoj zaposlil t  Črnomlju, kjer 
J« bil do 1958 živlnozdravnik in 
občinski veterinarski inšpektor. 
1961 je doktoriral na beograjski 
univerzi, nato pa je do svoje smr
ti deloval kot znanstveni sodela
vec veterinarskega oddelka bioteh
niške fakultete v Ljubljani. Po
kojnik je v času od 1948 do 1958 
o r i  ledino veterinarskega dela v 
naši občini. Kot prvi povojni ži- 
vlnozdravnik Je obfiel mnoge do- 
mo>ve v Beli krajini In pomagal 
ljudem T njihovih težavah. Mnogi 
n aa  občani se ga spominjajo kot 
prizadevnega strokovnjaka in ga 
te  dolgo ne bodo pozabili.

Vinica se odeva v rože
Tri nagrade za najlepše urejene hiše

Da bd Vinica čim lepSa do
čakala 28. in 29. junij, ko bo 
v kraju III. srečanje dolenj
skih izseljencev, je krajevna 
skupnost začela akcijo za 
olepšavo kraja. Cdani odbora 
obiskujejo gosp>odarje po do
movih in jih prepričujejo.

Avtobus tudi iz 
Butoraja

1. junija je začel avtobus 
voaita šolske otroke iz sme
ri Butoraj. S tem je uresni
čena dolgoletna želja prebi
valcev vasi Butoraj, Zorenci 
in Velika Lahinja, ki so od 
Črnomlja oddaljeni okoli 5 
km in imajo blizu 40 šolo- 
obvecanih otrok. Vaščani so 
hvaležni temeljni izobraže- 
vadini skupnosti in občinski 
sikupščimd, ki sta prevoz o- 
mogočila. Ljudje omenjenih 
vasi so s prostovoljnim de
lom že F>oipravili c§sto, ne
kaj ostrih ovinkov pa bodo 
uredili v kratkem, da bo 
vožnja z avtobusom čimbolj 
vama in udobna.

naj na okna namestijo čim- 
več rož/ naj urede okolico :n 
seveda odstranijo greznice, 
kjer jih še imajo.

Krajevna skupnost je raz
pisala tudi tri nagrade za 
najlepše urejene hiše. Na
grado v znesku 300 din in dve 
I>o 200 din bo določila po
sebna komisija, ki bo ob pri
reditvi ocenjevala hiše. V ko
misiji bodo člani krajevne 
skupnosti in domačega turi- 
stičn^a društva.

Domačim pa se boje, da 
gostinsko podjetje ne bo 
pravočasno naredilo, kar je 
obljubilo do srečanja. Ceste 
do camping prostora še ne 
popravljajo, niti ne delajo iz- 
ogibovališč za vozila, kakor 
je bilo rečeno, časa je sa
mo še štirinajst dnd!

Vindčand se zavedajo, da je 
ta prireditev preizkusni ka
men za njihov turizem. Ce 
bo srečanje dobro organizi
rano, bo šla hvala o Vinici 
daleč čez meje na?e domovi
ne, v nasprotnem primeru pa 
lahko zamera za več let za
vre razmah turizma.

BELTOVCI pojdejo na Pa:
Sindikat v Beltu je letos dobro organiziral leto

vanje -  Prijavljenih je že 150 ljudi

s  turističnim podjetjem v 
Novalji na Pagu je sindikal
na organizacija tovarne Belt 
v Črnomlju sklenila pogod
bo, po kateri bodo člani sm- 
dikata lahko udobno letova
li. Za penzion, ki sicer v No
valji velja 33 din, bodo Bel- 
tovci plačali samo 8 din, raz
liko pa bo plačal sindikat. 
Popust so izposlovali tudi 
za otroke in bližnje svojce 
članov sindikata. Otroci do 
15 let bodo plačevali prav 
tako 8 din na dan, nezapo-

Vnema pa 
taka . . .

Tifc pred vrati turistič
ne sezone, od katere si v 
črnomaljski občini zaradi 
ceste obetajo veliko več 
kot prejšnja leta. Turi
stično društvo v Črnom
lju spi. Ker odbora ni 
čutiti, tudi članstvo ne 
dela. Se članarine niso 
pobrali ne za leto 1968 ne 
za 1969! Ce bi Črnomaljci 
radi dosegli take uspehe 
v turizmu, kot jih imajo 
Gorenjci, potem bi si mo
rali od blizu ogledati tu
di njihovo vnemo.

ČRNOMALJSKI DROBIR
■  V NEDKUO, za Jurjeva^je, 

Je stara črnomaljska godba na 
pttiala ^pet presenetila meičane, 
kx) je 5. uri s budnico kora
kala po mestu. Svečan videz pa 
80 mestu dajale Uidi Številne za
stave, ki so Jih raaoibetsUi v čast 
JiirJevai^ja.

■  NA LETOŠNJEM J URJE VA
NJU, ki se ga je po oceni orga
nizatorjev udeležilo blizu 7000 go- 
abov, je bilo opaaiti tri posebno
sti: 1. črnomaljska folklorna l u 
pina se Je pomnožila z mlaJSimi 
dlani, 2. spet so zakoJali Adle&i- 
Aand in 3. am>Je obrečna so pcrica- 
zali tudi Predgnjčfini.

■  2E DOLGO NE SVETI sve
tilka Javne razsvetljave pri > îodu
▼  prosvetni dom. Oeprav bi bila 
luč prav na tem meatu zolo po
trebna zorudl cestnega ovinka, se 
nihče ne spomni, da bi popravil 
pokvarjeni kondenzator pri tej 
svetilki.

■  KONEC MAJA JE ORGANI
ZIRALA n ii^  glasbena iola v 
Omomlju svoj drugi koncert aa

»tarSe v le to ^em  letu. V pri
merjavi s prvim nastopom je bdi 
napredek očiten. Nekaterim nasto
pajočim pa Je nagajala trema, ki 
Je bila nMčneJia od znaivja. Kon
cert je uspel in star^ so bili za
dovoljni. Po programu so aa star- 
Se priredili prigrizek.

■  V NEDEUO SO SE ZACELI 
IZLETI za učence osnovne šole v 
Črnomlju. Samo osmd razredi so 
ck>alej že bili na šolskih Izletih, 
vsi drugi pa so od 8. do 12. JU; 
nija potovali po Sloveniji. Učen
ce prvih razredov so peljali na 
Vinico v Zupančičev muzej, več
ji šolarji pa so sl za izlet izbroli 
bolj oddaljene kraje.

■  V ČRNOMLJU. KANIŽARICI 
IN VOJNI VASI Je pri zasebnikih 
155 prenočišč v tiuističnlh so
bah. Nekatere sobe so zelo lepo 
opremljene in vanje tudi radi 
sprejemajo goste, medtem ko v 
nekaterih hišah turizma še niso 
vajeni in ne kažejo posebnega 
navdušenja, če pošljejo k njim 
goste prenočevat

m
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Folklorna skupina iz Črnomlja je začela nedeljski program  na jurjevanju, ki si 
g a 'je  ogledalo nekaj tisoč ijp d i. <Foto: Ria Bačer)

Za Socialistično zvezo ne bo oddiha
Na posvetu predsednikov SZDL iz vseh krajevnih organizacij v črnomaljski 

občini so razpravljali o delu v poletnih mesecih

N O V I C E  dffe
Č m o m a ^ s f iž  k o m a v ji

slene žene 20 din in zaposle
ne žene 2ii dm za celodnev 
no oskrbo.

Delavski svet podjetja je 
letos pokazal veliko razume
vanja za rekreacijo zaposle
nih. Odobril je vsakemu čla
nu kolektiva 15 din dnevne
ga nadomestila za čas do
pusta. Kdor gre v Novaljo, 
plača od tega 8 din za leto
vanje, ostane pa mu še 7 din 
za sadje in pijačo.

Prejšnja leta so lahko v 
Beltu na prste prešteli ti
ste delavce, ki so z družina
mi letovali na morju. Ob ta
ko ugodnih pogojih, kakršne 
so nudili letos, pa se je za 
letovanje prijavilo že 76 čl;i- 
nov sindikata z družinami, 
tako da F>ojde 150 ljudi na 
Pag.

Sindikalna organizacija v 
Beltu, ki je letos v delu 
mnogo živahnejša, kot je bi
la prej, namerava kupiti 
tudi tri šotore, namenjene 
tistim članom, ki jim je do
pust po nomadsko bolj pri 
srcu.

Prisrčna hvala!
Vaška skupnost iz Dolenje 

Pake pri Črnomlju se zahva
ljuje splošnemu gradbenemu 
podjetju »PIONIR« iz Nove
ga mesta za veliko pomoč 
pri izkopu jarkov za krajev
ni vodovod. Njihov bager 
nam je zelo olajšal delo, ra
zen tega pa so nam znižali 
račun za uporabo bagra na 
res majhen znesek. Podjetju 
in vsemu kolektivu prisrčna 
hvala z željo, da bi pri svo
jem delu dosegali čimveč 
uspehov!

VAŠKA SKUPNOST 
DOL. PAKA

Od lani 18 odst. 
navzgor

Ob koncu aprila 1969 so 
povprečni osebni dohodki v 
občini Črnomelj znašali 895 
din, kar je v primerjavi z 
istim obdob^Jem lani 18 od
stotkov več. Se zmerom pa 
močno zaostajajo za repub
liškim povprečjem. Najbolj
še osebne dohodke imajo v 
bankah, kjer je povprečje 
1300 din, najslabše pa v 
gradbeništvu (539 din) in v 
kmetijski zadrugi (764 din). 
Industrija je imela povpreč
ni osebni dohodek 925 din. 
lani v tem času pa samo 
762 din.

Na posvetu v Črnomlju so 
vodstva SZDL obravnavala 
analizo skupščinskih volitev, 
razpravljala o tezah za novo 
vlc^o SZDL, obenem pa na
redila načrt za delo krajev
nih organizacij v poletnem 
času.

Junija bodo v krajevnih 
organizacijah sklicali razšir
jene seje, na katerih bodo 
govorili zlasti o uveljavlja
nju metod dela SZDL na te
renu in pa o sodelovanju z 
drugimi vaškimi organizaci
jami in dioištvi.

Sklenili so, da bo SZDL v 
bodoče tesno sodelovala tudi 
z odborniki občinske skup
ščine, česar doslej ni bilo. 
Vodstva krajevnih organiza 
cij bodo na sestankih ĉ brav- 
navala gradivo, ki ga dobijo 
od skupščine odborniki. Spre- 
jela bodo stališča do posa
meznih vprašanj in zadol
žila odbornika, naj njihovo 
mnenje zastopa v skupščini

Krajevne organizacije SZDL 
bodo poskrbele tudi za ude
ležbo na večjih proslavah, 
kot so jurjevanje, III. sreča
nje dolenjskih izseljencev, 
na proslavi ob 4. juliju m 
na 50-letnici viniške repub
like. V vseh večjih krajevnih 
središčih pa Dodo organizi 
rali tudi predavanja o ob 
rambni vzgoji

Socialistična zveza se bo 
razen vsega tega skupno s 
kr; jevnimi skupnostmi takoj 
lotila sestavljanja načrtov za 
pro»ram javnili cieJ na poi-a 
meznih področjih želijo na 
bi bil v letu 1970, ko se izteče 
sedanji program javnih del 
dobro pripravljen načrt za 
novo, pK>dobno akcijo, v ka 
teri ■ vsak kraj za- nekaj

let vnaprej vedel, kaj potre
buje, kaj želi in kaj bo mo
goče uresničiti. Občinska 
konferenca SZDL pa bo so
delovala pri izterjavi progra
ma dolgoročnega razvoja ob
čine, zlasti pa na področju 
turizma in pri reševanju 
kmetijskih vprašanj. Da bi 
delo na posameznih področ
jih čimbolj zaživelo v prak
si, bodo naredili konkreten 
načrt dela v sekcijah.

Predsedniki krajevnih or- 
ganizacji so povedali, da bi 
radi vsaj enkrat na leto do
bili v svoj kraj vse republiš
ke in zvezne poslance, kjer bi 
jih seznanili z domačo prob
lematiko Menili so, da bi 
moralo tako sodelovanje po
stati stalha 'j^raksa.

Naval za tujino za
časno ustavljen

Na uradu za izdajo potnih 
listov v Črnomlju ugotavljajo, 
da je zadnja dva tedna do
sti manj strank, ki želijo po
tni List za odhod v tujino. 
Medtem ko so prejšnje, me
sece na teden sprejeli kar 10 
do 12 takih prosilcev potnih 
listov, pa jih imajo zdaj samo
2 ah 3 na teden. Videti je, 
da so se odhodi v tujino za
časno ustavili. S strankami, 
ki gredo na turistična poto
vanja v, inozemstvu, v Čr
nomlju nimajo dosti dela. Tr
žaški Ponte Rosso je videlo 
že veliko občanov, za poto
vanja z ogledom znamenitosti 
in krajev, pa ni dosti zani
manja.

Strojev več, živine 
manj

Ob kmetijskem popisu le
ta 1960 je bilo v črnomaljski 
občini 3047 kmečkih gospo
darstev s 16.818 ha obdelo
valnih p>ovršdn. Takrat so 
imeli vsi kmetovalci le 1602 
škropilnic, medtem ko dru
gih kmetijskih strojev sploh 
niso imeli. Redili pa so 769 
konj, 8283 glav goved! in 
9551 prašičev. Stanje se je 
v devetih letih »elo spreme
nilo. Medtem ko imajo ko
silnice, motorne Škropilnice 
in tudi traktorje že skoro v 
vsakn vasi, pa je stalež živi
ne n>o6no p>adel. Računajo, 
da je letos v vsej občini le 
še okoli 6.000 glav živine. 
Število prašičev pa je p>adlo 
na približno 4 .'500.

Postajamo armada, ki 
jo je treba upoštevati"

Da je črnomaljska podružnica društva upoko
jencev tako delavna, ima nemalo zaslug njen 

tajnik Mirko Kramarič

Upokojeni upravnik o- 
krajne pošte v Črnomlju 
Mirko Kramarič že vse 
od leta 1962 dela kot taj
nik podružnice društva 
upokojencev. Ondan mi. 
je pravil, da so se lotili 
akcije za pridobivanje 
novih članov.

— V naši občini so bili 
ob koncu lanskega leta 
1203 upokojenci, od teh

pa samo 750 članov na
šega društva. Crnomalj- 
Ija podružnica je štela 
570 članov, ostali so iz 
Semiča. Podatki, ki smo 
jih dobili na socialnem 
zavarovanju, so nas spod
budili k akciji. Veseli me.

da uspevamo! Aprila in 
maja smo pridobili že 30 
novih članov, do konca 
leta pa nas bo v Črnom
lju več kot 700. Več ko 
nas bo, več bomo dosegli 
za izboljšavo naših raz
mer. V Sloveniji Je adaj 
že okoli 160.000 upokojen
cev, to pa je že armada, 
ki jo je treba upoštevati.

Skašamo dos^i pred
vsem pravičnejši sistem 
za pokojnine, ki ne bo 
upošteval samo povpreč
ja plač, temveč tudi kva
lifikacijo in odgovornost 
delovnega mesta.

— Veliko ste si priza
devali za gradnjo doma 
upK>kojencev. Kako kaže 
s tem?
— Letos bomo dosegli ve
lik napredek pri izbolj
šanju stanovanjskih raas- 
mer naših članov. V no
vem, sodobnem stano
vanjskem bloku, ki ga 
bodo začeli graditi v 
kratkem, bomo kupili 12 
enosobnih stanovanj, do
bili pa bomo tudi pisar
ne in prostore za klub. 
Blok bo vseljiv leta 1970. 
Takrat bo zaživelo tudi 
društveno in kulturno 
življenje naših članov, na 
katerega se že zdaj pri
pravljamo. Zenski pevski 
zbor upokojenk že vadi 
pod vodstvom ravnatelja 
Andreja Petka, priprav
ljamo pa tudi ustanovitev 
moškega okteta. R B



Gorje, če bi zaspal!“
Aiojz Jakša je začasni zaporničar na prehodu 
čez progo pri Primostku, kjer je bilo v zadnjih 

letih že 16 prometnih nesreč

— Kakšno je pravza
prav vaše delo? — sem 
vprašala Alojza Jakšo, ko 
je ravno spustil zaporni
ce čea progo pri Primost- 
ku. Kmalu je mimo zdr
vel motorni vlak, v ka
terem so bili le trije pot
niki.

— Moja služba ni toli-- 
ko naporna, pač pa odgo
vorna. Vsak dan moram

v dnevni službi pričakati 
10 vlp.kov, prehoditi 6 km 
proge od Metlike do Do- 
bravic in še 4 km zraven, 
ko ugasnem nočni signal. 
Gorje, če bi zaspali Na 
tem železnišJcem prehodu 
je bilo že 16 nesreč. Eden 
se je celo ubil.

— Kako preganjate za
spanost, kadar ste utru
jeni.

— Podinevi se ni težiko 
premagati. Kadar imam 
nočno službo, pa hodim 
po cesti gor in dol, samo 
v toplo barako se bojim 
stopiti do polnoči, ko gre 
mimo zadnji vlak. Potem 
do 4. ure lahko počivam. 
Sicer pa sem tu samo 
začasno. Prejšnji zaporni- • 
čar je zaradi premajhne 
plače odpovedal službo, 
novi pa pride šele pri
hodnji mesec.

— Kaj lahko poveste o 
vosnikih motornih vozil? 
Ali so dovolj previdni pri 
prehodu četz progo?

— Velika razlika je 
med- domačini in tuijci. 
Naši sploh ne pomislijo 
na nevarnost in kar zdr
vijo čez tračnice, med
tem ko tujci dosledno 
listavijo avto pred »ram
po«, pogledajo na obe 
strani in šele nato pre
vidno prečkajo progo, če 
ba tudi domačini ravnali 
tako, ne bi bilo tu nobe
ne nesreče. R. B.

Pred nekaj diievi je v-M etliki začela poslovati nova mesnica na Cesti bratstva in 
enotnosti, poleg pekarije. Mesno prehram beno podjetje iz Novega m esta je 
v Badovinčevi hiši uredilo zares lep lokal, ki je odprt ob sobotah ves dan, ob 
nedeljah od 5. do 11. ure, druge dni pa od 5.30 do 11. ure in od 14. do 19. ure.

(Foto: R. Bačer)

Mladim se bodo želje le izpolnile!
Te dni končuje šolanje v metliški občini okoli 7 0 'otrok in prav vsem Je 

zagotovljena pot v poklice -  Nekaj jih gre v šole, drugi v uk

F r« M la

Neverjetno se sliši, pa ven
dar je res, da bodo letos lah
ko pri&li do iMJklica vsi otro- 
ca, ki končujejo obvezno šo- 
lanye. Okoli 50 otrok iz met- 
liSke šole in 20 iz Podzemlja 
je že odločenih, kakšna bo 
njihova nadaljnja pot v živ
ljenje.

Najbrž ni Sole ali občine na 
Dolenjskem, kjer bi se lahko 
pohvalili s takimi podatki. 
I»rav zato sem skušala ugo
toviti, zakaj so prav v Met
liki jj^o  lepe možnosti. Ka 
kor je povedal ravnatelj 
osemletke Ivan 2ele (hrakti 
je cudi predsednik občine), 
nimajo nobenih »stricev«, ki 
bi metliški mladini priskrbeli 
denar za štipendije ali mesta 
v-poklicih, pač pa so to do
segli le z lastnimi prizadeva
nji.

— Ko so leftoSnji osmošolci 
jeseni prvič stopili v razred, 
sem jih opozoril, da so na 
življenjskem razpotju. Spod
budil sem jih, naj takoj za
čno razmišljati o poklicu, 
šola je medtem p>oiskala vse 
redne poti za pridobitev šti
pendij. Te so: štipendije pri 
republiški izobraževalni skup
nosti (za prav dobre Ln od
lične dijake), štipendije v 
domačih podjetjih in še ob
činske. Slednje laihko .prosijo 
le tisti, ki so izpadli v prvih 
dveh možnostih. V občini je 
zagotovljenih letos okoli 500 
tisoč din za štipendije. Sam 
sem s pomočjo svojih otrok 
vse leto izreaoval iz časopisov 
razpise za prosta mesta hra- 
ti delal statistiko, kje in ko
liko je možnosti. Med letom 
smo imeli na šolah tudi več

Jože Dular:

Ob stoletnici 
metlišlcega 
gasilstva

1869-1969

8
Med gasilskimi slavji v teh in 

naslednjih letih naj omenimo tisto 
v novembru 1955, ko se je v okviru 
metliške gasilske zveee zbralo v Me
tliki čez 200 gasilcev in prisostvo
valo podelitvi odlikotvanj njihovim 
prasiLskim tovarišem. Dne 1. julija 
1956 je bil v Metliki slovesno razvit 
nov društveni prapor, starega, pod 
katerim so metliški gasilci nastopali 
81 let, pe so oddali v Belokranjski 
muzej. Ob tej priložnosti je društvo 
za svoje dolgoletno uspešno delova
nje prejelo gasilsko priznanje prve 
stopnje.

Veliko slavje je bilo tudi v sep
tembru 1959, ko je drušbvo slovesno 
praznovalo 90-letnioo obstoja. Na 
podlagi dokmnentov, najdenih v 
občinskem arhivu, mu je namreč 
pi-ipadla čast najstarejšega gasilske
ga društva na Slovenskem, Ob tej 
priložnosti je bil na grajskem vrtu 
odkrit spominski kamen z napisom, 
da je bila na tem vrtu 18. septem
bra 1869 ustanovljena prva požarna 
bramba na Slovenskem. Hkrati so 
pri gasilski orodjarni odkrili s ^  
minsko ploščo šestim metliškim 
gasilcem, padlim v narodnoosvobo
d iln i!  boju, oziroma žrtvam faši
stičnega nasilja.

Boleča točka vt>a naslednja leta 
pa je bila zgraditev novega gasilske
ga doma. 1967 .se je končno tudi to

vprašanje premaknilo z mrtve toč
ke. Z občinskim samoprispevkom, 
ki so ga vsi zaposleni Metličani in 
hišni posestniki to in naslednje leto 
namenili za gradnjo gasilskega do
ma, je ta pričel rasti iz zemlje. 
12. maja so častni člani in najsta
rejši gasilci svečano zasadili prve 
lopate, gradbena dela pa je prevzelo 
Belokranjsko gradbeno podjetje iz 
Črnomlja. Dela so ugodno napredo
vala in bo dom letos poleti izročen 
svojemu namenu.

Obenem je društvo, zlasti zadnja 
leta, skrbelo, da si nabavi čimveč 
tehnične in osebne opreme. Tako so 
metliški gasilci že pred dvema leto
ma dobili novo motorno brizgalno 
tipa Rosenbauer, v kratkem pa do
be kombiniran gasilski avto in vso 
potrebno opremo za novi dom In 
moštvo.

Vsi itspehi pa so bili in s o  še 
danes odvisni ^  skupnega primde- 
vanja vseh, ki so dru.šitvo vodih v 
povojnih letih. Naj tu omenimo, da 
je Ivan Jerina predsedoval društvu 
od 1946. do 1957., ko je to odgovor
no mesto prevzel Stanko Trček. V 
letih 1963 do 1965 najdemo na pred-

Gradnja novega gasilskega do
ma v MetliM spomladi 1969

sedniškeifi mestu sp>et Ivan Jerino, 
nato pa eno leto Martina Crnuglja, 
ki ga je leta 1966 nasledil današnji 
predsednik Janko Bračika.

Naj tu naštejemo še E>oveljnike 
moštva po letu 1945: Pavlu Pavlovi
ču je v letih 1946—1950 sledil Jože 
Škof, nato pa je skoraj sedem let 
moštvu poveljeval Martin črnugelj, 
'za njim pa v letih 1956—1958 Anton 
Okorn. Za Okornom so se zvrstili 
na tem mestu Slavo Černič, Božidar 
Flajšman, Anton Ivec in Jože Pir
kovič, dokler 1966. ni p>onovno pre
vzel poveljniškega mesta današnji 
poveljnik Anton Okorn.

Veliko dela so v zadnjih deseta 
letjih opravili tudi drugi člani od
bora, od katerih naj tu omenimo 
vsaj oba dolgoletna tajnika društva 
Zvonka Pavloviča in Silva Mihel
čiča.

Danes šteje gasilsko društvo t  
Metliki 51 aktivnih članov, 22 čla
nov v resservi, od katerih so štirje 
častni društveni člani (Ivan Drob
nič, Anton Rajmer, Anton Rus in 
Ignac Stupar) ter 32 pionirjev in 
pionirk.

Na kraju tega poročila pa ne 
moremo mimo dejavnosti, zavoljo 
katere je pred sto leti pravzaprav bi
la poklicana tedanja požarna bram- 
ba v življenje, ne moremo mimo 
gašenja številnih požarov. Samo v 
povojnih letih so metliški gasilci 
več kot šestdesetkrat krotili ogenj, 
ki je uničeval ljudsko premoženje. 
Velikanska je bila škoda, ki so jo 
povzročili ti požari, še večja pa 
je bila vrednost premoženja, ki so 
ga gasilci obvarovali. Ta vrednost 
gre gotovo v milijone novih dinar
jev, v milijone, ki jih je posamezni
kom in družbi prihranila požrtvo
valnost Članov najstarejšega gasil
skega društva p& Slovenskem.

Ker bo v poletnih mesecih Dolenj
ski list izhajal v zmanjšanem obse
gu, smo skrčili kroniko metliškega 
gasilskega društva. Obsežnejši zapis 
bo izšel v posebni knjižici v letoš
njem juliju.

UREDNIŠTVO

predavanj o jx>klicnem us
merjanju tako za otroke kot 
za starše. Obravnavali smo 
sposobnost otroka, zahteve 
poklica, ki si g« želi, in po
trebe družbe. Ko se otrok 1
odloči, kaij bo postal, nride 
.^-na' osebni razjrovor. Svetu
jemo mu, kam naj se obme 
s-lede štipendile ali m  iiftno 
mesto.

Zgodilo se je. da so prišli 
k nam po nasvete tudi učen
ci od drugod In celo dijaki 
gimnazije. Konee koncev Je 
uspeh nafiih priz«^!ievanj ta, 
da gre 20 otrok iz naše ob
čine v srednie in strokovne 
šo!e. ostali pa v uk razne 
poklice

Na metliškem primeru se 
vsiljuje misel, da mladine 
le ni tako težko spraviti v po
klice, kjer se za to temeljito 
zavzamejo. Res pa je, da to 
delo ni plačano in da lahko 
prosvetni delavci zanj žanje
jo le hvaležnost.

RIA BAČER

Uspeh metliške 
učenke

Kot lani je tudi letos Miala 
Groharjeva kolonija povabila 
konec maja najboljše risarje 
osnovnih šol iz Slovenije, pa 
tudi iz drugih republik na 
risarsko tekmovanoe v Škof
jo Loko. Vabilu se je odzva  ̂
lo okoli 200 otrok iz več kot 
70 šol iz vse države. Iz Metli
ke so pod vodstvom predmet
ne učiteljice Mladene Branc- 
Ijeve odšle v Škofjo Loko tiri 
učenke, od katerih se je učen
ka 6. razreda. Vera Golouh, 
uvrstila med deset najboljših. 
Za nagrado bo skupaj s svo
jo mentorico dva dni birez- 
plačno letovala v Piranu.

Še posebej vablje
ni šoferji

17. in 18. jun i^  bo v Met
liki krvodajalska akcija. Ak
tivisti RK so zelo prizadev
ni pri zbiranju prijav, ven
dar je za akcijo zaradi obi
lice del na poljih in v v;no- 
graddh kaj nepriikladen čas. 
Večina prostovoljnih dajal
cev k n i ’P iz vrst
kmečkih občanov. Prav za > 
pros: obč;nsK. odbor RK
občane iz mest in delovne 
kodeiktive, naj tokrat oni ak
cijo izdatneje podpro z u- 
deležbo. Se posebej vabijo 
k odvzemu krvi šoferje, p>o- 
kiUcne in amaterje, saj prav 
oni kri največkrat potrebu- 
j-ajo. Krvodajalska aikcija bo 
v domu TVD Partizan od 
7. do 14. ure. Iz vasi bo or
ganiziran prevoz, lahko pa 
se pripeljejo tudi tisti obča
ni, ki se prej niso prijavili 
za oddajo krvi.

Zbirajo prijave za 
letovanja

Občinski odbor RK v Metli
ki bo tudi letos skupno a 
Zvezo prijateljev mladine or
ganiziral letovanje otrok. Naj
prej bodo po podjetjih izpro
sili denar, nato pa s pomočjo 
šol zbrali prijave otrok, ki 
želijo letovati. V kolonije na
meravajo poslati predvsem 
socialno in zdravstveno ogro- 

otroke. Dogaja pa se.
da se prav ti ne javljajo, toetr 
jih potrebujejo doma za pa
šo živine. Na šolah morajo 
včasih starše celo prepričeva
ti, da dovolijo otrokom leto
vanje na nK>rju Ce bo tovar-' 
na BETI tudi letog tako veli
kodušno priskočila na pomoč, 
kakor je lani, ko je odstopila 
v svojem počitniškem domu 
v Seči tri sobe, bodo zago
tovljene počitnice večjemu 
številu otrok.

25-letnica usta
novitve RK bo 

14. junija 
v Gradcu

V gradaškem prosvetnem 
domu, kjer je bil pred 
25 leti ustanovljen Rdeči 
križ za Slovenijo, bo 14. 
junija jubilejna svečanost. 
Ob 20. uri bo akademija, 
na kateri bo po slavnost
nem govoru kulturni pro
gram, za katerega bo po
skrbela mladina iz metli
ške in gradaške šole. Ob 
tej priložnosti bodo po
delili odlikovanja za pri
zadevno delo najzasluž
nejšim organizacijam RK 
in posameznikom. Na pro
slavo v Gradacu so vablje
ni tudi ustanovni funkcio
narji organizacije in pred- 
stavnilu republiškega od- 
prireditev vneto prlprav- 
bora RK. V Gradacu k  na 
Ijajo.

SPREHOD PO M E TLIK I
■  HOTELSKO GOSTINSKO POD

JETJE v Metliki je dalo na novo 
prepleskati napisni tabli, ki va
bita na obisk gostiSCa »Veselica«. 
Tabli stojita na zaCelku Vinograd
niške ceste in na odcepu poti 
B te ceste na Veselico. Napisi 
ln slike ponujajo domačo kuhi
njo, Janjce na ražnju In dobro 
vino. Ce bo res vse, kar Je tu 
obljubljeno, in Ce bodo Se cene 
zmerne, gostov najbrž ne bo manj
kalo.

■  ČLANI LIKOVNEGA KROŽ
KA na metliški osnovni Soli so 
akademskemu kiparju Lojzetu Do
linarju — ta je lani njihovo šol
sko avlo okrasili z reliefom XV. 
udarne belokranjske brigade In 
poprsjem maršala Tita — poslali 
poln album risb, grafik in lep
ljenk z belokranjskimi motivi. 
Umetnik se Je metliškim učencem 
zahvalil In jih i>ovabil, naj ga

obiščejo v njegovem ateljeju v 
Kranju.

■  BELOKRANJSKO GRADBENO 
PODJETJE je pri graditvi gasil
skega doma T Metliki držalo be
sedo: stavba je bila do 1. Junija 
zgrajena. Podjetje J* prejšnji te
den že pospravilo itroje in orod
je ter podrlo leseno barako, ▼  
kateri je imelo pisarno in skla
dišče. Zdaj so T »tavbi ostali le 
še električarji in mizarji, da 
opravijo zadnja dela.

■  NOVr OTROfiKI \TITEC V 
METLIKI bodo končno le začell 
graditi. Ta tedeo Je BEGRAD — 
Belokranjsko gradbeno podjetje 
preselilo svoje ddoviSče od gasil
skega doma T bližino novih sta
novanjskih blokov, kjer bo še 
letos zrasla nom o t r o ^  varstve
na ustanova. Vttec bo po pogodbi 
zgrajen in 0 ( !^  v novembru, to 
Je za letošnji občinski praznik.

i
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Točke so spreme
nili v denar

Spet je mindlo novo tek
movalno leto. Družtva prija
teljev mladine v brežišiki ob
čini 90 se ves ta čas borila 
za točke, da bi jim te prine
sle kar največ denarja za de
lo v prihodmje. Kamdsija je 
ocenjevaila ustanavljanje ma
lih soi in novdh društev, 
ongandfisacdjo zimovanj in le
tovanj, skrb za šoJske fcuhi- 
iye, večanje članstva ii>d.

Prvo mesto je osvojilo 
društvo iz Brežic, ki je zbra
lo 1496 točk in si tako pri- 
^užilo 748 dinarjev. Drugo 
mesto s 1303 točkami pripa
da Artičam, tretje pa Dobo
vi. Druga društva so si pri
služila prlbUižno onaiko števi
lo točk. Za seboj imajo pov
sod uspešno leto.

Priznanja prijateljem 
mladine

Republiška Zveza prijate
ljev mJadine je razdelila Bre- 
žičanom razen petih zlatih 
značk tudi osem pismenih 
pricaianj. Prejeli so j-ih Milka 
Petan iz Globokega, ESnilija 
Vučajnk iz Pišec, Martin Zu
pančič iz Rtič, Anica Kež- 
man iz Globokega, Marija 
Gorišek iz Aitič, Ivan Cizelj 
iz Stare vasi, koleiktiv osnov
ne šole iz Cerikelj ob Krki 
Ifli zdaj že pokojni Miroslav 
Mulej iz Stare vasd.

Obisk iz Beograda
25a jutri sklicujeta občin

ski sindikalni sv^ in občin
ska iconferenca SZDL Brežice 
razpravo o obrtništvu. Z\-ede-
11 smo. da se bodo pogovora 
o zasebnem delu z zaseb
nimi sredstvi udeležili tudi 
predstavniki zveae sindikatov 
Jugoslavije. Ocenili bodo ures. 
ničevanje stališč, ki jih je 
sprejela republiška konferen
ca SZDL Slovenije, to je ure
ditev zakonodaje o obrtništ
vu, kreditiranje zasebne obrti 
in zaposlovanje v tej j>anogi.

ti.*

Krvodajalci, 
preberite!

v  Brežicah bo krvoda
jalska akcija 19. in 20. ju
nija. Kri bodo odvzemali 
v brežiškem zdravstvenem 
domu. Darovalce iz oko
liških krajev bodo preva
žali v Brežice posebni av
tobusi. Občinski odbor RK 
vas vabi, da s« v kar naj
večjem številu odzovete 
tej akciji.

O g l a š u j t e  

\  Dol. listu!

Konec šolskega leta je  pred vrati. Učenci delajo načrte za _ počitnice. Veliko se 
jih  je  že prijavilo za letovanje na m orju. Na sliki: pionirke iz dobovske šole lani 
v Savudriji. (Foto: J. Teppey)

S SEJE OBČINSKE SKUPŠČINE V BREŽICAH

Slovenija vino ponuja kredite, 
vinogradniki pa še oklevajo

Odborniki so izglasovali resolucijo o dveletnem razvoju občine

Da bi se laže znašli v skuipščind, je  dobil za prvo 
sejo vsak odbornik inform acijo o gibanju gospodar
stva v letih 1967 in 1968. To naj bi uporabili kot 
pripom oček za dopolniteiv resolucije o razvoju ob
čine letos in prihodnje leto. Na osnutek resolucije 
so na seji 5. jun ija  imeli odborniki precej? pripom b. 
Zavzeto so razpravljali o posameznih panogah in 
dodali svoje predloge.

V dokumentu, ki ga je 
skupščina sprejela za, na
daljnji razvoj, je p>odpisala 
tudi sklep, da bo spodbuja
la integracijske procese na 
vseh področjih, ne le znotraj 
občinske meje, ampak širše. 
Taka možnost se ponuja tu
di v kmeti^tvu, vendar gre 
tu bolj za obUke poslovnega 
sodelovanja. Podjetje SLO
VENIJA VINO obeta kredite 
za obnovo vinogradov ^aseb- 
nim vinogradnikom in kme
tijskim organizacijam. Za ti- 
s ^  hektarov n aslo v  je na
menilo 15 milijonov din 
prav toliko za gradnjo so
dobne vinske kleti v Bre
žini

Predstavnik kmetijske za
druge Bizeljsko je dejal, da 
zadruga in kmetje želijo, 
nao se v občini čimveč inve
stira v kmetijstvo, vendar 
se boje monopolizma pri 
odkupu. Hočejo, da bi bili 
pogoji za posojilo ugodni in 
da cene mošta alld grozdja ne

bi oblikovala samo trgovina.
V tej zahtevi so se mu pri
družili tudi nekateri drugi 
odborniki. Potemtakem bo
sta morali AGRARIA in KZ 
Bizeljsko biti previdni pri 
podpisovanju pogodb in šči
titi predvsem proizvajalce — 
vinogradnike.

Napoved za ustanovitev 
pospeševalne službe za kme
tijstvo pri občinski skupšči
ni v'si pozdravljajo v resolu
ciji.

V gostinstvu zagovarja

skupščina še vedno integra
cijo ali vsaj ožOe poslovno 
sodelovanje, ker gospodar
sko š ib k e  gostinske organi
zacije nimajo prihodnosti. 
Cateške Toplice so na seji 
oprostili občinskega delifca 
prispevka iz  osebnega do
hodka in obresti od poslov
nega sklada. Skupščina je 
predihala upravnemu odboru 
rezervnega i^lada, naj spreme
ni posojilo za kritje izgube v 
letu 1967 v dotacijo. S tem 
naj bd zdravilišču pomagali 
do novih kreditov za gradnjo 
EK>čitniških hišic.

V hudi stiski je že več 
kot leto dni kolektiv rudnika 
Globoko, zato so tudd to 
podjetje oprostili plačevanja 
prispevka iz osebnega do
hodka, kolikor ga ostane v 
občini.

J. T.

Vsak izgovor je dobrodošel

N O V O  V BREŽICAH
■  NA SREČANJE V OSIJEK

— Skupina učencev osno\’ne Sole 
bratov Ribarjev je v soboto od
potovala v Osijek. Tam prirejajo 
letos srečanje učencev in učitelj
skih kolektivov osnovnih Sol, ki 
nosijo ime legendarnih sinov dr. 
Ivana Ribarja. Folklorna skupina 
Je za to priložnost pripravila lep 
plesni program.

■  GOSTJE s o  SE POSLOVILI
— V nedeljo so zt^iustili CateSke 
Toplice in Mokrice zadnji gostje 
XII. srečanja dramskih skupin 
Slovenije. V Brežicah so se pri
jetno počutili in so pohvalili go
stoljubnost, s katero so bili 
sprejeti. Mnogi izmed njih se niso 
mogli načuditi, da je bila dvo
rana večer za večerom napolnje
na do zadnjega sedeža. O občin
stvu so imeli najboljše vtise, saj 
niso pričakovali, da bodo njiho
ve predstove tako &teviino obi
skane. '

■  CATESKE TOPLICE VABIJO 
■— V soboto, 14. Jimija, bo an
sambel Berger zabaval goste iz 
Cateških Toplic. Zdravilišče je 
Ea to priložnost pripravilo vrsto

prijetnih presenečenj. Gostom bo
do stregli natakarji v narodnih 
nošah. Za dobro voljo bo poskr
bel humorist Polde, vmes pa bo
sta pela dva priljubljena pevca.

■  RDEČI KRI2 SE Z.AIIVA- 
UVJE. Akcija zbiranja rabljenih 
oblačil obutve in posteljnine je 
zelo dobro uspela. V občini so 
zbrali izredno veliko najrazlič
nejših oblačil obutve in postelj
nine. Vse skupaj so zdaj uskla
diščili. Tudi iz IJubljane so pre
jeli precejšnjo pošiljko, da bodo 
v primeru nesreče lahko poma
gali prizadetim.

■  FLVOROORAFIRANJE SE 
LETO.S. Občinska skupščina je 
odobrila za rentgensko slikanje 
pljuč po 5 dinarjev na osebo-. 
Zadnje fluorografiranje v breži
ški občini je bilo leta 1964. In
štitut za tuberkulozo na Golniku 
opravi to vsake štiri leta. Lani 
za to ni bilo denarja, akcijo so 
preložili na leto 1%9. Kdor se 
tega pregleda ne bo udeležil, bo 
moral plačati 100 din kazni. Sli
kanje pljuč je obvezno za vse ob
čane, ki so do dneva fluorogra- 
firanja dopolnili 24. leto starosti.

BREŽIŠKE VESTI s a ls

Po lanskem ra25>isu za naj
lepšo okrašeno javno poslop
je je dobila priznaje in na
g ra d  postaja Ljudske mili
ce na Bizeljskem. Takšno 
nagrado bodo raapisali tudi 
letos.

Turistična zveza priporoča 
društvom, da vključijo v 
svoje vrsto čimveč mladine 
in da nudijio vso pomoč pio
nirjem na osnoviiih šolah. 
Ponekod so prav ti pakazali 
veliko volje 2» delo v turi
stičnih in hortikulturnih 
krožkih.

ZPM VABI OTROKE NA POČITNICE

Na morju je vse nared
Za letovanje v Savudriji je letos veliko prijav -  

Prostori so bolje urejeni

Takoj po končanem pouku 
bo odšla na letovanje v 
Savudrijo prva izmena šol
skih otrok iz brežiške obči
ne. Prijav je letos zelo veli
ko in že zdaj so iTsmene sko
raj zapolixi®ne.

Zveza prijateljev mladine 
je tokrat poskrbela za teme
ljitejšo ureditev že razpada
joče stavbe in dobila tudi 
dovoljenje sanitarne inšpek
cije za bivanje otrok v njej. 
Stroški bodo znašali pred
vidoma okoli 25.000 dinarjev.

Zveza opozarja vse, ki zbi
rajo prijave za letovanje v 
Savudriji, naj jih ne o ^ a -  
njajo, ker bo pK>skuša'la 
ustreči vsem željam. Počit
niška skupnost je namreč 
obljubila še nekaj dodatnih 
ležišč. Za desetdnevno biva
nje morajo plačati starši po 
200 dinarjev za vsakega otro
ka. Za vodiče so določeni 
prosvetni delavci.

Občinska skup'ščina v Bre
žicah bo tudi letos omogoči
la brezplačno letovanje 
zdravstveno in socialno naj
bolj ogroženim otrokom. La
ni jih je na ta način letovalo 
18. Letos bo skupščina pla
čala počitnice ob morju 
vsaki osnovni šoli za ene
ga otroka in pol. To nd ve
liko, pcona se pa vendarle. 
Zveza prijateljev mladine 
opozarja društva in šole, naj 
za najbolj siromašne zberejo 
pravočasno tudi obleko za 
letovanOe.

Mladi komunisti o 
štipendiranju

Aktiv mladih kom/unistov 
pripravlja širši posvet štipen
distov in štipenditorjev v 
Brežicah. Na njem bodo ob
ravnavali politiko štipendira
nj« v brežiški občini, na ka
tero gledajo mlada z zelo kri
tičnimi o6md.

Najbolj se občutd iprtvilo 
v Brežicah. Mesto je ureje
no samo na nekaterih javnih 
prostorih. Za. zimanje oko
lje naj lepše skirbi zavod za 
kulturo. Ta si je že zaslu
žil priznanje. Morda bi se 
tudi drugi tako zavzeli, če 
bi jih društvo znalo spodbu
diti. Marsikomu tudi ni jas
no, kdo je dolžan skrbeti za 
urejenost okolja. Nekateri se 
izgovarjajo na komunalno 
službo, drugi na turistično 
zvezo, sebe pa nihče ne vi
di.

Cenik malih 
oglasov

CENIK; rsak oglas do deset 
besed — 10 Ndin, vsaka oa 
daljnja beseda 1 Ndin Za na 
slov v upravi Usta: pribiteK
1 Ndui Za oglase s ponudbo 
na upravo lista ood geslom; 
pribitek 3 Ndls 

Redni zasebni naročnilu Do 
lenjskega lista unajo vseh 
malih oglasih, čestitkah pre
klicih m podobnih objavab 20 
odstotkov fopusta, pri zahva
lah m osmrtnicah 50 odstotkov 
popusta, vsi tisti, H z oglasom 
Iščejo službo, pa 40 odstotkov 
popustal

Obnovitev festivalov
Medobčinski svet Zveze 

kultumo-prosvetnih organiza
cij za Posavje je na zadnji 
seji sklenil obnoviti sloven- 
sko-hrvatske festivale, ki naj 
bi po 25 letih ponovno zdru
žili kulturnike z obeh bre
gov Sotle.

Rudnik Globoko kliče na pomoč
Delavci imajo že eno leto 90-odstotne plače

Na seji občinske skupščine 
v Brežicah je odbornik An
ton Harapln prikazal težke 
razmere v rudniku gline in 
peska v Globokem. Dejal je, 
da jamskega lena ne morejo 
dobiti in prisiljeni so dra
go plačevati slabo kvaliteto. 
Od predpretekle sobote do 
ponedeljka so izgubili zaradi 
pomanjkanja lesa kar dve 
deloviSči. Sesuli sta se in 
zdaj je kolektiv v še večji 
zadregi.

Tudi skrbi za obstoj se 
nidarji v Globokem .še ni.so

rešili. Bližnji okoliš so dali 
raziskati. Pokazalo se je, da 
je gline na tem območju do
volj in da je tudi kakovost 
dobra. Povpraševanje po gli
ni take vrste je doma in v 
tujini. Treba bi jo bilo sa
mo oplemenititi.

Kolektiv je zaprosil ob
činsko skupščino, naj bi s 
svojim vplivom in denarno 
pomočjo pospešila razisko
vanje tržišča, če se to da. 
Izkop in sušenje gline se 
bosta v Globokem obresto
vala le tedaj, če količina ne

Lani je letovalo v Savudri
ji šest skupin otrok, sedmi 
pa je sanitarni inšpektor 
prepovedal bivanje v tistih 
prostorih. To je letos re
šeno.
Razstava v gimnaziji

člani likovnega krožka na 
gimnaziji v Brežicah so za 
konec leta pripravili razstavo 
risb in akvarelov. Odprta je 
bila v ponedeljek, 9. junija. 
Izbor kaže na nekaj talentov, 
ki jih je pri učenju in delu 
vodila izkušena roka prof. 
Miroslava Kuglerja.

Ne odslovite otrok!
Učenci osno\Tiih šol pro

dajajo te dni po hišah knji
žice KAKO SE ZAŠČITIMO
V VOJNI. Marsikje jih od
slovijo z najrazličnejšimi iz
govori. štab za civilno zašči
to je naročil teh priročnikov 
7.000, ker je približno toli
ko gospodinjstev v občini. 
To knjižico naj bd kupila 
vsaka družina. Stane le en 
dinar, zato ne premišljajte. 
Veliko vam bo koristila, če 
se boste znašli v nevarnosti.

IZ BREŽIŠKE 
PORODNIŠNICE

Preteku teden so v brežiSkl 
porodnišnici rodile: Marija iJSgar 
iz Trstenika — Željka, Jožica 
Furar iz Sentlenarta — Brigito, 
Marija Srebrnjak iz Boršta — 
Darjo, Ljudmila Gvozdič iz Da
ru var j a — Majo, Marija Kloko- 
čar iz Ješovca — deklico, Marija 
Mirkovič s Senovega — 'Olivtro, 
Sonja Ledinski iz Sav. Marofa
— Alfreda, Ana Puc iz Lončarje
vega dola — Branka, Ivana Kos 
iz Bijele Gorice — Majo in Vik
torija Ritter iz Zlatarja — An
tonia.

BREŽIŠKA KRO
NIKA NESREČ

Pretekli teden so se ponesrečili 
in iskali pomoči v brežiški bol
nišnici: Marija Mirt, gospodinja 
iz Sevnice, se je poparila po 
obeh "nogah; Franc Kerin, šofer 
iz Podbočja sl je pri prometni 
nesreči poškodoval desno nogo; 
Barbara Mercole, trg. ftomočnica 
iz Krškega, je padla z motorjem 
in sl poškodov^ glavo; Ivan 
Kene, delavec iz Globokega, je 
padel delu in sl poškodoval 
glavo; Vojko Novak, delavec iz 
CreSnjice, si je pri padcu z mo
torjem zlomil desno nogo; Stje- 
pan Tumbri, delavec iz Zagreba, 
je pri prometni nesreči dobil no
tranje poškodbe; Janez Sumrak, 
soc. podp. iz Pavlove vasi, je pa
del z lestve in sl po^odoval 
hrbtenico.

RADIO BREŽICE
PETKK. 13. JUNIJA: 20.00—20.10 

Napoved programa in poročila — 
20.10—20.30 — Nove plošče RTE, 
obvestila in reklame. 20.30—21.15
— Glasbena oddaja: Izbrali sto 
sami.

NEDKIJA, 15. JUNIJA: 11.00 — 
Domače zanimivosti — Skupščin
ski komentar — Emin Armano: 
O pomenu poučevanja glasbe — 
Za noše kmetovalce: inž. Alojz
Pirc svetuje vrtnarjem — Iz slo
venske glasbene zakladnice — Ne
deljska reportaža: V Krškem in 
na Zdolah se pripravljajo na re
ferendum za izgradnjo Sol — 
Pozor, nimaš prednosti! — Ob
vestila, reklame in spored idne- 
matografov.

TOREK, 17. JUNIJA: 18.00—19.00
— Svetujemo vam — Jugoton 
predstavlja — Iz naše glasbene 
šole — Tedenski športni komen
tar — Obvestila, reklame in film
ski pregled. 19.00—19.30 — MLA
DINSKA ODDAJA — Pri mladih 
na asnovni Soli v Krškem.

bo manjša od 25.000 ton na 
leto.

Skupščin* je sklenila iz 
rezervnega sklada prispevati
50.000 dinarjev. Rudniku je 
pripravljena pomagati tudi 
vnaprej, čeravno se zaveda, 
da z majhnimi zneski tega 
problema ne bo mogla reši
ti. Na zadnji seji so odbor
niki glasovali tudi za opro
stitev prispevka iz osebnega 
dohodka, ki ga Je podjetje 
dolžno plačevati občini.

V prodajalni

PLASTIKA
ČEVLJI
pri tržnici v Brežicah

vam nudimo veliko izbi
ro čevljev in izdelkov iz 
plastike

Prepričajte se!



Prizadeti smo dvojno: kot starši 
in l(ot člani l(olel(tiva CELULOZÊ

»Torej ni razloga, da bi dvomili o uspehu referenduma in razumevanju 
pri odločanju o deležu tovarne za novo šolo, ki smo jo dolžni postaviti 

mlademu rodu,« izjavlja predsednik DS Rajko Livio

»Tovariš livio, kako ste 
sprejeli vest o gradnji krške 
osnovne šole?«

»Bil sem vesel. Menam, da 
je zadeva tako nujna, da že 
gori. In • če gori, ne sme
mo več čakati.«

»Imate doma kaj šolarjev?«
»Seveda, dva. Eden od nji- 

joi obiskuje pouk v samskem 
domu. Tam so razmere ne
vzdržne. Bil sem na vsakem 
roditeljskem sestanku in 
dobro vem, s kakimi težava
ma se srečujejo poleti in po
zimi. V taki šoli od otrok 
ne moremo pričakovati zaže- 
len^a ananja. Ti učenci se 
po moji sodbi ne morejo 
enakopravno vključiti v dru
ge šole. O delavnicah, labo
ratorijih nd sledu. Saj še 
učilnice n i^  podobne šoli in 
budi ne morejo bita, če so 
bile namenjene za stanovanja. 
Pouka telovadbe otroci več
ji del leta sploh ne morejo 
imet«. Kadar je lepo, gredo

na igirišče prd bae;enu. Gostu
jejo tudi v domu PARTIZA
NA v Krškem. Tista telovad
nica pa je zelo slabo oprem
ljena in neurejena.

»Kakšen izšd referenduma 
pričakujete?«

>0 u sp ^u  sploh ne dvo- 
mdm, seveda pa moramo v 
vsaiem primeru vključiti v 
pripravljalpo akcijo vse ob
like obveščanja, da bodo ob
čani zares dobro seznanjeni.«

»Najbrž veste, da računa 
skupščina na precejšnjo ude
ležbo podjetij, saj se bo s 
samoprispevkom zbralo le 
1,680.000 din, šola pa bo ve
ljala devet milijonov din. Sa
moupravni organi bodo tudi 
pri vas razpravljali o dele
žu tovarne za to invetsticijo. 
Ali i> riča lk U (je te  razumevanje?«

»Ne morem sicer odgovar
jati v njihovem imenu, toda 
kolikor poznam naše Ijjudi,

lahko rečem, da eo dvakrat 
zainteresirani za šolo; kot 
č&ani koleiktiva in kot obča
ni, ka imajo v šoli svoje 
otroke. Ti otroci pa so naši 
bodoči i>roizvajalci. Skoda, 
da so sredstva po zaključ
nem računu za pretekilo leto 
že razdeljena. Možnosti so 
2xJaj bolj omejene.«

Zapisala J. TE3PPEY

100 krvodajalcev na 
sprejemu

v  hotelu Sremič v Krškem 
je bila 9. jimija slovesnost 
za krvodajalce. Podelili so 
jim 100 zlatih in srebrnih 
značk. Diplome so prejeli or
ganizatorji krvodajalskih ak
cij in tiste sindikalne orga
nizacije, ki so imele pri 
zbiranju krvodajalcev največ 
usspeha.

m
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DOMAČIJA — grafika Andreja Ribiča, učenca 6. raz
reda osnovne šole v Krškem.

Tudi drugi šolski okoliši oziroma krajevne skupnosti imajo možnost, da se 
odločijo za samoprispevek -  V Krškem je razumevanje v vrsticah, ki 

sledijo, preberite razgovor s Stanetom Nunčičem

»Tovariš Nunčič, vi ste 
bili pobudnik akcije za 
novo šolo, ko ste predse
dovali stari skupščini. Ta 
je s sklepom vezala nove 
odbornike, da se čimprej 
odločijo, kako zbrati 
sredstva za ta namen. 
Kako gledate na to zdaj 
kot predsednik delovne 
organizacije?«

mom in menim, da je prav, 
če prispev'ajo svoj delež 
starši iz s\’Ojih žepov, in ta
ko še boij občutijo, da gre 
za njihove atroke. "Ridi gos
podarske organizacije ne bo
do mogle mimo tega. Pris
pevati bodo morala lastna 
sredsibva aM sredstva ibivšega 
družbenega investicijskega 
sklada ter jih nato vračati.

»Strinjam se z referendu- Prepričan sem, da v kolek-

KMETIJA JE ZA MARSIKATERO DRUŽINO PREMALO

Slabo plačani žulji živinorejcev
Precej muke je treba, da devetim otrokom pomagaš do kruha

Potem ko je Janez H rastelj iz žen ja  prodal te
leta, je nakupil špecerije in um etnega gnoja ter 
naložil p ri AGROKOMBINATU V KRŠKEM na voz 
še vodovodne cevi za hčerkino hišo. Pomenka se ni 
branil in za kratko zamudo mu tudi ni bilo m ar.

»Koliko ste dobili za telič
ka?« me je zanimalo.

»Plačali so mi 850 dinarjev 
za kilogram. To je premalo 
za naše žulje.«

»Imate veliko jKvsestvo?«
»Osem hektarov. S pokojni

no vred je donosno.«
»Torej niste samo kmet?«
»Ne, 19 let sem delal v ka

mnolomu in zdaj prejemam 
33.000 dinarjev na mesec.«

»Imate družino?«
»Devet otrok je bilo pri 

hiši. Zdaj so že vsi zdoma. 
Najmlajši je pri vojakih. Ta 
ee bo vrnil.«

»Potemtakem ste vse spra
vili do kruha?«

»Res je. Hčerka, ki je tukaj 
z menoj, je poročeiia na kme- 
tiji, njen mož pa je zaposlen 
v CELULOZI. E3n sin je mi
ner v kamnolomu, eden klju
čavničar v Sevnici, eden igra
lec v ljubljanski dTami in 
eden ključavničar v KOVI
NARSKI. Tudi tisti, ki je pri 
vojakih, se je izučil za klju
čavničarja. Imam še hčerko, 
ki je učiteljica v Leskovcu, 
druga je prodajalka v Tr
bovljah in tretja medicinska 
sestra v Novem mestu.«

»Kako ste jih šolali?«
»Delno s štipendijami, kar 

je zmanjkalo, smo morali pa 
še doma dodati. Na srečo so

vsi otroci izdelovali z odr  

ličnim ali prav dobrim uspe- 
kom.«

»Se bo najmlajši odločil za 
kmetijo?«

»Tako kot jaz. Zaposlil se 
bo, žena pa bo doma gospo
darila. Posestvo je premajh
no za preživljanje družine.«

JOŽICA TEPPEY

»Samoprispevek naj do
sledno ostane v okolišu, 
kjer so ga občani zbrali!« 
je ponovno poudaril Stane 
Nunčič, d irektor krškega 
.Agrokombinata.

tivih za odobritev- prisipev- 
ka ne bo težav, saj gre za 
vse naše otroke. Ne morem 
si predstavljati, da starši 
kot Člajii delovnih organiza
cij ne bodo glasovali za to, 
da ti pomagajo šoli po s\x>- 
jih zmogljivostih.

ČE SMO ISKRENI. NE BOMO MOGLI POKAZATI DVEH OBRAZOV

„Pomagali bomo po svojih močeh“
Samoprispevek sem pred

videval za vso občmo vendar 
tako, da bi denar ostal v ti
stih šolskih okoliših, ki bi 
ga zbrali. Z njim bi oprem
ljali šole, kupovali učne pri
pomočke ali preurejali šol
ske zgradbe. Tako bi v štirih 
ali petih letih obnovili vse 
šole. Za celotno občinsko 
območje tega v tako krat
kem času ni bilo mogoče 
izpeljati, še vedno pa se po- 
samezaie krajevne skupnosti 
lahko odločijo za tak način 
zbiranja sre^tev. Vztrajam 
celo pri tem, da v akciji za 
koprimiško šolo ne bi sme
li izpustiti Brestanice, čerav- 

šolo že imajo. Sezi.idli 
smo jo iz družbenin virov, 
to pa ne bi smelo vplivati 
na odločitev, kadar bo raz
pisan samoprispe\'ek.«

»Kaj sodite o pripravah 
na referendum v Kr
škem?«

»Da je bilo do danes še 
premalo politične akc'je in 
da nobena družbena organi
zacija ne bi smela držati rok 
kiri^m. Ce ba se le zgodilo, 
da referendum ne bi uspel, 
se bo znašSa občina v velikih 
težavah, vsi skupa' pa bi 
se pokazali kot ljudje z 
dvo jnimi obrazii.«

J. TBPPEV

Podražitev vode in 
pogrebov

Občinska skupščina v Kr
škem je na zadnji seji odo
brila povišanje cen za. po
grebne storitve, vodo, kanali
zacijo in dange usluge. S tem 
so vse komimalne tarife po
stavljene na ekonomsko os
novo, občinska skup>š6ina pia 

j si zagotavlja del sredstev za 
vzdrževanje starih in gradnjo 
novih komimalnih naprav. 
Odlok zahteva od vseh po
rabnikov vode, da takoj gra
dijo vodomere, ker je še pre
cej takih, kd ne plačujejo vo
de po dejanski porabi.

Novo v krški 
ELEKTROTEHNI
v prodajalni ELEiKTRO- 

TEHNA v Krškem so uved
li prodajo vsega vodnoinšta-_ 
lacijskega materiala. Tudi ko
palne kada vseh velikosti, po
mivalne omarice in pomival
na korita iz nerjaveče plo
čevine imajo v tej trgovini 
vedno na zalogi. Električna 
bojler želene velikosti boste 
najlaže izbrali v ELEKTRO
TEHNI.

■Trgovdna ELEKTROTEHNA 
v Krškem je v tem kraju 
najbolj založena trgovina s 
vsemi gospodinjskimi apa 
ratd in pripomočki, svetlob 
nimd telesi, radijskimi in te
levizijskimi aparati in osta
lo akustiko. PO-E

Obisk na brestani
škem gradu

4. jimija so obiskali bre
staniški grad predstavniki 
Inštituta za rodovino delav- 
sk ^a  gibanja iz Ljubljane 
pod strokovnih vodstvom 
dr. Toneta Ferenca. Na graj
skem dvorišču sta ugledne 
goste FX>zdravila predsednik 
občinskega združenja borcev 
NOV iz Krškega Karel štr- 
ban in v imenu brestaniške
ga muzeja Vlado Agrež.

Vlado Agirež je nato opisal 
burno zgodovino starodavnega 
gradu, obenem pa pohvalil 
prizadevanja dr. Ferenca za 
ureditev tega izseljenskega 
muzeja. Nato je dr. Ferenc 
razkazal muzej in pripovedo
val o trpljenju izgnancev.

M. 2,

80 otrok bo šlo 
na morje

20.' junija bo odpotovak) iz 
Krškega v Rovinj 80 otrok. 
Ob morju bodo preživeli 14 
dni. Letovanje organizira ob
činska Zveza prijateljev mla
dine. Stroški za dva tedna 
znašajo 210 din na otiroka. 
Zveza je prispevala del sred
stev revnejšim otrokom. To
varna papirja ji je z» ta 
namen poklonila 3.000 din.

Vse leto sveže sadje iz 
hladilnice v Stari vasi

KRŠKE N O V I C E

Za prodajo jesenskega pri
delka sadja AGROKOM
BINAT v K i^em  ne bo več 
v zadregi. Do takrat bo do
grajena hladilnica, z »merlji
vostjo 200 vagonov. Pozneje

Bsa® JPRESKRBA ( 3SSSSBSSSS0
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trgovskega podjetja PRESKRBA v Kr.̂ kem vas vabi in vam nudi: rj^
k^Utctna vina, predvsem cviček iz Gadove peči, priznana domača jedila in |= | 
specialitete na žaru.

CENE KONKURENČNE!
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jo bodo povečali, da bo lah
ko sprejela pod streho še 
200 vagonov pridelka.

Zdaj bo kombina/k brez 
skrbi šdril nasade sadne
ga drevja. Zasajenih ima že 
230 hektarov, v kratkem pa 
bo spremendl v plantaže še 
100 hektarov površin.

Na hladilnico v Stari vasi 
račvmajo pridelovaloi plantaž
nega sadja v celotnem Po
savju, ker je tudi grajena za 
potrebe treh občin. Sevniča- 
ni se bodo že letos pogod
beno vezali na AGROKOM
BINAT, da bo uskladi
ščil sadje z njihovih na
sadov. Pridelovalci se bodo 
s tem znebili velike more, ki 
jih je tlačila, kadar je sadje 
dozorelo In so ga morali 
prodati ne glede na kakovost 

J. T.

■  2.000 KG OBLEKE IN O- 
BUTVE. Akcija organizacije RK 
pri zbiranju oblačil in obutve je 
29. maja v KrSkem uspešno po
tekala. Zbiralni centri so bili v 
vseh većjih središčih: v Kr&em, 
na Senovem, v Brestanici, Le
skovcu, Kostanjevici, Velikem 
Podlogu, Podbočju, na Raki in 
Zdolah. Krajevne organizacije RK 
so jjokazale v akciji veliko pri
zadevnost: zbra’.e so nad 2.000 kg 
oblačil in obutve. Vse to so zdaj 
uskladiščili v brestaniškem gra
du. Občinski odbor RK se zahva
ljuje predvsem mladim članom 
Rdečega križa in. njihovim men
torjem, ker so obiskali skoraj 
vse domove.

■  KRAJEVNA SKUPNOST 
PRED NOVIMI NALOGAMI. Ob
čani mosta Krškega zahtevajo od 
krajevne skupnosti modemižacijo 
nekaterih cest, ureditev razsvet
ljave v naselju Grič ter poveča
no skrb za ureditev okolja sta
novanjskih naselij v mestu. Svet 
lx) pripombe upošteval, kolikor 
bo tem željam lahko ustregel z 
denarjem, Id ga ima K§ na raz
polago. Novi predsednik krajev

ne skupnosti Je «laj Matko Mat
jan. Od njega pričakujejo, da bo 
s svojimi izkušnjami pomagal k 
uspešnejšemu delu.

■  POGREBI SO SE PODRAŽI. 
LI. Novi odlok o komunalnih 
storitvah predvideva tudi povi
šane cene za pogrebne usluge. 
V mestu je ta Številka dosegla 
350 dinarjev. Skupščina ni odo
brila predlagane cene 59 din za 
uporabo mrliškega voza in pre
voz, ampak le 35 dinarjev.

■  NA SENO\TEM HOČEJO 
NOVO POKOPALIŠČE. Občani 
senovskega okoliša želijo v Dov- 
ikem urediti pokopališče. Prostor 
zanj Je že določen in splaniran. 
Zdaj čakajo na ureditev pokor«. 
Uščnih objektov ter dohoda do 
glavne ceste, ki je asfaltirana do 
igrišča. Ce bi potegnili asfaltni 
trak Se nekaj 100 metrov, bi se 
izognili tudi prahu. Umrle ob
čane Senovega so do sedaj poko
pavali v Brestanici. To pokopa
lišče je zelo oddaljeno, razen te
ga primanjkuje prostora. Scnov- 
čani so že začeli zbirati prosto
voljne prispevke za ureditev po
kopališča.



250 ostarelih 
kmetov —  samih
250 ostarelih kmetov je tre

nutno v sevnižki občini po
trebnih družbene pomoči, 
kier so ostali samd na kmeti
jah. To je socialna služba 
ugotovila pri posebnem popi
su. Te p ro b le ^  bodo na
tančneje obdelili in predla
gali način, kako pomagati 
tem ljudem.

Mladim približati 
naravo

Na letošnjih občndh abo- 
riti planinskih društev v Za
savju so veUko govorili o 
mladih članih organdzacije, 
ki jih je potrebno vzgajati
▼  Ijoibeand do narave. Pri 
vseh planiških društvdh so 
iimenavalli odbore, koristno 
pa biilo tudd, če bi kdo pove- 
zioval d ^  in uiskdajeval i>o- 
satnezme akcije.

Prvi bo preuredil 
kmetijo

Kmetovalec Pečnik iz Bre
zovice pri Sevnacd bo prvi 
preuredil svojo kmetijo na 
gnojenje z gnojevko, za kar 
bo d o ^  tudi posojilo iz po
sebnega sklda, ki ga ima 
svet kooperantov pri kmetij
skem kombinatu Zasavje za 
aa razivijanje zasebnega kme
tijstva. Ker bo preurejal kme
tijo, bo imel tudi zmanjšano 
davčno obveznost.

Za večja nadomesti
la porotnikom

Po poročilu občinskega so
dišča v Sevndci se je lani 
zmanjšalo mladinsko prestop
ništvo, zaustavljeno je cudi 
naraščanje gospodarskih pre
krškov, vendar mnoge druge 
naloge zahtevajo, naj bi so
dišče imelo tri sodnike. 
Predvideno je, da bi ob kon
cu leta zapcvslllo še ene
ga sodnika. Sodišče tudi pred
laga, da bi podvojili nadome-

* stila sodnikom porotnikom, 
saj 30 zdaj zelo maijhnu in 
mnogi že neradi opravljajo 
to dek). Na sodišču tu ^  
ugotavljajo, da poravnalni 
Bvetl ne zaživijo in se ljudje 
raje posluaujego sodišč.

Razstava znamk in 
starega denarja

Prane Feifer, eden izmed 
75 članov Slovenskega numi
zmatičnega društva iz Bošta- 
Dje pri Sevnici, Je za 100-let- 
nfco tabora priredil samostoj
no razstavo starega denarja 
te svoje bogate zbirke. V ma
li dvorani gasilskega doma 
je sevniško Filatelistično dru
štvo organiziralo razstavo 
znamk, starih pisemskih na
lepk in spominskih žigov. 
Društvo ima 34 članov, vodi 
pa ga Bogomir Mlilost.

I NA NEDELJSKO PROSLAVO JE PR15L0 VEC TISOČ LJUD! TABORA

Enkratne prireditve ob stoletnici tabora v Sevnici
Med gosti tudi Stane Kavčič, predsednik IS 
SRS -  Slavnostni govor zveznega poslanca 
Franca Šetinca -  čez 10.000 udeležencev slavja

2e ves minuli teden je bil v znam enju prireditev 
v počastitev stoletnice slovenskega tabora v Sevnici. 
Zanje je  živel ves kraj in tako rekoč vsa sevniška 
občina. Nastop solistov ljubljanske C^ere, p redsta
va šentjakobskega gledališča iz Ljubljane, otvoritev 
industrijske razstave te r filatelistične in  num izm atič
ne razstave v gasilskem domu, otvoritev otroške 
razstave v gradu, slavnostna seja občinske skupšči
ne ob občinskem prazniku ter otvoritev novih obra
tov K opitarne, vse to  je pripravljalo ljudi na za
ključno nedeljsko slovesnost,

Glavni proslavi, ki je bdla 
odličiK) orgamzirana, je bilo 
naklonjeno budi vreme. Nad
10.000 ljudi se je zgmiik) na 
prostor pred želeaniškio po
stajo in spomenikoan NOB, 
da bi počastilo spomin pri- 
zadevang prednikov, ki so se 
otresali tuje oblasti io. se 
zavzemali za slovenske na
rodnostne pravice. Po spre
vodu vadolž mesta, ki je bil 
edinstven prikaz aktivnosti 
organizacdo in drušitev, se je 
začel glavni ded proslave. Na 
slavnosteii brabtmd so bili 
med gosti tudi Stane Kavčič, 
predsednik IS SRS, Viktor 
Avbelij, član sveta federacije, 
Vlado Beranik, sekretar re
publiške konference SZDL, 
poslanci in drugi gostje, ki 
so bili sprejeti po starem 
slovenskem običaju s kru
hom in soljo.

Po otvoritvenem poaxiravu 
Nika Pečnika predsednika 
občinske konference SZDL, je 
napovedal program Jelko 
Stojs, predsednik pripravljal
nega odbora proslave.' Slav
nostni govor je imel zvezni 
poslanec Prane Šetinc. Nje
gove kremenite besede opo

menu tabora za prebujanje 
slovenstva, o izkušnjah iz 
preteklosti, o spodbudi za 
nove napore in nove dokaze 
slovenskega naroda, da se 
je volljan bojevati za sedanje 
oilje, napredne ideje IJtid- 
slke revolucije ter samouprav
ni sižJtem, objaivljamo pose
bej.

Sledil je bogat program 
kulturnih prireditev. Nasto
pila so združeni pevski zbo
ri Posavja, pevsiki zbor »Vrb
sko jezero« iz Koroške, fd- 
kloma skupina »Rrance Ma
rolt,« pevski zbor »Slovensiki 

‘ dom« iz Zagreba, miličniška 
godba iz Ljubljane, Marjan 
ICralJ pa je prebral delo Iva
na Cankairja.

Popoldne je skupina »Fran
ce Marolta še enkrat nasto
pila, pred domom TVD Par
tizan pa je bilo več športnih 
prireditev. Nebo se je razja
snilo in večina udeležencev 
je tja do XK>& ostala v Sev- 
r»ici, za i^jibovo dobro razpo
loženje pa so poskrbeli mno
gi zabavni ansambli in do
mači gostinci, ki so se za 
to priložnost dobro pripra
vili. M. L.

Posojila za obnovo kmetij
Na novo ustanovljeni svet kooperantov bo imel 

na voljo 20 milijonov st. din za pomoč kmetom

»Začeti je treba drugače, 
naše kmetije imajo možnosti, 
samo oprijeti se jih je tre
ba,« je govoril Bruno Vid
mar iz Gabrijel, predsednik 
te dni ustanovljenega sveta 
kooperantov pri sevniškem 
kmetijskem kombinatu, ko 
je razkazoval pašo svoje čre
de z eflektričnim pastirijem. 
»Odkar je bila s prvim Jani
jem uvedena odkupna proga 
za mleko, so se možnosti 
rejcev krav zelo povečale. 
Sam prodam okoli 40 litrov 
mleka na dan.«

Na Kmetijskem kombina
tu v Sevnici so podoibnega 
mnenja. Na novo iistanov- 
IJeni svet kooperantov r«a|]

SEVNIŠKI PABERKI
■  KASNEJE TUDI GALERIJA.

v  test stoileitnioe tabora so na 
sevniškem gradu odprli rozstavv) 
mnogo likovnih učencev <v 
snovnih &ol, ki jo Je pripravil 
AleS Fenos v sodelovanju In s po- 
mo6Jo delovnih organizacij. lA- 
kovne srtvaritve, posebno linore- 
ai, 80 prikaz velike sjosobnostl 
mladih ljudi. Ra2stava bo ka
sneje prerasla v stalno galerijo, 
^ e r  bi razstavljali svoja deila u- 
čenci iz vse Slovenije.

■  DANDANAŠNJA 2ELEZNICA 
NI HOTELA ZAOSTAJATI. Prav 
tako kot pred sto leti so tudi v 
nedeljo imeli obiskovalci isevni- 
škega tabora polovičen popust za 
potovanje z železnico. Za popust 
pa je, kot se šalijo v Sevnici, 
potrebovala nekatera potrdila, 
da Je bilo pred sto leti res tako.

■  ZAČETEK DEL NA LISCI. 
Ker so je nekaj zataknilo pri na
črtih, konfekcija LISCA ni takoj 
spomladi začela obnavljati Ton

čkovega doma na Lieci, za prej- 
SnJi teden pa je bil že n^av- 
Ijen začetek del. V moderniza
cijo in razširitev zmogljivosti 
bodo vložili tri milijone dinarjev

■  ŠKODO BODO UPOŠTEVA. 
LI. Te dni si je strokovna to- 
misija ogledala škodo, ki sta Jo 
zadnji sneg in neurje r^rizadejala 
posevkom, vinogradom in sadov
njakom. Ugotovljeno je bilo, da 
kmetovalci v višjih predelih niso 
bili huje prizadeti, večjo škodo 
I>a Je naredUa Mirna, ki Je pre
plavila obdelana polja In travni
ke. Lastnikom zemljiiK bodo fco 
upoštevali pri odmeri prispevka 
od dohodka.

■  NOVI PREDSEDNIK ZKPO. 
Za novega predsednika občinske 
Zveze prosvetao-kultumih organi
zacij Je bil na zadnji seji izvo
ljen Alfred Železnik. V kratkem 
namerava odbor sklicati kulturne 
delavce in so kaj več pogovo
riti o delu in programu.

bi spodibujafl in pomagal 
kmetom, ki so voljni deilno 
preusmeriti kmetije in j a  
modernizirati. Uvajanje paš- 
no-kosnega gfospodarj^a na 
travinj« ter goj-itev nekate
rih l^b u r (na primer ri
beza, ki daje dober doho
dek), uvajanje dredink in 
gnojevke, povečai>je gospo
darskih 2]gradib ter gradnja 
aiilosoiv, to 90 stvari, za ka-- 
tere se bo zavzemal svet 
kooperantov, ki bo imei na 
voljo tudi precejšnje denar
je.

Kmetijtstki kombinat je pri 
ce/\jsiki banki že oročil
100.000 novih dinarjev, na 
katere bo dobil prav toUko 
posojila za dobo 3 let ob 
8-odstotndh obrestih. Ker pa 
se vse zavedajo, da so take 
obresti aa kmetovalce previ
soke, bo oibčinski s k l^  za 
kmetijstvo pokrival ra^iko, 
tako da bodo kmetje pla
čevali aa najeta posojila le 
2,5-odstotne obresti. V krat
kem se bo sestal svet koope
rantov in razpravljal o proš
njah za take kredite. M. L.

SliVMISKI. VESTNIK
imsut

AMD SEVNICA

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

vodja avtomehanične 
delavnice

Poleg splošnih p>ogojev 
mora biti kandidat VK 
avtomehanik z vsaj 6-letno 
prakso v stroki.

Vloge z dokazili o stro
kovnosti in praksi poSljite 
do 25. junija 1969 na na
slov: AMD SEVNICA.

Nastop službe je možen 
takoj.

Predsednik izvršnega sveta Slovenije Stane Kavčič si je po prireditvi v sprem stvu 
predsednika občinske skupščine M arjana Gabriča in drugih domačinov ogledal 
Sevnico. ' (Foto: Legan)

Desettisočglava množica obiskovalcev glavne proslave med slavnostnim  govorom 
zveznega poslanca Franca Šetinca. (Foto: Legan)
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OTVORITEV NOVE KOPITARNE. Pionirji osnovne šole »Savo Kladnik« izročajo 
d ir^ctorju  KOPITARNE Maksu BUca šopek in eno izmed svojih likovnih del ob 

otvoritvi novih proizvodnih prostorov. (Foto: M. Vesel)'

V vrsto prireditev ob stoletnici tabora šteje tudi otvoritev nove trgovine ELEK
TROTEHNE iz Ljubljane mmuli petek, največje specializirane prodajalne elektro
tehničnega m ateriala v Spodnjem  Posavju. Na sliki: generalni d irektor ELEKTRO
TEHNE M arjan K rižaj v razgovoru s podpredsednikom  občinske skupščine Jože
tom Knezom, načelnikom za gospodarstvo Ivom Pinteričem in pi^edsednikom DS 
podjetja Viktorjem  Muzgo. (Foto: M. Vesel)



Ni se zgodilo prvič: Treb
nje je spet brez turistič^e-

Mirna: načrti so 
že naročeni

z  iEjgradnijo nove osnovne 
Sole na Mimi,. M bo odprta 
za letoSnjd oibčkifiilci praz
nik, bodo y kraju končno 
sBačedi uirejaiti zelo potrebno 
otroško varstvo. Vrtec bo 
dobil prq|^or v zgomjiih 
prostorih stare osnovne šo
le. V finančnem načrtu je 
temeljna izobraževalna skup
nost namenila 150.000 dinar
jev za preureditev teh pro
storov. Načrti so že naroče- 
ni.

Nič z žago v Treb
njem

Mizarska delavnica Trebnje 
je iz več vzrokov prenehala 
žagati les, tako da ga mora
jo ljudje voziti na Veliko 
Loko ali na Mimo. V podjet
ju pojasnjujejo, da bd potre- 
boTraH blizu 9 milijonov sta
rih dinarjev, če bi hoteli ža
go v Trebnjem modemizira- 
bi, za kar pa nimaijo denar
ja. Ugotavljajo tudd, da že 
dosedanja zastarela ž ^ a  ni 
bila dovolj izkoriščena in da 
ves les lahko razžaga žaga v 
Veliki Loki.

ga društva in to ob stalno 
naraščajočem turističnem pro
metu. Vodstvo je 4. junija 
odstopilo in zahtevalo, naj 
pristojni v 10 dneh imenuje
jo komisijo, ki bo prevzela 
posle. O tem je obveščena 
tudi Dolenjska turistična zve
za.

Dosedanji predsednik turi
stičnega dmštva inž. Damjan 
Mlakar pravi naslednje: 
»Kljub dobri volji in prizade
vanju posameznikov ter ne- 
kate;±n uspešnim akcijam 
društvo ni moglo prav zaži
veti, ker ni bilo deležno pra
ve pomoči pristojnih ljudi. 
Njihova pomoč je v zadnjem 
času, ko je bilo društvo v te
žavah, ostala le pri besedah.«

Lani je turistično dmštvo 
organiziralo naj večjo prire
ditev — kresno noč, in prav 
ta turistična prireditev, ki 
naj bi postala tradicionalna, 
je pomenila začetek nazado
vanja dela društva. Po tem 
času so bile seje odbora po
svečene sporom, kdo bo pla
čal nekatere stroške. Da je 
ironija še večja:'  nekatere 
stvari so po mnenju odbora 
še vedno ostale nerazčiščene.

Kmalu bo kres. Trebnje bo, 
kot kaže, ostalo brez kresne 
noči in brez turističnega dru
štva. Vprašanje je, kdo bo 
v prihodnje hotel prevzeti 
to delo.

M. L.

Po poročilu JANEZA MI
HEVCA, predsednika komisi
je za družbeno-ekonomske od
nose pri občinskem komite
ju ZK, je v obsežni in bo
gati razpraivi sodelovala vr
sta udeležencev.

TONE 2IBERT je pojasnil 
stališče sekcije za kanetio- 
stvD in lO SZDL, p^ kate
rem je treba oddajanje druž
bene zemlje v kooperacijo 
zasebnim kmetom temeljiteje 
preučiti ter zagotoviti večji 
vpliv kmetov na delo zadru
ge. AVGUST GREGORČIČ je 
menil, da moramo prianatd

85>letnica društva
Lepo nedeljsko vreme je 

omogočilo članom gasilskega 
društva v IVebnjem, da so 
85-letnioo praanovali tako, 
kot je bilo naipovedano. Sve
čanemu mimohodu gasilskih 
enot je sledil govor, zborov
ske recitacije, prireditev pa 
je spremljala trebanjska go
dba na pihala. Po prireditvi 
je bila zabava na Rogljevem 
vrtu, za dobro razpoloženje 
pa 5» skrbeli »Zapravljivčki«.

KPD Dob: poživitev 
dela sindikata

Novo izvaljeni izvršni od
bor sindikata delavcev v 
KPD Dob pri Mimi si je za 
prihodnje obdobje na lo^  ob- 
šiime naloge. Izvolil je več 
komisij, ki bodo skrbele za 
izobraževanje, ŠF>ortno udej
stvovanje ter počitniško de
javnost članstva. Odbor je 
razdelil med člane anketna 
vprašanja, s pomočjo kate
rih je ugotovil, za kaj se de
lavci najbolj zanimajo in kaj 
mislijo o sindikatu. Skupaj 
z upravo je v-odstvo fdndikaJ- 
ne podružnici prišlo do 
sklepne misli, da je delav
cem potrebno omogočiti več 
razvedrila. V ta namen je 
bil dodeljen denar, priredili 
pa so tudi več ^upAnsikih 
Izletov na člane sindikalne 
o^ganizaci^je. P. S.

napako, ki smo jo naredili 
s prisilno arondacijo, ter 
kmetom omogočiti, da bodo 
v sedanjih razmerali lažje na
predovali. '

ROMAN OGRIN je opozo
ril na naravni proces zdru
ževanja kmetijskih zemljišč 
v svetu. Dejal je, da je tre
ba povečati zemljiški maksi
mum,- pogrešal pa je jasnej
ša stališča višjih vodstev.' 
NACE DE2MAN je dejal, da 
ne smemo vsiljevati zadmgi 
lastne proizvodnje, s katero 
ima izgubo, in ne nasproto
vati, če se več peča z bolj 
donosnimd dejavnostmi, na 
primer s trgovino. Le tako 
bo zadruga lahko okrepila 
obrat za kooperacijo s 
kmeti.

CIRIL PEVEC je pripo
mnil, da stališča niso uskla
đena in da EK) njegovem mo
ra zadruga vračati denar 
predvsem v pospeševanje za
sebnega kmetijstva, in ne v 
druge dejavnosti. Opozoril je 
tudi na drobljenje večjih 
zemljiških parcel, ki jih za- 
dmga namerava dati v za
kup kmetom.

Direktor zadruge inž. 
SLAVKO NEMANIČ je po
novno pojasnil s t a l i l  in 
namen preusmerjanja lastne 
družbene proizvodnje v ko
operacijsko proizvodnjo. Niti 
zadružništva niti samouprav
ljanja si ni mogoče misliti 
brez denarja, zato je zadru
ga prisiljena ukvarjati se z 
bolj donosnimi dejavnostmi. 
Ponovno je opozoril na go
spodarsko neustaljenost in 
stihijo, ki vedno znova pri
zadene kmetijstvo.

Poslanec MARJAN JENKO 
je dejal, da je treba misliti 
tudi na tovarno za predela
vo krompirja. Zato se naj
brž ni dobro povsem odjK)- 
vedati lastni proizvodnji. JA
NEZ GARTNAR je poudarH, 
da v Sloveniji nujno E>otre- 
buijemo jasnejši program raz
voja kmetijstva, ter dodal, 
da ga moti, ker o kmetij
stvu razpravljamo največkrat 
brez kmetov.

J02E GODNJAVEC je os
tro obsodil čakanje ter po
manjkanje ukrepov, ko se 
problemi kmetijstva vlečejo 
iz leta v leto. LUDVIK GO
LOB, sekretar medobčinske
ga sveta ZK, je navedel ne
katere pomisleke k oddaja
nju zemljišč v kooperacijo 
ter člane konference sezna
nil z namerami drugih de
lovnih organizacij na Do
lenjskem.

V razpravi, katero je vo
dil IVAN GOLE, je sodelo
val tudi član IS SRS inž. 
MILOVAN ZIDAR, ki je me- 
nU, da morajo delovne orga
nizacije v kmetijstvu ohrani
ti zemljiška Jedra’ ter raz- 
vioati tudi druge dejavnosti. 
Zakupu družbenih zemljišč 
ni nasprotoval, opozoril pa 
je, da mora biti to sociali
stični zakup, ki ne bo spo
minjal na nekdanje spolovi- 
narstvo. Več iz njegove raz
prave objavljamo {Keebej na 
5. strani.

Po večumd razprava o kme
tijstvu so člani konference 
poslušali še poročila o delu 
občinskega komiteja ZK ter 
njegovih komisij in izvolili 
JANEZA GARTNARJA za čla
na republiške konference 
ZKS. M. LEGAN

Oanes spet 
o kmetijstvu

Ker je bil na zadnji seji 
občinske skupščine odložen 
odlok o ustanovitvi sklada 
za pospeševanje kmetijstva, 
bo danes skujpščina o tem 
še enkrat razipravljala. Na 
dnevnem redu bodo twdi 
drugi problemi kmetijstva, o 
čemer je raz?>ravljala v petek 
tudi občinska konferenca ZK. 
Dnevni red današnje seje 
obsega še: odlok o ustano
vitvi sklada za reševanje sta
novanjskih zadev udeležencev 
NOV, odlok o prdznaval- 
ndnah, ix>trdtttve finančnih 
načrtov nekaterih skladov in 
drugo.

Dobrnič ne, Pod- 
šumberk da

Na več sestankih v tem 
kraju in okolici so ljudje 
predlagali, naj katero izmed 
prevozniških podjetij odpre 
avtobusno progo, ker šolski 
avtobus ne sme prevažati 
drugih potnikov razen šol
skih otrok. Kazalo je že, da 
bodo ,Gorjanci’ odprli pro
go, vendar podjetje zahteva 
od občane, naj pokriva raz
liko, ker so cene vozovnic 
omejene in bi bila proga ne
rentabilna. Uspešno pa so 
se končan pogovori s F>odjet- 
jem »SAP« iz Ljubljane, ki 
je sklenilo z junijem odpre
ti avtobusno progo LjubLja- 
na-Zagorica-Podšumberk.

Korita: pritožba- 
zaradi vode

v vasi Korita pri Dobrni
ču nameravajo zgraditi vo
dovod, ki bi napajal tudi so
sednje naselje Vrbovec. Va
ščani prve vasi zatrjujejo, da 
izvir ne zadostuje za obe va
si, in so se tudi pritožili na 
občinsko skupščino. Zato je 
potrebno izmeriti količino 

,vod^ in se odločiti,.če je vo
de več, kot je potrebuje ena 
vas, se vaščani prve vasi se
veda ne bodo mogli upirati, 
da je ne bd dobila še dru- 
ga, saj je voda splošna do
brina.

Vel. Gaber: niti mi
sliti na asfalt

Krajevna skupnost je pre
vzela v upravljanje cesto 
Stranje-Vel. Gaber-Bič in za- 
r\jo dobi od občinskega ce
stnega sklada 11.200 dinar
jev. Ker so nekateri ljudje 
predlagali, naj bi to cesto 
asfaltirali, je potrebno pove
dati, da bi ta dela stala
350.000 dinarjev ali toliko, 
kot ima občinski cestni 
sklad na voljo za vadrževa- 
nje vseh cest četrtega reda 
v občina. Torej o asfaltu še 
ne kaže govoriti, saj je maj
hna možnost, da bi kako 
drugače zbrali toliko denar
ja.

TREBANJSKE IVERI
■  KDAJ UREJEN DOSTOP DO 

2ELEZNISKE POSTAJE? Dežev
je prejšnjega tedna je znova 
spomnilo, da Je potrebno Cimprej 
urediti dostop do postaje. Neure- 
-jena kanalizacija, iz Imtere se 
izplake iztekajo celo na železni
ške tire, po svoje prispeva k po- 
dobi okolice postaje. Kaj Je z 
načrtom krajevne skupnosti, ki 
je že imel predvidena ta dela, 
sprašujejo želesmičarji.

■  CIGANI NA SMETIŠČU. 2e 
odkar so preselili trebanjsko 
smetiSCe na Cviblje, se v njegovi 
okolici zadržuje večje Število Ci
ganov. V bližini bo tvidi nova 
veterinarska postaja in prav go
tovo vse to ne spada skur«j 
Ljudje opon^jajo, vendar se nič 
ne spremeni.

■  GRM: NUJNA JE BETON. 
SKA JAMA. Veterinarska inšpek
cija je ugotovila, da je mrhovl- 
šče v Grmu urejeno tako, kot Je 
predvideno ■  predpisi, da pa bi 
le betonska jama lahko zadržala

Cigane, ki z d ^  včasih vdro ▼  
mrhovišče In odneso mrhovino.

■  JEZERO: NIC S POSTAJO. 
Kot je bilo pričakovati, je ne
mogoče ustreči želji prebivalcev 
Jezera in drugih vasi ob cesti 
LJubljanar-Zagreb, da bi avtobu
si ustavljali na počivališčih in 
jim s tem prihraniJi hojo ia 
Trebnjega. Tega ne dovoljuje za. 
kon o prometu na javnih cestah. 
Ce bi bilo postajališče dovolječ 
no, bi moralo Imeti dolge zavi. 
ralne pasove, ki jih zdaj ni.

■  RAČJE SELO: ODMERE SE 
NE BO. V tej vasi pri Trebnjem 
so i/redlagali, nej bi jim odpisali 
površino kanalov Vejerščice, da 
ne bi bilo treba tudi od n]e 
plačevati prispevka od kmetij
stva. Katastrski urad odgovarja, 
da je to precej obsežno strokov
no delo, Id bi ga moraa plačati 
investitor. Pripominja tudi, da 
bi se obdavčeim površina resda 
zmanjšala, spremenila pa bi se 
tudi uvistitenr teh zeniljišč, ki 
so se izboljšala i  regulacijo po
toka.

Končno odstop vodstva : i
turističnega društva

Vzrok so bili spori, ki so nastali pri lanski turi
stični prireditvi -  kresni noči

čez  600 ljudi se je  udeležilo sobotne spominske svečanosti v gozdu Kremenjaku, 
k jer je  bila ustanovljena druga grupa odredov ali prva slovenska partizanska bri
gada. Po uvodni besedi predsednika občinske organizacije ZZB Trebnje Janka Ov
na (na sliki) je  bil svečan govor Franca Komel ja, v kulturnem  delu program a pa 
so kot gostje nastopili tudi učenci vajenske šole iz Novega m esta. Naslednji dan 
je bila svečanost še na Muljavi. (Foto: M. Legan)

v Čast rojaku Pavlu Golii
V Trebnjem bodo za letošnji občinski praznik 
odkrili spominsko ploščo, odprli razstavo in pri

redili večer poezije Pavla Golie

Sredi anrgusta bo minilo 
10 let, odkar je umrl Pavel 
Golia, pesnik, dramatik, 
dirajmaturg, direktor gleda
lišča, vojaik, novinar; mož, 
ki je mojstrsko obvladal 
različ«e stilske saneri poezije 
tepa stoMja in ki je zaslo
vel po »vojdh m ladii^ih  de
lih Rojen je bil 10. aprila 
1887 v Trebnjem.

Občinski svet kultumo- 
prosvetnih organizacij v 
Trebnjem se je sklenil od- 
doOžriti rojaku in je ustano
vah poseben odbor, v kate
rem sta tudi poznanralca Go
lie in njegovih del: FUlip 
Kalan — Kumbatovič iz

Malo možnosti za 
cenejše letovanje
v  trebanjski občini ima 

med vsemi delovnimi kolek
tivi le KPi) Dob svoj počit- 
ndšM dom — Rog v Strunja
nu. Ker je za letovanje v tem 
domu veliko zanimanja, do
movi podjetij iz drugih ob
čin pa so tudi zasedeni, ima
jo zaposleni v občini majhne 
možnosti, da bi ceneje pre
živeli letni oddih. Na oWin- 
skem sindikalnem svetu v 
Trebnjem so že predlagali, 
naj bi morda podjetja sku
paj zgradila ali obnovila kak 
dom, kjer bi delavci lahko 
ceneje preživljali dopust.

Priprave za razstavo 
naivcev

Od 28. junija do 10. julija 
bo v avli osnovne šole v 
Trebr^jem razstava naivnih 
slikarjev. Tako so sklenili na 
sestanku odbora tabora na
ivcev. Na tej razstavi bodo 
prikazana dela lanskega ta
bora v Trebnjem ter del bo
gate zbirke zagrebškega novi
narja Gerharda Ledica. Med 
razstavljavci bo po vsej ver
jetnosti tudi eden izmed na
ivcev Iz češkoslovaške. Zad
njih deset dni v avgustu bo 
v Trebnjem tabor, na katere
ga bodo povabili večje števi
lo ustvarjalcev.

Ljubljane in prof. Karel Bar 
čer iz Novica mesta, ki bo
do stoupno za letošnji občin- 
.s>ki praanik p(̂ jplrâ l̂i več 
slovesnosti.

V soboto, 8. septeni'bra, 
bo v sejna dvorani v Treb
njem v sodelovanju s Slo
vensko akademijo zsnanosti 
in umetnosti in gledališča iz 
Ljubljane novomeška štu 
dijska kinjižnica odprla raz
stavo Goliovih del. Na nje
govi rojstni šoli, kjer je zdaj 
blagovndca »Mercator«, bodo 
odkrili spominsko ploščo, ob 
tej slovesnost! bo govoril Jo
sip Vidmar, predsednik SA
ZU, recdtiirali p« bodo tudd 
pesem, ki jo je v čast pes
nika napdsal trebanjski ro
jak književnik Severin Šali.

Zvečer tega dne bo v 
kulturnem domu večer Go- 
liove poezije. Njegove pesmi 
bodo bralii člani SNG iz 
Ljubljane. Pripravljalni od
bor se dogovarja tudi z mla
dinskih gledališčem iz Ko- 
stanjevdce, da bi uprizoril 
dve predstavi Goliove mla
dinske igre »Sneguljčica«.

Odbor je predlagal temelj
na izobraževalni skupnosti v 
Trebnjem, naj bi uvedla Go- 
laovo bralno vmačko, dogo
varjal pa se bo tudi z eno 
izmed slovenskih wi’ožb, da 
bi irdsla ponatis ali iKbor 
Goliovih pe«nT)i.

M. L.

Letos bodo cilj 
pbhoda Repče

Tudi letos bo v čast dneva 
borca, 4. julija, občinski od
bor ZZB v Trebnjem prire
dil tradicionalni kontrolno 
orientacijski pohod za člane 
borčevskih in drugih organi
zacij ter društev. Pohod ob
sega streljanje, poznavanje 
topografskih znakov in giba
nje po azimutu. Letos bo cilj 
FK)hoda vas Rejiče, kjer bodo 
odkrili spominsko obeležje 
Za kurirsko postajo TV — 4, 
ki je bila let̂ i 1944 v tem 
naselju.

OBČINSKA KONFERENCA ZK O DRUŽBENIH ZEMLJIŠČIH IN RAZVOJU

Lastno proizvodnjo želi kmetijska 
zadruga nadomestiti s kooperacijsko
Konferenca ZK, ki še ni povsem izoblikovala stališč, v glavnem ni na

sprotovala usmeritvi zadruge -  Med gosti tudi inž. Zidar, član IS

Kljub predhodnim  razpravam  vodstev organiza
cij, kom isij in svetov tudi petkova seja občinske kon
ference Zveze komunistov v Trebnjem  ni mogla 
sprejeti sklepov niti ni povsem izoblikovala stališč 
o usodi družbenih zemljišč te r o razvoju km etijstva  
v občini. Izvleček iz večurne razprave bodo posredo
vali članom ZK kot osnovo za razpravo na drugih 
sestankih.



Neprekinjeno 
zaupanje

Stalna konferenca krajev
nih _skiipnosti v Novem me
s tu 'je  v torek, 10. junija, 
dopoldm? ocenila dejavnost 
vseh 20 kraje\Tiih skupnosti 
v lans’iem letu. Ugotovila je, 
da so kraje\Tie skupnosti že 
po-t^le bolj samostojne pri 
načrto^'a.nju in uresničevanju 
nalo". s tem pa so si porido- 
bile zaupanje občanov. Pove
dal; so tudi podatek, da so 
krajevne skupnosti v zadnjih 
štirih letih zbrale in same 
ustvarile 5.077.000 din, kar 
je nedvomno uspeh. Zaupa
nj? v kraJc\Tie skupnosti pa 
nenehoma raste in nemajh
na zasluga za to gre tudi 
staln- konferenci, ki je ana
lizirala njihovo delo ter jih 
nenehno spodbujala v dejav
nost;. Konferenca je {»trdi
la zaupanje tudi v svoje vod
stvo. taJto bo Zvone Perc še 
nadalje nj«i predsednik, 
Ivan Tekstor pa njen tajnik.

Za novomeški šolj že 
3.818.000 din

Delavci, uslužbeno:,- obrt
niki, kmetje, upokojenci in 
drug; občani novomeške kra
jevne skupnosti so skupaj 
z delovnim organi2sacijami 
do pr\’ih junijskih dni pri
spevali za izgradnjo obeh 
novomeških šol 3.818.099 din, 
T>d tega 450.000 din za osnov
no šolo v Bršlinu.

Za Suho krajino
Predstavniki ObS so sku

paj s poveljnikom področne 
vojaške enote polkovnikom 
Jožetom Nagodetom obiskali 
Suho krajino. Ogledali so si 
zelo slabe ceste m mostove 
na cestah v Suhi krajini. V 
okviru programa za izboljša
vo teh cest, ki ga bo izdela
la ObS, bo sodelovala tudi 
JL.A. Kot prva bo prišla na 
vrsto 4,5 km dolga cesta Hi
nje—Sela—Hinje, s katero bo 
omogočeno prešoianje otrok 
s podružnične šole v Selili— 
Hinje na osnovni šoli na Pre
volah Ko bo cesta zgrajena, 
bo potreben samo še kombi 
za prevoz otrok.

Topničarji SAB spet med nami
Na proslavi 25‘letnice I. SAB 15. junija na Jami pri Dvoru bo govoril Jože 

Borštnar -  Pionirji treh šol v soboto po poteh topniške brigade

Ob koncu prihodnjega ted
na bo Suha krajina spet 
sprejela partizane. Tokrat 
bodo pri njej v gosteh pre
živeli borci I. slovenske arti
lerijske brigade, enote, ki je 
bila ustanovljena pred 25 leti 
v Laščah nad Dvorom.

Slavje ob 25-letnici I. SAB 
bo v nedeljo, 15. junija, na 
Jami. O ustanovitvi topničar- 
ske brigade bo govoril Jože 
Borštnar, borce pa bodo po
zdravili tudi pre^tavniki no
vomeške občinske skupščine 
in krajevne organizacije 
ZZB NOV E>vor, ki bo ob 
tej priložnosti raa\'ila svoj 
prapor. Za udeležence slavja 
bodo učenci osnovne šole z 
I>vora pripravili kulturni 
spored.

Udeleženci proslave !k)- 
do priče še ©nemu vesele
mu presenečenju. To bo izro 
čitev- odlikovanja brigadi, ki 
jo bodo podelili po po
sebnem ukaau predsedni
ka SFRJ tovariša Tita.

Kmetiiska lekarna?
KZ KRKA namerava osno

vati v središču Novega me
sta kmetijsko lekarno, v ka
teri bi prodajali vsa manj ali 
bolj nevarna kmetijska za
ščitna sredstva in zdravila 
za živino. V dosedanjih pro- 
dajanah na podeželju bi Se 
naprej prodajali manj nevar
na škropiva. V lekarni bi de
lal strokovnjak, ki Jp̂i kme 
tom svetoval in predpisoval 
zaščitna sredstva na podlagi 
posledic, ki bi bile vidne na 
cvetju in rastlinju, ki bi ga 
prinesli Kmetje Ta strokov
njak bi pozimi obiskoval po
samezna območja in kmetom 
predaval Kmetijska lekarna 
je zelo potrebna tudi zato. 
ker je zaščitnih sredstev ved 
no več m ker se iz leta v leu< 
spreminjajo.

■  NOVO MKSTO — Pričelo se 
je tekmovanje za sindikalno ob
činsko teniško prvenstvo. V prvem 
kolu so v glavnem zmagali kan
didati za prvo mesto: NOVO- 
TEKS. družbene službe. (N. N.)

Pred osrednjo proslavo 
bo v soboto, 14. junija, pio
nirski pohod po poteh I. 
SAB Sodelovali bodo učenci 
osnovnih šol Dolenjske Topli
ce, Zužemiberk in Prevole, 
z njimi pa bodo šli na več 
deset kilometrov dolgo pot 
tu li nekdanji topničarji in 
mlademu rodu pripovedovali 
sp>omine. Pionirji bodo pri
čeli pohod iz svojih krajev.

sešli pa ,se bodo na kraju 
ustanovitve topniške brigade. 
S p>osebnim zadovoljstvom 
bodo odšli na pohod pionir
ji pionirskega odreda prevol- 
ske šole, ki mu je I. SAB 
pokroviteljica.

Suhokraj inska proslava top
niške brigade bo eden naj
pomembnejših spominskih 
dogodkov v tem letu v no
vomeški občini.

Premalo za kredite borcem
Prosilcev je 830, denarja pa 3 milijone

Novomeška občina je dobi
la 2.48 odstotka ali okoli 3 
milijone din republiških 
sredstev za stanovanjske kre
dite borcev. Na predlog ko
misije za zadeve borcev, se
kretariata ZZB in upravne
ga odbora sklada za borce 
v Novem mestu pa bodo 40 
odstotkov te vsote porabili za 
nakup družbenih stanovanj 
iza borce. Za kredite bo osta
lo torej le okrog 1,800.000 din, 
za okoli 830 prosilcev pa bi

Samo 19,1 odstotka 
računskih dohodkov

.v prvem četrletju je bilo 
uresničenih samo 19,1 odst. 
prorač. dohodkov namesto 
25 odst. Največji zaostanek 
po odst. uresničitve dohod
kov je v kmetijstvu (12,1 
>dst.) in v obrti (9,4 odst.) 
»'endar za to dvoje še ni v 
celoti opravljena odmera. So 
razmerno lepo so dotekali do
hodki od prispevka od oseb 
nih dohodkov, ki 'so uresni
čeni 20,6-odst. Prispevek u 
>sebnih dohodkov bi bil ure
sničen v okviru plana, če 
ne bi večina delovnih organi 
zacij dvignila plač za janu 
ar že v decembru lani. No 
ben proračimski dohodek n: 
bil uresničen v okviru plana, 
izdatki pa so biU uresničen: 
18,2-odst.

N O V O  M E S T O  V  P O D O B I
GORENJA ALI LJUBLJANSKA VRATA

Slika nam kaže vhod v zgodovinsko jedro No
vega mesta, kot ga je i^lodal meSčaa ali popotnik 
pred obnovo sedanjih Vrat, ko je odhajal iz mesta. 
Na levi strani je poslopje nekdanje gostilne »Nu 
vratih«, ki po svoji stavbni zgodovini sega ne- 
dvonmo v najstarejfie obdobje mesta, v čas, ko 
so ga utrjevali z obzidjem in obrambnimi stolpi. 
Pri delni obnjvl hiše v letih 1951/53 so bili v zi
dovju hiSe najdeni sledovi .starih malih okenskih 
lin in prvotni vhod z gotskim portalom (danes vzhod 
Iz Hladnikove ulice). Ker pa je bil prvotni por. 
tal it', v zolo slabem stanju, so original spravili v 
muzej, t«n mestu pm vzidali gotski portal, ki 
ao ga prinesli iz takrat že poruSene graj.ske kapele

na Hmaljniku. Prav tako je bil v steno ob Hlad
nikovi ulici vzidan goiski okenski okvir, prinesen 
prav tako s Hnieljnika.

Na desni strani Vrat je nekdanje poslopje okraj
nega sodi£ča. IIl£u je bila zidana v začetku 19. 
stoletja, sezidal pa jo je takratni novomeSki trgo
v a  Jacomini, kot ime kaže, priseljenec iz sosed
njih, verjetno severnoitalijanskih krajev Ob regu
laciji cestlAča 1952 jo bila hlSu v preteinem delu 
porufiena. Del njene zadnje stene je postal fasada 
novourejene stavbe Studijsko knjižnice, del ne. 
poruiene hiie pa je bil preiu'ejen v spominsko 
vežo, posvečeno v osvobodilni vojni padlim Novo- 
meAčanom.

potrebovali okoli 18,6 milijo
na din. Ker je denarja očitno 
manj, kot ga potrebujejo, bo
do dobili kredite le najbolj 
potrebni borci. Te dni bodo 
v občinskem odboru ZZB pre
dvideli sredstva za posamez
na združenja borcev, ta pa 
bodo napravila razdelilnik za 
posamezne — seveda najbolj 
potrebne — prosilce. Preden 
bodo prosilci dobili kredite, 
jih bo obiskala strokovna ko
misija in jim dala nasvet 
glede porabe denarja. Merila 
za delitev kreditov bodo do
ločena v odloku, k i . ga bo 
predvidoma že na prvi seji 
sprejela občinska skupščina 
v Novem mestu

Lutke so pregnale dolgčas
Navdušeni mali igralci in gledalci se veselijo 

vsake nove lutkovne predstave

Na Malem Slatnrku 
med poukom ni dolgčas.
V zgodbicah, ki jih pri
povedujejo učiteljice, na
stopajo tudi prave lutke, 
ki so jih izdelal! otroci 
sami. Pri delu jim je po
magala tud: učiteljica Vi
da ščap, ki je že pred 
leti poskrbela, da so lut
ke pregnale dolgčas iz 
učilnic. O lutkah in svo
jih učencih nam je tole 
povedala;

Kda.j ste zučeli izdelo
vati iutke?

»Pred petimi let: sem 
izdelala svojo prvo lutko, 
maj'hno deklico, ki mi je 
še sedaj pri srcu. Kmalu 
sem opazila, da otroci ra
di pKHnagajo in da se ve
selijo vsake nove lutke. 
Od doma so prinašal: 
orodje in krpice, navdu
šeno so gnetli obraze, 
jaz pa sem šivala in ob
likovala. Tako je nastalo 
naše malo gledališče, ki 
je sicer zelo skromno, je 
pa pridobilo že veliko 
mledih obiskovalce<v.«

Uporabljate lutke tudi 
pri pouku?

»V nižjih razredih in v 
mali šoli so lutke naj
boljši učni pripomoček. 
Otroci lažje dojamejo bi
stvo. se ne dolgočasijo; 
hkrati s tem si ostrijo

občutek za dobro in le
po, nauči^ pa se tudi le
pega izražanja-«

Kuj otrokom pomenijo 
lutke?

»Naši podeželski otro
ci nimajo prostega časa 
in lepih ig i^ . Lutke pa

burijo njihovo otroško 
domišljijo in so del nji
hovega sveta. Samo otro
ške hvaležne oči pogle
dam, pa mi ni nikoli žal. 
da sem začela izdelovat; 
lutke.«

M. PADOVAN

Tokrat zares za najmlajše!
Občinska skupščina bo 24. junija na seji razpravljala o programu otroškega 

varstva, ki dokončno rešuje pomemben družbeni problem

Z otroki, predšolskim i ali šolskimi, sc težave. 
Zaposlene mamice, ki jih nosijo k so s^ o m  v var
stvo ali pa sp mučijp z njim i ob Icnjigah in učenju 
ter jim  najem ajo inštruktorje, to najbolje vedo. 
Lahko vas razveselimo: otroškem u varstvu, predšol
skemu in šolskemu, se obetajo boljši časi!

Občinska skupščina Ik) na 
prihodnji seji, ki bo 24. 
junija, razpravljala o otro- 
šikem varstvu. Dolgoletno oe 
sedičenje o otroških \Ttcih 
(običajno smo z njim za
čenjali vsako leto pred dne
vom žena) se bliža koncu. 
Pri načrtovanju novih sta
novanjskih sosesk več ne po
zabljamo na prost9 re za 
otroško varstvo. Vrtec je 
predviden v kandiji, vrtec je 
predviden v Bršlinu, v novi 
soseski Irča vas—Brod in še 
kje.

Z gradnjo novih osnovnih 
šol bo v dosedanjih pretes
nih več prostora in v njih 
>txxmo lahko uredili izven- 
šolsko varstvo šolskih otrok. 
Mlade mamice iz obrobnih 
predelov mesta, ki stanujejo 
predaleč od sedanjih dveh 
vrtcev, ne bodo več puščale 
otroik v varstvo sosedom. Ko 
se bodo vračale z dela, se 
jim ne bo treba ubadati s 
šolskimi nalc^:ami otrok in 
z njihovim učenjem. Solarji 
bodo na željo staršev ostali 
v šoli tudi po pouku In se 
učili tam pod rvadzorstvom 
učiteljev.

Do tega m več tako daleč, 
čeprav je morda zaenkrat še 
slišati kot pravljica. Pro
gram otroškega varstva v 
občini Novo mesto je izde
lan, v njem so upoštevani 
gradbeni razvoj mesta, rast 
prebivalstva in vse drugo., 
Program pripravlja podjetje 
DOMINVEST.

Ta teden bo stekla razpra
va o otroškem varstvu na 
združeni seji sveta za otro
sico varstvo pri temeljni izo- 
braže\'alni skupnosti In sve
ta za zdravstvo. Se letos ali 
najpozneje spomladi 1970. se 
bo začela gradnja otroškega 
vrtca v Kimdijl, hkrati z 
gradnjo nove šole v Bršlinu 
bodo zgravenl prost-ori za

izvenšoLako varstvo otrok, še 
letos bodo preurejeni s so
delovanjem prizadetih ' pod 
jetij bivši prostori GG v 
Straži v otročki vrtec.

Del potrebnega denarja se 
že zbira na posebnem raču
nu pri temeljni izobraževalni 
skupnosti. Pri DBH je že

oročenih na 2 leti 4(X).000 
din, še dve leti pa bo vsaik 
mesec oročenih po 50.(X)0 
din za otroško varstvo. Vse
ga skupaj bo čez dve leti 
na voljo bančnih kredi to\’ in 
oročenih sredstev za 2,640.(X)0 
din. S tem denarjem bo mo
goče pri republiš.ki skupno
sti za otroško varstvo dobi
ti soudeležbo. Da bi lahko 
začeli z nekaterimi gradnja
mi že letos Ln prihodn.ie le
to, pa bo dala banka za ta 
čas premostitvene kredite.

M. J.

ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE 
KADROV IN PRODUKTIVNOST 
DELA,
Novo mesto
ULICA TALCEV 3. telefon 21-319 

v a b i
k vpisu interesente, ki žele študirati v šol
skem letu 1969/70 v sledečih šolah;

A) VIŠJE ŠOLE -
oddelki izrednih slušateljev:
— Višja ekonomsko komercialna šola Maribor
— Višja pravna Sola Maribor
— Višja tehniška šola Maribor, oddelki za stroj

ništvo, elektrotehniko, gradbeništvo, kemijo in 
tekstilno tehnologijo

— Pedagoška akademija Ljubljana, oddelek za raz
redni pouk

B) SREDNJE ŠOLE -  oddelki za zaposlene
— Tehniška šola strojne stroke Ljubljana (4 leta)
— Tehniška šola lesnoindustrijske stroke Ljubljana 

(4 leta) — redni oddelek
— Delovodska šola kovinske stroke Ljubljana 

(2 leti)
— Poklicna aolminislrativna Sola Ljubljana (2 leti)

C) OSNOVNA ŠOLA -  
oddelki za zaposlene
5., 6., 7. in 8 razred

D) TEČAJI TUJIH JEZIKOV PO AV METODI
Nemški jezik: 1., 2., 3., 4. in 5. stopnja 
Angleški jezik: 1., 2., 3., 4. in 5. stopnja

Vsaka stopnja obsega 100 učnih ur. Kandidat lahko 
v enem šolskem letu absolvira dve stopnji.
Glede študij.'kih pogojev in vpisa se obračajte oseb 
no, pismeno ali po telefonu na zavod.
Prijave za študij sprejemamo do 1 avgusrta t. 1.



Ljudje vedo, kdaj rečejo da!
Delo v krajevni skup

nosti Smaro>3ta se je v 
isadnjem letu močno raz
mahnilo. Ljudi je spod
budilo k večji dejavnosti 
hitrejše reševanje nekate
rih problemov, za katere 
se do pred kratkim nihče 
na zavzel. Sedaj, ko so 
občani na referendumu 
odločno podprli program 
krajevne skupnosti, je 
krenilo še na bolje. Ne
kaj več o samem delu 
KS iSmarjeta je povedali 
njen predsednik Franc 
Medle.

— Zakaj je referen
dum uspel?

»Ljudja vedo, da brez 
nove šo'le v Smarjeti na
predka ne bo, 2ato so se 
odločili prispevati pose
ben delež k ureditvi in 
iagradnji stavbe.«

— Kaj menite o delu 
družbenUi organizacij v 
Smarjeti?

»Delajo gasilci in kra- 
jeivna skupnost, ostalo pa 
žinrotari.«

— Kdo pa naj bi pove
zoval Ln usmerjal delo 
družbenili organizacij?

»V prvi vrsti Socialistič
na zv’eza!«

— Kaj je letos osnovna 
naloga KS?

»Napeljava vodovoda do 
vasi Sela, adaptacija dvo
rane in pričeteik gradnje 
nove šole.«

Kaj pa za naprej?
»BajamišlJ<amo o asfalti

ranju oeste od šmarješ
kih TofpHc do Zbur.«

— Kateri je najtežji 
problem?

»2e dailj časa pošta, ki 
je nočemo izgubiti! Ima
mo silabe izkušnje iz pre
teklosti s kmetijsko zor 
drugo, zato se bojimo, 
da se prafesa spet ponova.
V šmarjetd naj požta 
ostane, v Top(lax«iJi pa si 
naj uredijo svoje zamdsli 
po svoje.«

S. DOKL

KZ za mleko in teleta
Kmetijska zadruga KRKA išče rešitev v izboljša
nju osnovne črede goved, v proizvodnji mleka in 

v teletih za pitanje iz domače črede

V času, ko obupujem o nad kmetijstA^om in ko 
kljub poplavi besed, r a ^ ra v  in resolucij še vedno 
ni prave rešitve, je prijetno slišati o načrtih, ki so 
trezni in dolgoročni. Takšna ugotovitev v€Šlja za 
km etijsko zadrugo KRKA Novo mesto, ki še vedno 
išče rešitve v km etijski proizvodnji.

Razvajati nameravajo ko
operacijsko proizvodnjo mle
ka in telet. V ta namen bo 
zadruga potrebovala nekaj 
sto dobrih krav. Te krave 
bodo dali kmetom v koope
racijsko rejo. Na območju 
zadruge je že več kmetov, 
kd so pripravljeni vzeti v re
jo 5 do 10 krav. Seveda bo 
treba v več primerih kmetom 
omogočiti preureditev njiho
vih hlevov.

S kooperacijsko rejo do
brih krav bodo v zadrugi do
segli več namenov: izboljšala 
se bosta količina in kvalite
ta mleka, vrhu t^ a  pa tudi 
kakovost osnovne črede go-

Čez Smuko na 
Smuk

Zgodilo se je na med
občinskem pohodu mladi
ne v počastitev 50-letnice 
ZKJ in SKOJ. JLA se je 
obvezala prispevati golaž 
za udeležence, ki so se 
zbrali v nedeljo, 1. juni
ja, na Smuku nad Semi
čem. V nalogu, ki ga je 
prejel vojaški šofer, je bi
lo razločno napisano, da 
mora peljati _ golaž na 
Smuk čez Semič. V vo
jaški kuhinji v Bršlinu 
pa so zamešali semiški 
Smuk s Smuko v Suhi 
krajini in menili, da je 
zato nesprejemljivo vozi
ti golaž čez Semič, kot je 
bilo naročeno šoferju . . .  
Prepričali so' ga, naj pe
lje golaž na Smuko v Su
hi krajini kar čez Dvor, 
ker ga bodo ljudje sicer 
jedli mrzlega. Zgodilo pa 
se je, da je golaž prav 
zato prišel z dveumo za
mudo in 30 ga ljudje res 
jedli shlajenega, . .

NAGELJNI ZA KRVODAJALCE — Na občinski proslavi v čast dneva krvodajal
cev, ki je bila v Novem m estu 3. junija, so najprizadevnejšim  krvodajalcem  izro- 
Šili značke in diplome. Predsednik kom isije za krvodajalstvo pri občinskem odbo
ru  RK Novo mesto Danilo Kovačič (na sliki) izroča priznanja. Akademija je bila 
lepo pripravljena, dvorana pa je bila izjemoma spet enkrat polna

(Foto: S. Dokl)

Še vedno čez glavo dela za cestarje
Kratek povzetek ureditvenih del v Novem mestu, ki so v načrtu letos -  

Program je tako obsežen, da bo treba pošteno hiteti

Podatke o ureditvenih delih na novomeških 
ulicah in cestah, ki jih  objavljamo, smo dobili na 
občinski skupščini. Letos je tega v načrtu  veliko, 
v nem ajhni m eri pa je tako obsežna dela omogočil 
prispevek od m estnih zemljišč, ki ga plačujemo kot 
občani. Objava naj bo neke vrste spodbtida tistim , 
ki so dolžni dela opraviti, da ne bodo preveč zamu
jali!

ved, ki naj s svojimi teleti 
zagotovi rejo pitancev.

Povpraševanje po mleku 
in mlečnih i^elkih je ved
no večje, obeta pa se tudč 
izvoz mleka. Seveda zahteva 
tržišče tudi vedno bolj kvali
tetno mleko. Pri moQži ne 
bo šlo brez molssnih naprav, 
zlasti pri kooperantih, ki bo
do vzeli v rejo večje števi
lo krav.

Načrt je dolgoročen, saj 
bodo sadovi vidni šele čez 
nekaj let. Njegova dobra 
stran je v tem, da bo zago
tovil trdne osnove za živino
rejo na območju zadruge.* 
Edina težava bo denar, po
treben za nakup dobrih krav, 
za preureditvena dela v 
hlevih kooperantov ter za na
kup molznih naprav. Tudi KZ 
KRKA, tako kot druge kme
tijske organizacije, nima de
narja. Kmetijstvo je premalo 
donosno, toda če mu ne bo
mo pomagali s krediti za 
uresničitev tega načrta zdaj, 
bo v prihodnje še slabše.

M. J.

Razen tega, kar je v na
črtu letos, morajo biti do
končana vsa lani začeta ure
ditvena dela na mestnih uli
cah in cestah. Pri tem gre 
za zaščitno asfaltno prevle
ko na grobi asfalt, ki je bil 
položen lani, za ureditev rob
nikov, pločnikov in drugega. 
Zdaj pa naštejmo tisto, kar 
bi moralo biti na novo nare
jeno letos;

V juniju: morajo biiti opraiv- 
Ijena začeta dela in položen 
asfalt na Smihelski cesti. Od
1. junija do 20. bo preste/v- 
Ijen del Ljubljanske ceste.

urejeni pa bodo tudi pločni
ka na odseku od Osolnikove 
gostilne do železniškega pre
hoda v Bršlinu.

V juniju in juliju: od 20.
6. do 10. 7. bo urejen skupaj 
s pločniki odcep od Ljub
ljanske ceste v Bršlinu do 
javnih skladišč. V istem ča
su bo asfaltirana Jerebova 
ulica.

V juliju: do 10. julija bo 
asfaltirana Slakova ulica in 
okolica blokov v BršUnu. Od 
10. do 31. julija bodo uredili 
pločnike na Ljubljanski cesti

Priznanja 247 krvodajalcem
v Novem mestu in Straži so jih razdelili na slav

nostnih akademijah -  Olgi Mikec diploma

od železniškega prehoda v 
Bršlinu do mostu v Bršlinu.

V avgustu in v septembru: 
urediiieiv pločniikoiv in asfalti
ranje Trdinove ceste do kri
žišča z Gubčevo, asfaltiranje 
Gubčeve ulice in maikadam- 
ska ureditev Kotarjeve ulice. 
Ta dela bodo opravljena od 
10. 8. do 30. 9.

V oktobru, od 1. do 15.: 
ureditev križišča pri Petrolo
vi črpalki z zavijalnimi pa
sovi in morebitna postavitev 
semaforjev.

V načrtu je tudi ureditev 
Kristanove ulice in ulice 
Nad mlinL ’ Z razžaritvijo in 
delno prestavitvijo Kristano
ve ulice, asfaltiranjem ter 
urejanjem pločnikov na njej 
bo mogoče začeti šele takrat, 
ko bodo končana dela na 
ulici Nad mlind od Part ižan
ske ceste do naselja Nad 
mlini. Ta dela bi morala biti 
končana v aivgustu letos.

Ce bo vreme vseskozi lepo, 
bo treba pošteno poprijeiti, 
da bodo vsa našteta dela op
ravljena v rokih.

Koliko je 
Ciganov?

v  novomeški občini 
je bilo 1961. leta 350 
Ciganov, tri leta ka
sneje 251, letos pa 
jih je stalno prijav
ljenih 266.

Pri Komunalnenrj za
vodu za zaposlovanje 
čaka na delo 17 Ci
ganov.

17 družin je o sta lo ...
Ko je bil referent za ci

ganska vpraMnja pri rto- 
vomeški občini še UVBO 
MILOŠEVIČ, se je v pol
drugem letu, ko je skrbel 
za Cigane, precej naredilo.
V tem času so razselili 18 
družin, pod iotor pa je 
ušla nazaj samo ena.

V razgovoru o Ciganih 
je Ljubo Miloševič pove
dal naslednje:

»Zgrešeno fe, da so ci
ganski referat prenesli rta 
Center za socialno deio.
S tem so razvrednotili vsa 
dotedanja prizadevanja, 
kajti brez političnega prl- 
tiska se we da narediti 
nič. če bi vsako leto na
menili za te potrebe 100 
Ssoč din, je rešitev priča
kovati najkasneje v 6 letih  ̂
razumljivo ob močni pod
pori občine, republike, ob
činskih in krajevnih poe
tičnih organizacij. Z enim 
delavcem in brez podpore 
pa je škoda pričakovati, 
da bo kdaj bolje.«

Pretekli teden so v novomeški 
porodnišnici rodile: Zlata Kra
mar iz Regerče vasi — Edvarda, 
Ana Vraničar iz Slamne vasi — 
Vesno, Pcpca Starič iz Hrastne- 
ga — Anico, Pepca Nose iz Ga
brja — Slavico, Marija ’ Turk x 
Zajčjega vrha — Anico, Ana O- 
berstar iz Ratja — Lenko, Justi
na Udovič iz BelSinje vasi —Bo
štjana, Majda Postrevc iz Dobra
ve — Natilijo, Ana Zoran i» 
Šmarjete — Barbaro, Ana Peskar 
iz Smavca — Mileno, Marica St»- 
rešinič iz Obrhka — I>ragico, Jo
žica Hudoklin z Vrha pri Šent
jerneju — Roberta, Marija Senica 
iz Dolnjega Kota — Mileno, 
Ivana Pust z Jugorja — Bran
ka, Justina Pungcršič iz Dolnje 
Radulje — deklico, Ana Plantan 
iz Vinje vasi dečka Ana Fur-na 
s Hrasta — deklico in Milena 
Hočevar z Vrha Križu —
dečka.

•Ob dnevu krvodajalcev so
v novomeški občini podelili 
najboljšim krvodajalcem 13 
diplom ter 47 zlatih in 187 
srebrnih značk. Diplomo je 
med drugim dobila tudi Olga 
Mikec iz Koštialove ulice v 
Novem mestu, ki je že 34- 
krat darovala svojo kri.

Na slavnostni akademiji v 
Novem mestu 3. junija zve
čer je predsednik mestne
ga odbora RK Danilo Kova
čič podelil krvodajalcem
3 diplome, 5 zlatih in 20 
srebrnih značk. V kulturnem 
sporedu so sodelovali: pevci 
DPD Svoboda Dušan Jereb,

učeftci osnovne šole »Katja 
Bupena« (recitacije), šolski 
pevski zbor in učenci glas
bene šole.

Slavnostna akademija v po
častitev dneva krvodajalcev je 
bila 4. junija zvečer tudi v 
Straži. Po kulturnem pro
gramu, ki so ga pripravili 
učenci osno\’ne šole iz Vavte 
vasi, učenci Straškega od
delka glasbene šole in pevci, 
SO podelili več kot 40 značk

N o v o m ešla  k ro n ik a
■  FOTOKLUB, ki je po:«d leti 

požel nešteto laskavih priznanj, 
je zadnja leta nekoliko nazado
val. Se vedno feteje 35 61anov, 
med njimi pa je zelo malo mla-

(10 zlatih) in 6 diplom krvo- dih ljudi. Vodstvo PotoMuba je
Hoialnotvi W TJOVOT felelo nekoliko poživlU dejavn<3stdajalcem iz NOVULU-bA, ^  sklicalo dvakrat zapo-
podjebja C30RJANOI, iz Stra- redoma občna zbora, vendar sta
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I KRI. KI REŠUJE ŽIVLJENJA |
E 3. junija so darovali kri na novomeški transfuzijski po- =
P  staji: Albina Kacin, Ana Mikec in Ivan Pocrajc, člani sploš- =
M ne bolnice Novo mesto; Marjan Kacin, delavec iz Regerče 5
c  vaiii; Anton Marolt, delavec iz Stranske Vasi; Anton Zoran, =
F? Jože Brle in Ljubo Kabič, člani IMV Novo mesto; Alojz Av- =
K bar, član km et^^ega kombinata 2olec; Alojz Selak, Vlado =
g  CUzcIj, Mihael I)uh, Franc Florjančič, Anton Coplč, Slavko s
g  !>trb<‘nc, Alojz Veselič, Milan Jamnikar, Jože Gričar, Roman ' =
g  Tomfiič, Ivan Zidarič, Slavko Kozjak, Branko Penca, Vislava =
g  Petrič, Franc AIrjkovcc in Tone Zelingar, člani Pionirja, No- s
g  vo mesto; Pavel Golob, član zavarovalnice »Sava«, Novo me- =
® sto; Edi Lesjak, upokojenec Iz Novega mesta; Marija Dr»- E
g  Ran, gospodinja z Golobinjeka; Drago Brulc, Franc Pižmoht, —
m Dtišan Kmet, Slavko Pavlin, Julijan Zoran, FVanc Kisovec, E

Karel 2užek in Janez Golob, učenci poklicne kovinarske fio- =
le Novo mesto; Martin Bec, delavec iz Regerče vasi; Janez E
Gazvoda, član Oprcmalesa, Gotna vas; Milan Zakrajšek, di- E
juk kmetijske šole Grm. E

5. junija pa so darovali kri; Pavla Vidmar, članica GG E
Novo mesto; Iiniac Strajnar, Član Elektrotehničnega podjet- E
Ja, Novo mesto; Janez Smrke, član Keramike, Novo mesto; E
dr.Dracan Zatežič, član zdravstvenega doma Novo mesto; E
Anton Pavlin, član Kovinarja, Novo mesto. E

že in okolišnih vasd.
Krvodajalcem iz delovnih 

organizacij so letos podelili 
priznanja slavnostno na se
jah samoupravnih organov.

Krvodajalcd pa tudi na svoj 
praznik niso »počivali«. Na 
dan pred praznikom in dan 
po njem je darovalo kri na 
novomeški transfmi jski po
staji 44 ljudi.

Sprejem 
krvodajalcev

Predstojnik novomeške bol
nišnice prof. dr. Oton Bajc je 
ob dnevu krvodajalcev 4. ju
niju sprejel darovalce krvi 
iz tega zdravstvenega zavoda.
V pozdravnem nagovoru se 
jim je zahvalil za humano 
dejanje, obenem pa j-ih Je 
pozval, naj propagirajo pri 
razširitvi brvodajalstoe dru
žine.

zaradi slabe udeležbe članov pro
padla. Novomeški amaterji, lju
bitelji lepe fotografije, so včasih 
razstavljali tudi na republiških in 
zveznih razstavah foU>amaterjev, 
zadnja leta pa sploh niso razstav
ljali. Čudno je, da se mladina, 
ki pogiosto toži, da v prostem 
času nima potrebne zebare, ne 
navduši za fotografiranje, ki nudi 
današnjeniu Človeku prav gotovo 
svojevrsten už it^ .

■  OSNOVNA ORGANIZACIJA 
GLUHIH je organizirala za svoje 
člane dvocevni izdet v Avstrijo. 
Iz Novega mesta bodo odpotoivali 
14. jundja z avtobusom, oeledall 
pa si bodo Gorenjsko, obiskali 
Celovec, Beljak In Gospo Sveto 
in se vračali 15. junija zvečer. Za 
ta izlet so posameaniki prispevali 
le 70 din.

■  NOVOMEŠKI SOLARJI 80 se
vrnili v nedeljo prepolni vtisov iz 
Bihaća, kjer so bdU gostje bihaž- 
Idh pionirjev. Ta l ^ i  Izlet je bdi 
posebna nagrada dvema razredo
ma novomeške osnovne Sole »Kat
je Rupena«, M se med Šol
skim letom odlikovala po u^>ebu 
in vedenju. Mladi Novomeščanl 
80 si ogledali Bihać, srednjevečld 
prad Ostarofcic in Plitvice. Domov

so prinesli tudi oel kup poiznaad 
za. zmago v- najrozličneijfeih flpotrt- 
nih panogah nad bdhašcimi vrrt- 
niki.

■  SL.ABA UDELEŽBA, ki krona
zadnje čase večino sestankov, je 
bila kriva, da je bila preložena 
seja predsedstva občdinske iDOOfe- 
renče ZMS, ki je bila namenjena 
pogoforu o mladinskem pirestop- 
ništvu. Ker bd bdlo te  pax>blem 
treba reševati v Širšem Icrogu so- 
ciabiih delavcev, sodnikov in lju
di, ki delajo z mladino. Je prav
zaprav nerazumljivo, da se j« 
vabljeoii predstavniki niso udele
žili. Treba je namreč poudariti, 
da o mladini pogosto goivorimo 
ogorčeni, ko pa ji je trebe po
magati, nam smanjka čes&

■  IZL02BA V MLADINSKI 
KNJIGI je te dni posvečena X. 
zletu bratstva m enotaosti v Bi
haću. Razen spominskega gradiv« 
so v izložbi raestavljeni tudi pra- 
potri in pozdravne zastavice mla
dine in meščanov iz Slunja, Ca- 
aina, Vrgin mosta. Gline in Veli
ke Kladuše. .

■  BRŠLINCANI bodo moiaU 
tudi T prihodnje vsto(pati na 
medkrajevne avtobuse na glavni 
poKStaJi v Novem mestoi. Pri pod
jetju »Gorjanci« amo daivedell, da 
30 medtanajevna postajališča tudi 
drugje redkeJSa in da U  avtobu
sna postaja T BrSlinu e uvedbo 
novega zakona o provozu potni
kov samo na sadežih ne bila 
umestna, saj bi potoi avtobusi 
Toes  ̂ mdmo čakajoCih poinikov.

■  RODILA JE: Marija Mdlifi 
k  Kotarjeve 4 — Jasno.



Pogovor z zdravnikom
NAGRADNO UGANKO JE REŠEVAl O 

SAMO 141 BRALCEV

Rešitev: 15,085.043!
Ali je raznih kvizov, nagradnih ugank in po- 
dobnih »orehov« res že toliko, da jim bralci 
časnikov, časopisov in revij niso več kos, ali 
pa je bila uganka našega lista tokrat le pre

zahtevna?

Na uganko, ki smo jo raz
pisali 22. maja F>od naslovom 
»ALI UGANE7TE?«, sano do 
6. junija dobili 141 odgovo
rov (malo, kajne?). V pone
deljek, 9. jtmija, je komisi
ja, v kateri so bdli naša dol
goletna naročaiika dr. Božo 
Oblak in Greti Vrhovnik iz 
Nov^a mesta ter predstav
nik lista, iz dokumentov upra- 
ve ugotovila:

v 999 t«dnih, to je od 17. 
februarja 1950 do vključno 
15. maja 1969, je izšlo 
15,085.043 izvodov DOLENJ
SKEGA LISTA.

Za najboljše rešitve ugan
ke bodo prejeli naslednji na
ši bralci in naročniki razpi
sane nagrade:

1. nagrado — 100 din prej
me Darja Rupnik, Sekova 
32, Kočevje (njen, odgovor: 
DL je tiskal 15,077.246 iztvo- 
dov);

2. nagrado — 50 din prej
me Matevž TeSar, Novo me
sto, Ca.ikarjeva 16 (njegov 
odgovor: DL je tiskal 
15,098.400 i!BV.);

18 nagrad F>o 10 din pa do
bijo: Boris Debelak, Krmelj 
65; Frida Vidmar, Novo me
sto. Trdinova 4; Franc Dra
gan, V. P. Vipava; Viktor 
Kralj, Selska gora 9, p. Mir
na; Marko Kocjan, Brezovi
ca 24, p. Mirna; Ivanka Kar- 
pljuk, Novo mesto, Nad mli
ni (vrstne hiše); Niko Trata 
Raikoivnik 21, p. šentruipert; 
Jože Kastelic, Trebnje št. 98; 
Marija Rupnik, Seškova 32, 
Kočevje: Alfonz Tratar, Ra-

SOBOSUKARSTVO 
IN PLESKARSTVO 
Ivan Bobič, 
irča vas 65
NOVO MESTO, 

s p r e j m e

VEČ UČENCEV.
za soboslikarsko in ple
skarsko stroko.

Plača po dogovoru.

kovnik 21, p. Šentrupert; Ma
rija Klemenčič. Trebnje 86 
fustina Blažič, Novo mesto 
Vrhovčeva 5; Franjo Seni 
čar, Brežice, Vodnikova 12 
V i^  Lindič, Novo mesto, Vr 
hovčeva 5; Julij Rupnik, Se 
škova 32, Kočevje; Jože Gli' 
ha, iTča vas 68, p. Noivo me
sto; Ju rij^ ras, Brežice, Bar- 
tov Milavcev 8/a, in Franc 
Urbančič, Gor. Straža 33, p. 
Straža.

Nagrade smo danes poslali 
po pošti.

In če vas zanima še mne
nje člaiK>v komisije: vsem ti
stim bralcem in naročnikom, 
ki so uganili in napisali, da 
je domači tednik v 999 ted
nih tiskal svojih izvodov med 
14 in 16 milijoni, je treba če
stitati, saj so se vsi kar le- 
EK) približali resnični števil
ki! Torej: vsem še prisrčne 
čestitke in lep pozdrav!

UPRAVA DL

LABOD,
tovarna perila.

Novo mesto,

o b v e š č a ,  da bo 

JAVNA LICITACIJA
za prodajo

tovornega vozila 
»Fiat« 615 D -- 
1,5 t (nevozen)
20. 6. 1969 ob 8. uri na 
dvorišču podjetja.

Pravico licitiranja imajo 
V5« gospodarske in druž
bene organizacije, kot tudi 
zasebne osebe.
Interesi morajo predložiti 
pooblastilo organizacije, 
zasebniki pa položiti 500 
din pologa.

GRADBENO OBRTNO PODJETJE 

NOVO MESTO

bo prodalo

NA JAVNI LICITACIJI

naslednja osnovna sredstva;

1. kamionet IMV Kurir
z generalno obnovljenim motorjem

2. stroj za izdelavo betonskih votlakov -
debeline 25 cm, kompleten, z deščicami

3. betonski mešalec Progres, 150-litrski,
z elektromotorjem.

Licitacija bo v ponedeljek, 16. junija, ob 10. uri 
dopoldne na upravi podjetja v Novem mestu, 
Germova 4.

Sušili bodo drugače
Kmetija Jožeta Jermana iz Pijavic bo prva imela 

naprave za dosuševanje živinske krme

Za spravilo ždvinske krme 
s travnikov in njiv ni vse
mogočnega recepta. Po svetu 
uporabljajo racldčne načine, 
pridelovalci se povsod pri
zadevajo, da bi bile izgube 
kar najmanjše ter da bi bili 
vse manj od\’l9ni od -vr^ne- 
na. Eden naj slabših in naj
bolj raizsipnčh načino\’ spra
vila je Slišen j e na tleh, ki je 
pri nas še daleč najbolj v 
veljavi.

V krajih, ki imajo pogoste 
padavine v poletju, se je 
zadnj-a leta razširilo dosu
ševanje prevenele krme na 
skednjih ;n pomočjo moč
nih ventilatorjev. Za tak način 
dosuševanja se je med prvi
mi, če ne prvi, na Dolenj
skem odločil Jože Jerman iz 
Pijavic pri Mtokronogu.

CM nekod je pribrzel s 
fičkom, ko smo gt čakali na 
dvorišču velik« domačije. 
Njegova žena, ki se očitno 
že dobro spozna na kmetij
ske zadeve, je medtem že 
razkazala pašo z električ
nim pastirjem, hlev in ske
denj, ki ga pripravljajo za 
dosuševanje sena in detelje.

Jermanovi bodo stari ske
denj izkoristili za povsem 
druge namene, kot je bil 
2̂ a jen . Postavili bodo ja
ške, kamor bodo močni 
ventilatorji potiskali zrah, 
ob nje pa nakladali v plasteh 
prevenelo krmo, kn jo bodo 
lahko tiudi ob slabšem vre
menu kmalu umaknili s 
bravniksv, ne da bi bilo tre
ba čakarii, kakšno bo vreme

naslednji dan. Ce bo delo
valo vse taiko, kot je predvi
deno, bo Jenman kmalu do
bil posnemalce.

m  ̂VRATA
! I I OKNA 
iniGS POLKNA 
I h i b v J  n a
f i b r t i c a  KREDIT

Zaradi nezasenčenih 
luči v jarek

Todor Klajifi Iz Brežic se ]e 20. 
maja ponoči peljal z osebnim av
tomobilom iz Brežic proti Čatežu. 
Pred Catažem Je privozil naproti 
neznani voznik osebnega avtomobi
la, ki pred srečanjem ni zasenčil 
dolgih luči. Klajič je zaradi tega 
zavozil v 60 cm globok jarek in 
oplazil obcestni zid ter se pri tem 
poškodoval. Na osebnem avtomo
bilu je škode za okrog 4.000 din.

Skopice: avtomobilu raz
neslo zračnico

25. maja dopoldne Je osebne
mu avtomobilu, ki ga Je vozil 
Grk Kaliopl Prangelakls, na av- 
toniobilski cesti pri Skopicah 
razneslo zračnico. Ko je pripeljal 
naproti neld avtomobil. Je zavil 
na desno in zapeljal po nasdpu 
na njivo. Voznik in r ĵegova žoia 
sta bila ratvjena, škodo pa so 
ocenili na 3000 din.

Podhosta: zadel očeta 
in sina

25. maja popoldne Je IJublJan- 
Žan Stanislav Pemeik z osebnim 
avtomobilom v Podbosti prehite
val Daniela Po\'Seta in njegovega 
3-letnega sina v hdpu, ko je 
prišlo naproti neko voailo Per
nek je zadel Povieta in ga 2 
njegovim sinom vred pahnil s 
ceste, pri čctner sta se oba ra
nila.

Veselo na pot 
za volanom

3. Občasni bolnik
Voznik, ki Je v staležu bolnih, ne spada za volan. 

Prav čudno je, da kdo, ki ni sposoben za redno delo 
v tovarni, v F>odjetju ali pisarni, misli, da lahko vorai 
motorno vozalo. Večkrat opažamo • celo voznike z 
mavcem na roki ali na nogi, ki se veselo pripeljejo 
k zdravniku na pregled ali kamorkoli po svojih opravkih. 
Ko jih zdravnik opamnd, da niso sposobni za vožnjo, se 
prav čudijo, zakaj neki ne, češ saj kar dobro vozijo. 
Morda jih mavec malo ovira, pa vendar ne hudo, kje pa! 
Pa še čas imajo sedaj, ko niso sposobni za delo! Ce ima
jo srečo, se ne zgodi nič. Največkrat pa sreče nimajo in 
potem se strašno čudijo, da se jim je pripetila nesreča. 
Podobno velja tudi za druge voznike. Bolnik z okVaro 
srca, z boleznijo ledvic, z visokim krvnim pritiskam, z 
živčnimi motnjami, s sladkorno boleznijo in tako naprej 
ne more voziti motornega voaila, dokler je bolan. Pa tudi 
z zobobolom ne in z bolečinami v križu ne, pa ne 
z angino in s prehladnimi boleznimi, ko kašlja in ima 
vročino, skratka ne, če je bolan, človek je bolan vedno 
ves, cel, čeprav je bolezen le na enem organu ali poškodba 
le na enem delu telesa! človek je sestavljen iz telesnosti 
in duševnosti, pa se zato odraža njegova bolezen ali ik> 
škodba v njegovem duševnem stanju in v vsem telesu. 
Nekatere bolezni so združene z vročino, takrat je jasno, 
kako je to. Sele potem, ko je bolnik ozdravel in mu 
zdravnik dovoli, da lahko spet vozi, sme za volan. Za
enkrat še nimamo predpisa, s katerim bi začasno od
vzeli vozniško dovoljenje bolnikom, dokler so bolni ali 
poškodovani. To je. odvisno od samih voznikov, njiiiove 
obče zavesti in poštenosti ter samokritičnosti. Sicer pa 
EKMneni vožnja, če sd bolan ali poškodovan, vsaj p recen je 
vanje svojih moči, če ne nepK>učenost, zavestno tv^anje 
ali pa celo namerno brezvestnost!

\

, 4. Učinek zdravil

2ivimo v času strahotne potrošnje praškov in tablet 
vseh vrst. Pri nekaterih drz&vljanih je že postala prav 
navada, da brez tablet ne morejo več živeti. Za vsak gla- 
vobolček ali drugo bolečinico jemljejo zdravila, ki jih si
cer zdravnik ne predpiše, se pa dobe v lekarnah brez 
recepta. To so r^ijvečkrat cofalgol, amcophen, plivadon, 
optalidon, phaenalgol, kombinirani praška in podobno. 
Ne glede na to, da že sama narada jemanja tablet in 
praškov kar naprej in nekontrolirano vpliva na zdravje 
pozitivno, ker počasi zastruplja organizem, ix>sebno nio- 
žgane, opozarjam na to, da vsa ta sredstva proti boleči
nam in tudi pomirjevalna sredstva ne gredo skupaj z 
alkoholom. Učinek alkohola se namreč s temi zdravili 
ne sešteva, ampak množi, kar pomeni, da je tak voznik 
prej pijan in posledica je karambol. Reagiranje živčevja je 
počasnejša in nesreča je tu. Torej nedvomna tabletoma- 
ni j a in neza:ianje.

Teh nekaj dejstev, ki jih omenjam, naj bo opK>zorilo 
vozjndkom motornih vozil, ko gredo na vožnjo. V trenutku, 
ko vozilo krene na pot, se vključi v p:finet, ki vsak tre» 
nutek spreminja svojo naravo in daje nešteto prilik za 
nesreče. V glavnem je dogajanje na cesti odvisno od vo
znikov, in če ti vozijo normalno in previdno in če so 
vešča prometa, se promet odvija brez težav. Vsak voznik 
mora zase vedeti, kaj zmore in česa je sposoben, pa tudi 
česa ne zmore in česa ni sposoben. Poskusimo torej vse, 
da bo nesreč čim manj!

Dr. B020 OBLAK

31
»Ali se vam ne zdd, da je  baronova »plemiška' 

beseda boljša od naSe, ki nd ,plemiška'?« se je obr
nila proti G rajžarju, ki je  tudi prim aknil stol k peči.

M atija jo  je resno pogledal.
»Na vsak način Je v današnjih časih bolj tehtna, 

nego je naša.«
Stisnila je ustne in postrani pogledala na ječar

ja, ki je v kotu' pred ognjiščem razpihaval žerjavic50, 
da skuha čaj.

»In kako m islite vi o tem, gospKxl mojster?« je 
vprašala ječarja.

Mož je vzravn^ svoje mogočno telo in se 
obrnil.

»Tako mislim, da je  beseda vsakega človeka to 
liko vredna, kolikor jo  ceni on sam.«

»Izvrstno!« je ploskivil kom ornik Mihec z ro
kama.

Sodnd pristav Dominik Kopriva je komaj stopil 
v pisarno — v predsobje m ogočn^a gocspoda mest- 
n ^ a  sodndka Ju rija  Tolminca, ko se odpro vrata 
sosedne predsobe in visokostno vstopi še mogočnejši 
gospod od samega sodnika: gospod sluga.

»Gospod sodnik jih  že več nego pol ure pri
čakujejo.«

»O, hud . . . !  kaj pa hoče navsezgodaj?«
Bilo pa je že pol dobre ure po pričetku uradnih

ur
Sluga — visokosten skomig z ram eni in tova

riško skrivnostno:
»Gospod baron Valvasor so p ri njih.«
»Clan deželnih stanov?«
»Ne. oni 2  BogenSperka.«

1 ^ 0 ^  ILKA VAŠTETOVA:

V r a ž j e '
D E K U B

(Zgodovinski roman)

»Hm.«
Pristav je m im o odložil klobuk. Ni se bogve kaj 

bal svojega predstojnika. Bil Je premožen — po 
starših  je  podedoval posestvo v Krškem  — in ni 
mislil dolgo ostati v Ljubljani. M imo si je  naravnal 
čipkasto kravato in z gracijo odstopical skom pred
sobo in potrkal na predstojnikova vrata.

V visokem naslonjaču je ugledal gospoda sred
nje velike, šibke postave in širokega, mesnatega 
obraza. Gosti, svetli lasje so mu padali na ramena: 
učenjak Valvasor.

Sef se nd ozrl na prišleca. Prek ram en mu je 
ukazal:

»Poročila stražnega načelnika!«
Dominik Kopriva se Je jadrno zasukal in se 

vrnil v svojo sobo.
»Ali je  stražni načelnik že podal poročilo?« Je 

vprašal sivolasega pisarja, ki Je sključen in ves ne
znaten sedel pri dm gem  oknu in pisal, pisal, pisal.

»2 e.«
Pisar je zataknil gosje pero za uho in pobrskal 

med papirji na polici:
»Tu.« In  pomolil je z eno roko pristavu aktu, 

z dm go Je že zopet pisal.

Kopriva je z očmi obletel akt. Ustavil se je pri 
besedah: »uslužbenca pri gospodu baronu Valva
sorju«, »Aha!«

Po poti v šefovo sobo je še enkrat prebral od
stavek.

Sodnik je prijel akt in ga prečital. Pokimal je  
baronu. Izpod očal je pogledal na pristava in 

 ̂ velel;
»Ukrenite vse potrebno, da se pripeljeta jetnika 

semkaj!«
Dobre če trt ure pozneje sta  v sprem stvu sluge 

stopila v predsobo oba jetnika: G rajžar in — ko
m ornik Mihec! Ošabno je pristopical iz svoje sobe 
pristav in zviška postrani pogledal na jetnika. Visok 
tn stasit je šel mimo njiju.

M ariji so se poredno zasvetile oči, ko je s po
smehom prem erila gizdalina v dolgi m odrikasti suk
nji in rjavih hlačah ter rum enih dokolenskih nogavi
cah in črnih šolnih z visokimi rdečimi petami.

Odšel je v šefovo sobo in dejal visokostno:
»Naj vstopita h gospodu sodniku!«
Nato se je usedel za mizo pri oknu, vzel gosje 

pero v roko in s čmerikavim obrazom ozrl dol na 
trg  pred m agistratom , k jer so se okrog zasneženega 
vodnjaka gnetle ljubljanske branjevke s košaram i in 
jerbasi.

Jetnika sta  obstala pri vratih. .
Prvo, kar je M arija ugledala, so bili nešteti 

kodri velikanske lasulje, zibajoče se nad črnim sod
niškim talarjem .

»Ce se ju tri ali pojutrišnjem  oglasijo, gospod 
baron, jim  bom Y denarjem  no uslugo,« je prihajalo 
izpod lasulje.

»Prosim, gospod m estni sodnik!«
Lasulji nasproti se je v naslanjaču priklonil ba

ron Valvasor.
»Zopet dolg!« sl je mislila M arija.
Lasulja se je okrenila.



VLADIMIR 
POLJAKOV BESEDE... BESEDEB ■  ■

— Ljubim  te! — sem  
ji rekel.

— Prozaično, — je od
govorila. — Najdi kakšne 
boljše, nove besede.

— S čim pa naj zame
njam  ti dve besedi: »lju
bim te«? Saj te zares lju 
bim.'

— Trapasto, — je rekla. 
Ljubezen mora porajati 
nove besede.

— Le zakaj jih jaz ne 
.m orem  roditi?

— To se pravi, da me 
ne ljubiš, kakor bi me 
moral. Primitivni, stan
dardni slovar! V eni m i
nuti ti lahko naštejem  vso 
to zbirko besed: »draga 
moja«, »ljubljena«, »lju
bim«, »zaljubljen«, »obo
žujem«, »zblaznel bom«, 
»nikogar si ne želim, le te
be«, »ti si najlepša«, »nika
m or ne morem brez tebe«, 
»ti si moje življenje«, »sa
pe mi zmanjkuje, mislim  
le nate, sanjarim o tem, 
da bi te čimprej videl, da 
te bom objel, poljubil, 
tvoj, samo tv o j ...«  In  
zdaj, če hočeš, je res že 
zadnji čas, da greš.

—  Ne vem, —  sem re
kel. —  V m ojem  besednja
ku res ni drugih besed. 
Govorim tisto, kar mislim, 
in ‘kar čutim. Drugih be
sed ne poznam. Ampak 
ljubim te, prisegam ti, da 
te ljubim!

—  No, zdaj si dodal še 
»prisegam«, —  je rekla in 
zgrbančila čelo. —  Ogab
no! Prosim, pojdi!

In  odšel sem. Kaj pa 
sem drugega hotel, ko ni
sem vedel za druge bese
de, izmišljati pa si nisem  
maral.

Odšel sem in ni me bilo

ves mesec, čez  mesec dni 
sem prejel njeno pismo!

Pisala m i je:
»Dragi moj! Zaljubljeni! 

Ljubim te, obožujem, 
zblaznela bom! Kam si iz
ginil? Ne morem se umiri
ti! Ti si najboljše bitje na 
tem svetu! Prisegam ti, ne 
želim si nikogar, samo te
be! Ne morem živeti brez 
tebe, sape mi zmanjkuje  
ob misli nate, sanjarim o 
tem, da bi te čimprej vi
dela, objela, poljubila! Tvo
ja, samo tvoja Tanja!«

Odhitel sem k  njej, i n . . .  
ali je potrebno, da nada
ljujem  zgodbo?

OKROGLE
Istega leta kot Bernard 

Shaw je začel vznemirja
ti konservativno družbo 
tudi Oscar Wilde, pisatelj 
pesnik in dramatik.

Ko se je vrnil s poto
vanja po Združenih drža
vah, so ga vprašali, če je 
imel velik uspeh,

»Uspeh sploh ni prava

l

— N ik a r  iie k lečite  n a  v ra t ih ,  le n a p re j ,  p rid ite , 
p rid ite!

beseda. Moral sem imeti 
tri tajnike, ki niso delali 
drugega, kot odgovarjali 
na pisma oboževalk, ki so 
želele dobiti koder mojih  
las.«

Novinar je nejeverno 
vprašal:

»Tri tajnike? Kaj ni mo
gel eden vsega opraviti?«

»Nemogoče! Tako hitro 
ne rastejo lasje niti naj
boljšemu tajniku.«

Wilde se je odločil, da 
bo prisostvoval krstni 
dramski predilavi bežne
ga znanca. V njegovi loži 
je sedel tudi avtor. Wilde 
ni ne po prvem ne po dru
gem dejanju rekel nobe
ne besede. Nato se je av
tor opogumil in ga vpra
šal, kako mu stvar ugaja. 
Veliki pisatelj je zamiš
ljeno dejal:

»Zunaj mora strašno de 
zevati.«

»Zakaj? « ,

»Ker noče nihče oditi.«

is-

Angleško pisateljico Ma
rie CorelTi so vprašali:

»2kikaj se pravzaprav 
ne omožite?«

Začudila se je:
»Da bi se omožila? —  

Doma imam psa, ki zju
traj zarenči name, papigo, 
ki se ves dan dere, in mač
ko, ki se vsako noč pozno 
in tiho priplazi domov, 
čem u mi bo potemtakem  
še mož?«

GJâ - i-žNiK m

(Nadaljevanje in konec)

. . .  »Nebeško, sladka moja,« je drugi 
dan rekla gospodična Cešljeva gospe 
Strombomovi, »kako lep je zdaj vaš sa- 
lonček, naravnost eleganten! Ampak kako 
lep bi šele bil s kakšnim novim moder
nim lestencem, veš, s takšnim, ki bi se 
lesketal s svojimi odbleski in prizmami 
v temle lepem ogledalu!«

Po osmih dneh je visel tak lestenec, ki 
so ga kupili na up, s stropa Strčmbomo- 
vega salona.

Strombom je imel čut za lepoto. Več 
let je študiral in opravil izpit iz estetike, 
in kadar koli je pogledal v svoj salon, je 
nabiral obrvi in vzdihoval.

»Kaj ti je? Saj zdihuješ kakor pitan 
vol, ki se je naphal sveže detelje,« je milo 
in prijazno rekla nj^ova žena.

»Ljuba, kaj ne vidiš, v kako kričečem 
nasprotju je naše staro pohištvo tu notri 
z lepo preprogo, lestencem in ogledalom te
te Luize?«

Mama je temu takoj pritrdila. Hop, že 
je sedela možu na kolenih, ovila mu je 
dvoje debelih rdečih rok okoli vratu, ga 
tako stiskala, da je šimielo seno, s katerim 
je bil blazinjak nabit, in rekla: »Ah, ti 
ljubi Strombom! Ampak čut za lepoto in 
okus pa imaš!«

Stara častitljiva zofa je bila še iz go- 
spejine rodovine. Na nji je Natalija 
Strombom, rojena Bomstrom, kot šest
najstletna devica pri branju sanjarila. Na 
nji je sedel njen oče poslednjo nedeljo 
svojega življenja in pil pivo. Na nji je po
zneje sedela gospodična Natalija, ko jo je 
referendar Strombom poprosil, naj pri
voli, da bo smel v prihodnje on skrbeti 
zanjo, in na nji sta Strombom in ona 
vnovič sedela, ko sta nekoč v mraku razo
dela papanu, da je StrSmbomovi rodovi
ni potomstvo zagotovljeno. Tale zofa je 
po pravici lahko zahtevala spoštovanje in 
ljubezni: ko pa je zdaj slišala, da jo go
spoda prezira takisto kakor njene bra
trance stole, so se ji od žalosti zlomile 
noge, od srda pa hrbet, in sta se gospod 
in gospa Strombom znašla na tleh, kolikor 
sta bila dolga in široka.

Našli so nekega pettčnika, napisali me
nico, kupili pohištvo iz orehovine in ome
jili jedilnik tako, da je smel Strdmbom 
do nadaljnjega hoditi v gostilno, da bi nje
gova prebava zaradi pomanjkljivega obra
tovanja popolnoma ne zastala.

Zato pa je bilo velikemu ogledalu tete 
Luize v zadoščenje, da 'je  odsvitalo okoli
co, ki je je bilo vredno.

Naj še pripovedujem, kako so pisali 
nove menice in kako so tudi ostale sobe 
tako opremili, da se je prilegalo salonu? 
Naj razkladam, kako so stradali in lagali 
in si izposojali, da so lahko sprejemali 
goste, kajti kaj velja še tako eleganten 
dom, če zanj nihče ne ve? ■

Ne, gotovo bo zadostovalo, če omenimo, 
da je mamica videla na svoj rojstni dan,

kako je stal Strombom v jedilnici za og
lom jedilne omare in poljubljal preklo, 
županovo guvernanto. Tega ni mogla vi
deti naravnost, pač pa nesrečnika nista 
upoštevala, da ju lahko vidi v lepem ogle
dalu tete Luize.

In potem so bili vsi, prav vsi prepriča
ni, da so Strombomovi obogateli.

Davčna komisija je Strombomom 
dvojno navila davke.

Duhovnik ga je prišel prosit, naj vpiše 
petindvajset kron za graditev gospodinj
skih šol, namenjenih polodraslim hčeram 
ljudožercev. Kuharica je zariadi prepogo
stih obiskov zahtevala, da ji zvišajo plačo.

Stari stric Janez, ki ni imel otrok, je 
napisal: »Ker sem z zadovoljstvom opazil.

da si se pririnil do izredno donosnega 
položaja, tako da je tvoj dom med najod
ličnejšimi v mestu, sem včeraj spremenil 
svojo oporoko v prid skladu za nagrade 
zvestim gospodinjskim'pomočnicam.«

NaiK)sled je Strombom sijajno ban
krotiral. Vso gospoščino so zdražbali in 
neki mlad, novoporočen i)astor tega ifie- 
sta je kupil veliko ogledalo tete Luize za 
petinsedemdeset kron.

Strombom je stopil k njemu in mu re
kel: »Gospod pastor, pazite, tole ogledalo 
vam ne bo prineslo sreče v hišo.«

Toda gospod pastor je zasukal oči, si 
pogladil lase s čela, vzdihnil, zaprl oči, 
sklenil roke in rekel: »Kogar ima boj rad, 
temu gre vse po sreči.«

Pri teti Luizi se je ob kavi razvil stra
šanski klepet, ko je prispelo pismo z no
vico o Strombomovem polomu. Teta Lui- 
za je tlesnila z rokami in vreščala: »Da, tu 
vidimo, kako je, če ljudje ne znajo gospo
dariti. Sorodniki so jim tako pomagali! 
Jaz sama sem jim na primer podarila 
veliko, izredno lepo ogledalo.«

29. -  Cesta se je prevesila na drugo stran gor
skega prelaza in -  glej! -  spet so se začele 
oštevilčene serpentine; tokrat na drugo stran. 
In priznajmo: ta stran je bila še stokrat bolj 
slikovita. Tovariš Paradižnik sl ni mogel kaj, da 
ne bi izvlekel fotografskega aparata. Prislonil ga

je k očesu in lovil vanj soprogo v avtu z ožarje
nimi gorami v ozadju. -  »Pozor!« je zavpil in 
pritisnil. -  Ko bi bil objektiv živ. bi ostrmel od 
začudenja! Prav tedaj se je namreč z avtom 
odigral nenavaden prizor! -  Paradižnikova nista 
posvetila posebne pozornosti tabli ob poti: divja

čina na cesti! To ju je drago stalo. -  S skale 
je skočil na cesto veličasten kozorog, pravi 
okras planin. Avto na cesti mu očitno ni šel ' 
y  račun. Z drugimi besedami; izsiljeval je pred
nost! Odzad se je uprl v limuzino in jo krepko 
pognal navzdol.



k:i kupujte izdelke »rašica«! K l
Komisija za oddajo stavbnih zemljišć pri

Svetu za urbanizem, gradbene in komunalne 
zadeve občinske skupščine Novo mesto

r a z p i s u j e
na podlagi 11. in 14. čl. odloka o urejanju in odda
janju stavbnega zemljišča na območju občine Novo 
mesto (Skupščinski Dolenjski list št. 10/68 z dne
11.5.1968)

1. JAVNI NATEČAJ
1.
za oddajo deloma urejenega stavbnega zemljišča 
v Gor. Straži (Kregarjev hrib) za gradnjo 18 enodru* 
žinskih stanovanjskih tiiš, ki so označene v zazidalni 
situaciji z oznako od 1—18.

a) Odškodnina za zemljišča znaša 5,50 Ndin za 
im ^ V primeru, da prejšnji lastnik doseže v od
škodninskem postopku višjo odškodnino, plača in
vestitor to višjo odškodnino.

b) Izklicna cena stroškov komimalne ureditve 
znaša 9.029 Ndin na lokaciji in vsebuje stroške pri
prave stavbnega zemljišča, stroške i^radnje kana
lizacije in nn onu'ežja. Ostale komunalne naprave 
uredijo investitorji na svoje stroške.

2.
za oddajo deloma urejenega stavbnega zemljišča 
paro. št. 2298/3 k. o. Dole za gradnjo ene enodružin
ske stanovanjske hiše v Gor. Dolah.

a) Odškodnina za zemljišče znaša 2,00 Ndin 
za 1 m*;

b) stroški priprave znašajo 413,2Š0 Ndin na lo
kacijo.

Stavbno zemljišče komunalno opremi najugod
nejši ponudnik na svoje stroške.

3.
za oddajo deloma urejenega stavbnega zemlji.šča 
v Prečni — bivša Opekarna za gradnjo 12 stano
vanjskih hiš po zazidalnem načrtu.

a) Odškodnina za zemljišče znaša 4,00 Ndin 
za 1 m̂ ; ^

b) stroški priprave zjiašajo 1.284,10 Ndin na 
lokacijo.

Stavbno • zemljišče komunalno opremi najugod
nejši ponudnik na svoje stroške.

4.
za otltlaju deiunia urejenega stavbnega zemljišča 
pare. št. ;>461/1 k. o. Podturn za gradnjo 4 stanovanj
skih hiš v naselju Meniška vas.

a) Odškodnina za zemljišče znaša 6,00 Ndin 
za 1 m̂ ;

b) stroški priprave znašajo 1.046,46 Ndin na 
lokacijo.

Stavbno zemljišče komunalno opremi najugodnej
ši ponudnik na svoje stroške.

II. JAVNI NATEČAJ
1.
za oddajo deloma urejenega stavbnega zemljišča 
v uporabo za gradnjo 10 stanovanjskih hiš v 2užem> 
berku (na bivšem sejmišču) označen v zazidalni 
situaciji pod oznako 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14 in 15.

a) Odškodnina za zemljišče znaša 2,50 Ndin 
za 1 in ;̂

b) stroški priprave stavbnega zemljišča znašajo 
4.116 Ndin na lokacijo.

Investitorji na lastne stroške zgradijo slcupno 
stanovanjsko cesto, skupno kanalizacijo in el, omrež
je za novi kompleks.

A. Varščina, ki jo mora položiti vsak ponudnik 
hkrati z vložitvijo ponudbe, znaša 1.000 Ndin in jo 
mora ponudnik vplačati na račun 521-781-1 (Sredst
va za pripravo in komunalno ureditev gradbenega 
zemljišča pri Podjetju Dominvest, Novo mesto) z 
oznako, da je depozit. Dokaz o vplačilu varščine 
morajo Interesenti priložiti ponudbi.

B. Rok za predložitev ponudb je vključno pet
najsti dan po uradni.objavi tega natečaja. Odpira
nje ponudb bo osemnajsta dan po objavi ob 7. vu*i 
v sejni sobi Podjetja Dominvest, Novo. mesto, Pre
šernov trg 8, kjer lahko prisostvujejo budi intere
senti. Ponudbe pošljite v zapečateni ovojnici na 
naslov: Podjetje Dominvest, Novo mesto, Prešernov 
trg 8 z označbo »JAVNI NATEČAJ«.

C. Predmet licitacije so stroški za pripravo in 
komimalno opremljanje stavbnega zemljišča.

D. Vse grafične podloge in ostali pogoji so inte
resentom na razpolago pri .podjetju.

E. Poleg odškodnine za stavbno zemljišče plačajo 
investitorji tudi občinski prometni davek od vred
nosti dodeljenega zemlji.̂ iča.

P. Ostali pogoji natečaja so določeni v ^plašnih 
pogojih k razpisom javnih natečajev, katere morajo 
dvigniti interesenti pri podjetju Dominvest, Novo 
mesto, in so se.stavni del te,9;a natečaja

Podjetje Dominvest 
Novo mesto

Podjetje » N O V O L E S «  
NOVO MESTO-Straža
r a z p i s u j e
v soglasju s Tehniško šolo za kemijsko, me- 
talvu^ko, rudarsko, lesno in papirno stroko v 
Ljubljani, Aškerčeva 7/1, za svoje potrebe

vpis v prvi razred redne teh
niške šole -  lesno industrij
ske stroke v Novem mestu
Pouk bo organiziran v Novem mestu pri Za
vodu za izobraževanje kadrov in produktiv
nost dela Novo mesto.

V šolskem letu 1969/70 bomo sprejeli 35 učencev 
P o g o j i  za sprejem;
1. uspešno dokončana osemletna osnovna šola;
2. uspešno opravljen sprejemni izpit iz materinšči

ne in matematike;
3. kandidat mora biti telesno in diuševno sposoben 

za študij iabrane stroke;
4. prednost pri sprejemu imajo kaiKiidati moškega 

spola. '

Kandidati naj izpolnijo prijave (predpisane obrazce, 
ki jih je iiadala Državna založba Slovenije) in jih 
Jcolkujejo z  1,00 din državne takse. Prijavi je treba 
priložiti: spričevalo o dokončani osemletni osnovni 
šom (original), izkaz o tisp^u  in vedenju, rojstni 
list in dopisnico z naslovom kandidata.
Prijave morajo oddati do 15. junija 1960 v tajništvu 
Zavoda za izobraževanje kadrov in produktivnost 
dela. Novo mesto. Ulica talcev 3/II,
ICandidati bodo pravočasno obveščeni, kdaj bodo 
sprejemni izpiti.
Podrobnejša pojasnila o vpisu in šolanju dobe inte
resenti v tajništvu zavoda.
Vsem kandidatom, ki bodo uspešno dokončali šola
nje, zagotavlja podjetje ustrezno zaposlitev, najbolj 
nadarjenim pa bo omogočilo nadaljnji študij.

POKLICNA KOVINARSKA 
IN AVTOMEHANIŠKA ŠOLA
NOVO MESTO ,

o b j a v l j a  RAZPIS ,

ZA VPIS V 1. RAZRED 
za šolsko leto 1969/70
Sprejetih bo 150 učencev, in sicer;
75 UČENCEV za poklice kovinarske smeri in 
75 TJČENCEV za poklic avtomehanika

POGiOJI za sprejem so;

— uspešno končana osemletka,
— uspešno opravljen preizkusni test iz matematike 

in slovenskega jezika, i
— ustrezno zdravstveno stanje.

Prijave (obr. 1,50), kolkovane z 0,50 Ndin, bomo 
sprejemali do 24. junija 1969.
Prijavi Je treba priložiti še spričevalo o uspešno 
opravljeni osnovni šoli, izpisek Iz rojstne matične 
knjige in zdravniško ix>trd!ilo, da je učenec sposoben 
za uk kovinarskega oz. avtomehaniškega poklica. 
Preizkus znanja iz slovenskega jezika in matematike 
bo 25. junija 1969 ob 8. uri na Poklicni kovinarski 
in avtomehaniški šoli v Novem mestu.

RAVNATELJSTVO

GRADBENO PODJETJE

OBNOVA
TITOVA CESTA 39
v a b i  k sodelovanju
na prosta razpisana delovna mesta:

—  žerjavovodje s pooblastilom
—  visoko kvalificirane in 

kvalificirane zidarje
—  visoko kvalificirane in 

kvalificirane tesarje
—  kvalificirane železokrivce

Zaposlitev je možna takoj, in to za delovna mesta 
v Ljubljani, Domžalah, Celju in Trbovljah, ter ka
snejša možnost zaposlitve v inozemstvu.
Samska stanovanja in hrana zagotovljena v podjetju. 
OseUr.'i prejemki določeni s pravilnikom podjetja. 
Vse ostale informacije daje kadrovska služba 
c;p OBNOVA, Ljubljana, Titova cesta 39.

UPRAVNI ODBOR PODJETJA

INDUSTRIJE OBUTVE
NOVO MESTO
r a z p i s u j  e 
VODILNO delovno mesto

RAČUNOVODJE podjetja
POCiOJI;
— višja izobrazba ekonomske smeri in najmanj 3 le

ta prakse ali srednja strokovna izobrazba eko
nomske smeri in najmanj 5-letna praksa;

POSEBNI POGOJ;
— sposobnost za vodenje in urejanje zadev splošne 

službe podjetja.
Osebni dohodek po pravilniku o delitvi osebnih 
dohodkov v podjetju.
Razpis velja do zasedbe delovnega mesta.
Ponudbe s kratkim življenjepisom in z dokazili o 
izpolnjevanju razpisanih pogojev naj kandidfati poš
ljejo na naslov;
UPRAVNI ODBOR PODJETJA INDUSTRIJE OBUT
VE — NOVO MESTO — razpis delovnega mesta 
računovodje.

STANOVANJSKO PODJETJE

KGP KOČEVJE
r a z p i s u j e  ^

javno dražbo
ZA PRODAJO STANOVANJSKIH HIŠ 
IN GOSPODARSKIH POSLOPIJ: 

stanovanjske hiše -  Grčarice št. 2 
stanovanjske hiše -  Grčarske Ravne št. 6 
stanovanjske hiše -  Mlaka št. 8 
gospodarskega poslopja -  v Klinji vasi

Javna dražba bo v Grčaricah 25. junija 1969, ob 
8. uri in v Grčarskih Ravnah isti dan ob 9. uri. 
Na Mlaki bo javna dražba 25. junija 1969, ob 15. ucj 
in v Klinji vasi isti dan ob 16. uri.

Varščino v višini 10 % • izklicne cene plač*ajo inte
resenti pred pričetkom dražbe.

Ostala pojasnila in pogoje dobijo interesenti pri

STANOVANJSKEM PODJETJU KGP KOČEVJE — 
KOLODVORSKA 13.

'|iiPiuuuiiiiitiiiuiiyiHiiiLWiiiiiuiiiiMiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiiuiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiuiuiuiuiiiuiiiiiiuuiiiii<iiiiiiiiiiiiiiiunii»^

, Hcrmclika ]
  .

TRGOVSKO PODJETJE

NOVOTEHNA, Novo mesto
o b j a v l j a

1. prosto delovno mesto

knjigovodje>saldokontista
2. več prostih učnih mest

trgovskih Vajencev
(moških) železrrinsko-tehniijne stroke. 

P o g o j i ;
Pod 1.: ekonomska srednja šola s prakso; prednost 

imajo knjigovodje z znanjem strojnega 
knjiženja. Poskusno delo do treh mesecev. 

Pod 2.; končana o.Miovna šola z najmanj dobrim 
uspehom.

Prošnje sprejema splošni sektor podjetja 15 dni 
po objavi.

mROLOPLAST« -  Brežice, Črnec 31

i š č e

DVA DELAVCA 
za stalno delovno razmerje

P o g o j i ;  urejena vojaška obveznost, kvalificirani 
mehanik, strojni ključavničar, orodjar in podobno.

— Za eno delovno mesto je lahko polkvalificirani 
delavec. — Nastop dela takoj.

---
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RADIO LJUBLJANA

P O  S L E DI  G O R E N J ^
VAŠA PRILOžf^OST

Brez odlašanja sledite 
Izdelkom Gorenja.

Sodelujte v tej nagradni igri. 
Pošljite na naslov tovarne 
razglednico svojega kraja.

Na razglednico napišite 
poleg svojega naslova 
itevilko garancijskega lista 
tzdelka Gorenje, ki ga imate.

Ce tzdelka nimate, pa četudi 
ga ne nameravate kupiti, 
pošljite samo razglednico
• svojim naslovom na

»GORENJE«
Tovarna gospodinjske opreme 

VELENJE 

(PO SLEDI GORENJA)

■  PETER, 13. JUNIJA; — 8.08 
Glasbena matineja. 9.25 »Morda 
vam bo všeč«. 10.15—12.00 Pri 
vas doma. 11.00 Poročila — Turi
stični napotki za tuje goste. 12.30 
Kmetijski nasveti — Inž. Dare 
Bemot: AH lahko pripravimo sok 
črnega ribeza tudi doma? 12.40 
ČM polja in potoke. 13.30 Pripo- 
rotejo vam . . .  14.35 Naši poslu
šalci čestitajo in pozdravljajo.
15.20 Napotki za turiste. 16.00 
Vsak dan za vas. 17.05 Človek in 
zdravje. 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Minute z ansamblom Borisa 
Franka. 20.00 Poje komorni libor 
RTV Ljubljana p. v. Lojzeta Le
biča. 20.30 Prenos drugega večera 
festivala »Slovenska popevka 69«.
23.15 Oddaja o morju in pomor- 
6č̂ Jcih

■  SOBOTA, 14. JUNIJA; 8.08 
Glasbena matineja. 9.25 »Cez trav
nike zelene«. 10.15 Pri vas doma.
11.00 Poročila — Turistični napot
ki za tuje goste. 12.30 Kmetijski 
nasveti — Inž. Marko Bertoncelj: 
Strojna molža krav na kmetijah.
12.40 šiptarske narodne pesmi s 
solisti in ansamblom Radia Prišti
na. 13.30 E*riporočajo vam . . .
14.25 V vedrem ritmu. 15.20 Glas
beni intermezzo. 15.40 Naš podli
stek. — S. Asanovič: Pramen dima 
ob Moračl. 16.00 Vsak dan za vas.
17.05 Gremo v kino. 18.15 VsJ^o 
soboto »Top^ops 11«. 19.00 Lahko 
noč, otrocil 19.15 Minute z ansam
blom Rudija Bardorferja. 20.00 
Sobotni večerni mozaik. ^.15 Od
daja za naše Izseljence.

■  NEDEUA, 15. JUNIJA. 8.05 
Radijska igra ta  otroke — Frane 
Puntar: »K ^o ae je teta Mica od
vadila sovražiti krave«. 9.05 Kon
cert Iz naših krajev. 10.05 Se 
pomnite, tovariši. . .  a) Adolf 
Jevšnik-Lvov: Prehod Cez Savo je 
vedno delal skrbi, b) Ljuba Ko
di«; 2!daj M bil star 38 let; c) 
Ilija Jurančič; Šmarješka pionir
ska četa. 15.50—13.00 Naši poslu
šalci čestitajo in pozdravljajo — 
vmes ob 11.00 Poročila — Turi- 
stični napotki za tuje goste. 13.15

TELEVIZIJSKI
SPORED

NEDELJA, 15. junija
9.00 Kmetijska oddaja v madžar

ščini (Beograd)
8.25 Pet minut po domače (Lju

bljana)
9.30 Kmetijski razgledi — (Ljub- 

I j ^ )
10.00 Krhetijska oddaja (Zagreb)
10.45 propagandna oddaja (Ljub

ljana)
10.50 Ponovitev kmečke ohceti- — 

(Ljubljana)
11.25 OtroSka matineja: Nenavad

ne. dogodivščine Marka Pie- 
gusa (Ljubljana)

11.50 TV kažipot (Ljubljana)
12.05 Posnetek nogometne tekme 

Brazilija : Anglija (Zagreb)
13.30 K(Ktearska dirka Alpe Adria 

(Zagreb)
13.45 Nogometna tekma Zagreb — 

Sarajevo (Zagreb)
15.30 !5ahovski komentar — (Za

greb)
16.00 Pr«)os športnega dogodka — 

(Ljubljana)
18 00 Med jastrebi — nemško ju- 

goslovanski film (Ljubljana)
19.45 Cikcak (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik (Beograd)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)
20.35 Humoristična oddaja (Beo

grad)
21.20 Videofon (Zagreb)
21.35 športni pregled (JRT)
22.05 TV dnevnik (Beograd)

PONEDELJEK, 16. JUNIJA

17.15 Madžarski TV pregled (do
17.30) (Beograd)

17.30 Vidmarjev šahovski memo
rial — komentar (Ljubljana)

17.45 Tiktak: Mala lupinica — I. 
del (Ljubljana)

18.00 Po Sloveniji (Ljubljana)
18.25 Aktualna tema za samoup

ravljanje (Ljubljana)
18.50 Človek, ne jezi se — za

bavna oddaja (Zagreb)
19.20 Ljudje in poklici- Natakar 

(Ljubljana)
19.45 Cikcak (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik (Dubljima)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)

18.40 Torkov večer z Avgustom 
Stankom (Ljubljana)

19.05 Od zore do mraka — odda
ja TV Beograd (Ljubljana)

19.35 TV inten’ju (Ljubljana)
19.50 Cikcak (Ljubljana)'
20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)
20.35 Ne dotikaj se denarja — 

francoski film (Ljubljana)
22.05 Ples skozi svet —  baletna 

(xidaja (Ljubljana) >
■22.35 Poročila (Ljubljana)

Drugi spored:
17.30 Večerni zaklon (Sarajevo)
17.45 Risanka (Beograd)
18.00 Lutkovna oddaja (Zagreb)
18.2# Telesport (Zagreb)
19.00 Narotoa glasba (Beograd)
19.15 Od zore do mraka (Beograd
19.45 Propagandna oddaja (Saraje

vo)
20.00 TV dne\Tiik (Z^reb)
20.30 Spored italijanske TV

SREDA, 18. JUNIJA

17.15 Madžarski TV pregled (do
17.30) (Beograd)

17.45 20 slavnih — oddaja za ot
roke (Zagreb)

18.30 En frangais (Ljubljana)
18.45 Velika pustolovščina — se

rijski film (Ljubljana)
19.15 Materijalni položaj študentov

— reportaža (Ljubljana)
19.45 TV prospekt (Zagreb)
20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
20.30 3 -2 —1 (Ljubljana)
30.35 The Wilder: Francoske kra. 

Ijice (Ljubljana)
21.05 Obiščite z nami Mlinchen — 

(Ljubljana)
22.05 Dokumentarni film neoplan- 

ta (Ljubljana)
22.30. Poročila (Ljubljana)

Drugi spored",
17.25 Poročila (Zagreb)
17..30 Kronika (Zagreb)
17.45 20 slavnih (Zagreb)
18.30 Svet divjine (Beograd)
19.00 Enciklopedija (Beograd)
19.15 Sjjored JRT (Beograd)

Zabavna glasba. 13.3o Z novimi 
ansambli domačih viž. 13.40 Ne
deljska reportaža. 15.30 Humore
ska tega tedna — Marjan Marinc: 
Oče in sin. 16.00 »Po domače«.
19.00 Lahko noč, otrocil 19.15 
Glasbene razglednice z ansamblom 
Mihe Dovžana. 20.00 »V nedeljo 
zvečer«.

■  PONEDELJEK, 16. JUNIJA: 
8.08 Glasbena matineja. 9.05 Za 
mlade radovedneže. 10.15 Pri vas 
doma — vmes ob 11.00 Vremen
ska napoved, poročila — Turistič
ni napotki za tuje goste. 12.30 
Kmetijski nasveti — Inž. Mileva 
Kač; Opazovalna mreža in rastlin
ske bolezni drogod in piri nas.
12.40 Majhen koncert pihalnih or
kestrov. 13.30 Priporočajo vam . . .
14.35 Naši poslušalci čestitajo in 
pozdravljajo. 15.2o Glasbeni inter. 
mezzo. 16.00 Vsak dan za vas.
18.15 »Signali« — propagandna od
daja; 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Minute z ansamblom Dor- 
ka Skobemeta. 20.00 Koncert 
Simfoničnega orkestra RTV Ljub
ljana. 21.30 Minute z godali 22.15 
Za ljubitelje jazza.

■  TOREK, n .  JUNIJA; 10.15 
Pri vas doma. 11.00 Poročila — 
Turistični napotki za tuje goste.
12.30 Kmetijski nasveti — Inž. 
Tone Hočevar; Gospodarski po
men postranskih gozdnih pax>iz- 
vodov. 12.40 Slovenske narodne 
pesmi. 13.30 Priporočajo vam . . .
15.20 Glasbeni intermezzo 18.15 V 
torek na svidenje! 19.0o Lahko 
noč, otroci! 19.15 Minute s pevko 
Lidijo Kodrič. 30 .()0 CM f<remiere 
do premiere. 21.00 Parada po- 
pevk 23.05 Literarni nokturno.

■  SREDA, 18. JUNIJA: 8.08 
Glasbena matineja. 10.15 Pri vas 
doma. 11.00 Poročila — Turistični 
napotki za tuje goste. 12.30 Kme
tijski nasveti — Ekonomika. 12.40 
Od vasi do vasi. 13.30 Poročila in 
vremenska napoved. 14.35 Naši po
slušalci čestitajo in pozdravljajo.
15.20 Glasbeni intermezzo. 16.00 
Vsak dan za vas. 17.05 Mladina se  ̂
bi in vam. 18.45 Kulturni globus
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 
Glasbene razglednice z ansamblom 
Borisa Kovačiča. 20.00 Koncert o-

17.50 Nenavadne dogodivščine Mar
ka Piegusa — ser. film — 
(Ljubljana)

18.15 M. Kozina; Padlim — Bela 
Krajina — mlad koncert'— 
(Ljubljana)

19.00 Kam in kako investirati — 
oddaja iz cikla V središču 
pozornosti (Ljubljana)

19.45 Pet minut za boljši jezik — 
(Ljubljana)

19.50 Cikcak (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)

ČISTI TON IN JASNA SLIKA -  samo z antenami ELRADA!

2U.35 Ranko Marinkovič: Maestro
va smrt — TV drama TV 
Zagreb (Ljubljana)

22.05 Glasbena oddaja (Ljvibljana) 
Poročila (Ljubljana)
En frangais — ponovitev — 
(Ljubljana)

l)niKi spored;
17.30 TV novice (Beograd)
17.45 Oddaja za otroke (Zagrob)
18.00 Mali svet (Zagrob)
18.20 Znanost in ml (Zagreb)
IR.50 Človek, ne Jezi so (Zagreb)
19.20 TV rošta (Beograd)
10.45 TV pro.spekt (Zagreb)
20.00 TV dnevnik (Beograd)
20.30 Spored italijanske TV

TOREK, 17, JUNIJA

17.45 Risanka (Ljubljana)
18.00 Lutkovna oddaja (Zagreb)
18.20 Obrežje — oddaja za Itali- 

Jan-sko narod, skupino — 
(Ljubljana)

20.00 TV dneTOik (Zagreb)
20.30 Spored italijanske TV

ČETRTEK, 19. JUNIJA

17.45 Tiktak; Oton Zupančič — 
Uganke (Ljubljana)

18.00 Risanka (Ljubljana)
18.15 Po Sloveniji (Ljubljana)
18.45 Filmski sporod (Ljubljana)
19.45 Cikcak (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)
20.35 A. Marodič: Tatjana — iz 

cikla Mali oglasi tLjubljana)
21.20 Kulturne diagonale (Ljublja

na)
22.05 Vidmarjev ftahovskl memo

rial — komentar (Ljubljana)
22.20 WOJECK — serijski film — 

(Ljubljana)
23.10 Poročila (Ljubljana)

PETEK. 20. JUNIJA

17.15 Madžarski TV pregled (do
17.30) (Beograd)

pemih arij. 21.00 Mozaik zabavnih 
melodij. 22.15 Iz festivalov jazza.

■  ČETRTEK, 19. JUNIJA: 8.08
Glasbena matineja. 9.05 Počitniško 
popotovanje od strani do strani.
10.15 Pri vas doma. 11.00 Poro
čila — Turistični napotki za tuje 
goste. 12.30 Kmetijski nasveti — 
inž. Rado Dvoržak: Usklajevanje 
razvojnih programov kmetijskih 
organizacij preko gospodarske 
zbornice. 12.40 Pesmi in pleisi Ju
goslovanskih narodov. 13.30 pri
poročajo vam . . .  15.20 Glasbeni 
intermezzo. 16.00 Vsak dan za vas.
17.05 Četrtkov simfonični koncert.
18.15 Turizem in glasba. 19.0o La
hko noč, otroci! 19.15 Minute ■  
pevcem Ninom Robičem. 20.00 Če
trtkov večer domačih pesmi in na~ 
pevoT, 21.00 Od Ibsena do Ionesca
— Uvodna oddaja. 21.40 Glasbeni 
nokturno. 22.15 Med deli sodob
nih čeških skladateljev.

K a v a

Mercator
20.35 Jajce in jaz — amer. film 

(Ljubljana)
22.15 Koračnice in popevke — n . 

(Ljubljana)
23.15 Poročila (Ljubdjana)

SOBOTA, 21. JUNIJA
v .

15.30 Konj.ske dirke — prenos — 
(Zagreb)

17.45 Narodna glasba (Beograd)
18.15 Mladinska igra (Beograd)
19.15 Jugoslovanska revolucija — 

(Ljubljana)

19.45 Cikcak (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
20.30 TV dnevnik (Ljubljana)
20.80 3—2—1 (Ljubljana)
20.35 Z modo po glasbi (Ljub

ljana)
21.35 Rezervirano za smeh (Ljub

ljana)
22.00 Orion — zah. nemški serij

ski film (Ljubljana)
23 00 Vidmarjev Šahovski memori

al — komentar (Ljubljana)
23.15 TV kažipot (Ljubljana)
23.35 Poročila (Ljubljana )
23.35 Poročila (Ljubljana)

Drugi spored;
17.25 Poročila (Zagreb)
17.30 Kronika (Zagreb)
17.45 Narodna glasba (Beograd)
18.15 Mladiaska igra (Beograd)
19.15 Jugoslovanska revolucija — 

(Beograd)
19.45 TV prospekt (Zagreb )
20.00 TV dnevnik (Zagreb)
20.30 Spored italijanske TV

^  Knjižne novosti 
Državne založbe Slovenije

VVilliam Shirer:
VZPON IN PADEC TRETJEGA RAJHA l-ll
Zajetno d ^  ameriškega publicista ima podnaslov »Zgodovina nacistične 
Nemčije«. Zasnovano je v šestih eaokroženih ciklih: Vzpon Adolfa Hitlerja, 
Zmagoslavje in utrditev. Pot v vojno. Vojna: ^ rv a  lanage, nato obrat, Zače
tek konca in Padec ketjega rajha. Gre za izredno skrbno analizo, ki jo 
osvetljujejo mnoga doslej še neznana dejstva: profili Hitlerja, GSringa, 
Himmlerja in drugih enako zveriženih in grozl^vih postav te pripovedi so 
orisani plastično in dokumentirano kakor še verjetno nikdar doslej. Delo je 
izšlo v zbirki »Kultura in zgodovina« — I. in II. knjiga: 1646 strani, cena 
obeh: pl. 160, pus. 190 din.

J. J. Servan Schreiber:
AMERIŠKO IZZIVANJE
Delo je danes med najbolj branimi knjigami po vsem svetu. Obravnava 
problem, ki vzbuja največ pozornosti: prodor ameriškega gospodarskega 
kapitala v Zahodno Evropo — 276 strani, cena: pl. 55 din.

Robert S. Lopez:'
ROJSTVO EVROPE
V knjigi, ki si je pridobUa mednarodno znanstveno priznanje, govori avtor 
o tistih duhovnih, zgodovinskih, gospodarskih in političnih silnicah, ki so 
\l)ljvale na rojstvo Evrope v času od V. do XIV. stoletja in postavile temelje 
njen^a bodočega reda. — 487 strani z zeml.i«vidi, cena: pl. 100, pus. 120 din.

Harold Lamb:
HANIBAL SAM PROTI RIMU
Blograrski roman o eni največjih zgodovinskih osebnosti, ki je dolga stoletja 
vznemirjala domišljijo s svojimi nedosegljivimi junaštvi In burnim življenjem.
— 320 strani, cena: pl. 60, pus. 70 din.

Nelson AIgren;
FANT Z ZLATO ROKO
Sodobni ameriški pLsatelj opisuje v romanu junaka, ki se je vrnil iz vojske 
in živi na robu podzemlja, sredi postopačev, vlačug in igralnic, zapleten 
v osebno tragiko in boreč se za golo eksistenco. — 436 strani, cena: 
pl. 65, pus. 75 din.

Henri Troyat:
PUŠKIN
I. in II. knjiga

Biografijo o največjem ruskrai pesniku je napisal Henri Troyat, eden naj
boljših poznavalcev ruske književnosti in član francoske akademije. Avtor 
izčrpno prikazuje pesnikovo življenjsko pot in obenem razmere v carski 
Rusiji na začetku 19. stoletja. — Prva knjiga: 418 strani, druga knjiga: 464 
strani, cena .obeh: pl. 120, pus. 140 din.

France Klopčič;
VELIKA RAZMEJITEV
Knjiga, ki je izšla za 50-letnico ustanovitve Komunistične partije — Zveze 
komunistov Jugoslavije, obravnava nastanek komunistične stranke v jugoslo
vanski Sloveniji 1920 ter njeno dejavnost od maja do vključno septembra 
Lstcga leta. — 208 strani, cena: pl. 42 din.

KNJIGE DOBITE V VSEH KNJIGAflNAH. NAROČILA Z UGOD
NOSTJO OBROČNEGA PLAČILA SPREJEMA TUDI UPRAVA 

DRŽAVNE ZALOŽBE SLOVENIJE, 
UUBLJANA, MESTNI TRG 27

31. DOLENJSKI UST* TEDNIK* VESTNIK- vsak četrtek 60.000 izvodov!



v TEM TEDNU VAS ZANIMA

Patek, 13. junija — Anton 
Sobota, 14. Jud|}a — Metod 
Neddja, 16. Juailja — Vid 
Ponadeljek, 16. jin ija  — Beno 
Torek, 17. junija — Gorazd 
Sreda, 17. junya — Bogdan 
Č e tr ti, 19. junija — Julijana

tUm SVETNIK FRIFRAVUtA 
ZASEDO.

SEVNICA 
14. In 15. jundtia amer. ttlm 
DVANAJST 2IGCXSANTH.

SOĐRA2ICA 
14. dn 15. junija m ^ id ^  film 
SMRTONOSNI 2ARKI DR. MA- 
BUZEJA.

TREBNJE
14. in 15. junija amer. barvni 
avantunstidni film GONJES^JE 
BREZ MILOSTI. 18. jundja 
fran bor7. kocnedija 2ANDAR 
IZ SAINT TROPEA.

B R E Z IC E
13. in 14. junija amer. barvni 
film UPORNIKI. 15. in 16. jun. 
ameir.-iteJ. barv. fUm DOB£R, 
GRD, mnX)BEN. 17. In 16. ju
nija gršikd film STRAH.

CRNOMEU 
od 13. do 16. junija franc.-rom. 
barv. film SEDEM MLADENI
ČEV IN ENO DEKLE. 17. in 
18. junija amer. btirvnd fiJm 
POT NA ZAHOD.

KOČEVJE — »JADRAN« 
od 13. do 15. junija amer. bajv. 
fUm MEJA V PLAMENU. 16. 
junija amer. film VRNITEV 
REVOLVERASA. 17. jun. franc, 
film 2ENA JE USTVARILA 
UUB£IZEN. IB. in 19. junija 
amer. barv. fdlm ODSEV V 
ZLATEM OČESU.

KOSTANJEVICA 
16. jimija amer. barv. fiim JE
SEN PLEMENA CHEVENNA. 
16. junija amer. film KARAVA
NA HRABRIH.

METLIKA 
od 13. do 15. jimdja amer. barv. 
film ELDORADO. Od 18. do 
20. junija amer. barv. film VSE 
O DAISY CLOVER.

MOKRONOG
14. in 15. junija iti^.-franoosld 
barv. film ISCEM 2ENO V 
AMERIKI.

NOVO MESTO 
od 14. do 16. junija amer. barv. 
film GLEDALIŠČE SMRTI.

POTUJOČI KINO NOVO MESTO 
od 13. do 16. junija franc. barr.

wmm
Dragemu atu Aniona Novaku 

ia Dol. Radolj 14 žeU aa nje
govo piraznovanje mnogo sreče 
in zdravja ter Se mnogo Vet — 
Franci z družino.

Ljubemu Lojzetu Želeaaniku, ki 
iivi T Ameriki, vse najlepSe in 
oajboljde za njegotr god, naJveC 
pa fldravja, želijo Jakšetxitvi ia 
Otodca, enako Krnčevi in Kova- 
čidervi. sestri Pe$x;i pa lep pocodrav.

Dragemu sinu odroma bratu 
Antonu Seginu, )d Je pri vojakih 
T Zaerebu, želimo vse lepo m  30. 
rojstni dan in god da bi se lanaUi 
v ir^  domov. — Ate, mama, bratje 
Id  sestre.

JUNIJSKO VREME
V PREGOVORIH

Ce rožnika sonce pripe
ka. vmes dežek pohleven 
rosi, ni treba se bati nam 
teka: obilo nam zemlja ro
di. — Kakor vreme na Me. 
darda kane, tako ves me
sec ostane. — Vid, dežja' 
ne daj, da bo dobre žetve 
kaj! — Ce Ladislava moči 
dež po glavi, od nas se 
sedem tednov ne odpravi.

LUNIN E MENE:

15. 6. •  ob 00.09
23. 6. )  ob 02.44
29. 6. ®  ob 21.04

D»gi sestri Dragici, možu Jože
ta in hčerkici N evei^ Springar. 
ki živijo v Kanadi, žeUzno vse n^- 
boljšo v novam okolju ter obilo 
srede in zadovoljstva. Tonfiko in 
družino pa prisrčno poadravljem.
— Sestra Stanka Zupanc z dndino 
ki dnižina Grandovec i  Vilia.

Dragi hčerki Metki 2agar, aedaj 
r  Švici, za i^jen 19. rojstni dan 
vsa najlepSe — ode, mama, Toni 
Id Iretica.

Podpisani Anton Knavs, Hrib 
4S T Loškem potoku, 96 iskreno 
zahvaljujem Un. Ani Levstek is 
Gornjih Ložin 11 pri Stari cer
kvi za najdeno in vrnjeno denar
nico z denarjem in dokumenti, 
ki sem jo izgubil dne 25. aprila 
1969 pred lekarno t  Kočevju. Za 
poštenoist se ji Se enkrat naj- 
lepče zahvaljujem.

Iskreno se zahvaljujem zdrar- 
nikom Spločne bolnice-kirurgije 
v Novem mestu, medicinskemu 
osebju in ostalemu strežnemu o- 
sebju, ki so s soCutjmi in z vso 
oskh>o skrbeli zame in mi laj- 
ftali hude bolečine. Hvaležni boL 
nik Ivan Stine ii Stranske vasi.

dalje. Naslov v i^)ravi lista 
(1111/69).

ZARADI BOLEZNI po nizld ceni 
prodam stabilni b en c in ^  motor
— 4 KS, vijak (&raK) za prešo, 
trofazni elektromotor z vodno 
črpalko za hišni vodovod, motor
ni mlin za sa4}e, vago decimal
ko (250 kg) in raaie dele zia 
stabilni motor TMZ. Jože Plut. 
Rožni dol 7, Semič.

SLUŽBO DOBI
IfiCEM dva kvalificirana mizar

ja. Plača do dogovoru — naj
boljša. Stanovanji zagotovlje
ni. Nastop službe takoj ali po 
dogovoru. Ponudbe podljite ali 
se osebno zglasite na naslov: 
Mizarstvo Alojz Ovsenik. Je
zerska cesta 1(W c — Kranj.

GOSPODINJSKO pomočnico z 
znanjem kuhe in veseljem do 
vrta iščem k trem odra-slim. 
Naslov: Pavlič, Ljubljana, Str
mi fo t 8.

KMEČKEMU FANTU m dekletu 
nudim hrano in stanovanje za 
pomoč na kmetiji in jima pre- 
dETbim službo t  tovaini. Vza
mem dve seaonsM delavtei, lah
ko tudi starejSi. Hrana in sta- 
noivanje preskrbljena. Pridem 
vas iskat. Kmetija in vrtnarija 
Janko Aljančič, Krite 16, Trfcič.

BPREJMK.M TAKOJ pekovskega 
vajenoa, hrana in stanovanje v 
hdšd. Pekama Gorjt^j, Cerknica 
pri Rakeku.

FANTU nudim stanovanje in hra
no »  pomoč na kmetiji. Pre- 
dcrbim ^uSbo t tovaml v Kra
nju. Franc SorSan, Sr. Biti^je, 
2abnica, Kranj.

EA SEZONO (3 mesece) zaposli
mo receptorja za camping Krka, 
Novo mesto. Prednost imajo 
študenti z snaix}e(n 2 tu>ih je
zikov. Nastop službe do 15. ju
nija, ostali pogoji po dogovoru. 
Javite se pri Turističnem dru- 
itvu. Novo mesto, Cesta koman* 
dant« Staneta 30.

STANOVANJA
ZAKONSKI PAR brez otrok 

(oba kemfUoa) iSče sobo v 
Novem mestu. Naslov v upra
vi lista (1155/69).

ZAKONSKI PAR išče lepo ne- 
opi-emljeno sobo v Novem me
stu. Ponudbe na upravo lista 
(1165/69).

TAKOJ ODDAM opremljeno sobo 
dvema dekletoma v Irčnd vasi. 
Naslov v upravi Usta. (1146/69).

ODDAM samcu opremljena sobo 
8 kopalnioo in centnnalno kurjavo
▼  Novem mestu, blizu gimnaadje. 
Naslov v upravi lista. (1140/69).

DVOSOBNO komfortno stanovanje 
T industrijsko turističnem kraju 
na Gorenjskem zamenjam ža ena
ko v B rd cah  aU Sevnici. Na- 
80V dobite v uredništvu.

ISCEM prozno sobo ▼  Novom nve- 
scu. Naslov v tiprarvi lista 
(lllO/aO).

Ponudbe pod »Ugodno«. Ba- 
šelj. Kolarjeva 6, Novo mesto. P O t F S T  

PR()D.\M MOTOR Java 175. GostU- '
na žabja vas, Novo mesto.

PRODAM

MOTORNA VOZILA

FORD U M, letnik 1966, četve
ro vrat, svetlosive barve, takoj

grodam. Ponudbe na upravo 
olenjskega lista ali t  popol
danskem času po telefonu 

(068) 21-517.
PBODAM koramboliran fiat 850.

PROD.AM desni zidani štedilnik
— Falkner, Jerebova 6, Novo 
mesto.

PRODAM kompletno spalnico iz 
mehkega lesa — rabljeno. Ana 
Hočevar, Kettejev drevored 33, 
Novo mesto.

ZARADI SELITVE Ugodno pro 
dam enosobno pohištvo, ležal
ni stol, električni štedilnik, 
otroški koSek. Oglasite se do
poldne pri Frlanu, Majde Sile, 
n. h.. Novo mesto.

PRODAM nov betonski mešalec 
znamke LOscher (100 litrov) 
na bencinski motor in priklop* 
nik za avto z gumijastimi ko
lesi. Cena po dogovoru. Ogled 
možen vsak dan. Gramc, Stan
kovo 2, Krška vas pri Breži
cah.

U(K)DNO PRODAM 6m Icamin. 
Naslov T upr. lista (1162/69).

PRODAM dobro (branjeno kom
pletno kovaško orodje. Ogled 
pri Francu Skrlu, Drenovec 3, 
Leskovec pri Krškem.

PRODAM malo rabljen puhalnik 
za seno. Martin Blažič, 2dii>ja 
vas 1, Otočec ob Kild.

PRODAM litoželezni debeUnskl 
slkobelnd stroj z elektromotor
jem, v odličnem stanju. Infor
macije: Ivan Krai>jc, Metni vrti 
24, Sevnica.

PRODAM dobro ohranjeno otroško 
posteljico. Olga Pečar, Glamil 
trg 21, Novo mesto.

P0C:ENI PRODAM zeJo dobro 
ohranjeno pohištvo za dnevno 
sobo; omara, kavč, miza, stola. 
Ogled možen vsak dan od 18. 
ure dalje. Suln, Majde Sile 2, 
Novo mesto.

GUMI 12 ool, nov, prodam
za 2000 din. Gostilna Juvan, Pol- 
Snlk pri Litiji.

PRODAM peč — kaminček. Ivan 
Zupančič, Cesta herojev 46, No
vo mesto.

POCENI PROD/VM seno na rastilu. 
Kalčič, Šmihel 60, Novo mosto.

PRODAM vzidljiv Steddlnik in U- 
toželesni kotol. Cankarjeva 33, 
Novo mesto.

PRODAM nova okna in vmta (za
stekljena) in moped T-13. Franc 
Pucelj, Grmovlje 18, Škocjan.

UGODNO PRODAM vprežno kosil- 
nioo z žetveno napravo. Bizjak, 
Ravno 12, Raka.

PRODAM Diesel motor Doutz 8 KS 
z vozičkom. (Jiril KovaOČ, Hrib 
pri Orehku, Stopiče.

PROD.VM obračalni zgrabljalnik 
Sonce 3. Potokar, Račje selo 9, 
Trebnje.

PLETILNI STROJ Pix ugodno pro
dam. Zdenka Fister, Zavotiška 
ul. 4, Ljubljana-Vič.

PRODAM »valcen«, dvojnik In

gansko sito. In^^iao KuSlJan, 
sitjemei na Dolenjskem.

UGODNO PRODAM ročno motorno 
koellnlco Rapid v dobrem sta
nju. Oglod vsak dan od 16. ui«

PR<)l).\M po z^o ugodni ceni 
novo hišo in 3 ha zemlje — 
res ugodno. Peter Kukovičič, 
Dol. Leskovec 17, Brestanica.

PRODAM dvostanovanjsko hišo z 
vrtom v Zalogu pri Škocjanu, 
takoj vseljivo. Informacije 
prejmete pri Ivanu Globevnl- 
ku. Škocjan 2.

PROD.AM parcelo z začeto grad
njo enodružinske hiše v Bre
žicah. Informacije pri Mariji 
(jolob. Globoko 50.

V NOVEM MESTU prodam 
gradbeno parcelo, voda in •- 
lektrika na parceli. Naslov t  
upravi lista (1156/69).

KUPIM
KUPIM dobro ohranjeno GS ve

spo. Plačam v dveh obrokih. 
Naslov v upravi lista (1134/69).. 

UGODNO PRODAM gradbeno par- 
celo v Bršlinu. Naslov v upravi 
Usta (1133/69). *

PRODAM HISO T bližini Novega 
mesta z  nekaj zemlje. Naslov t  
upravi lista (11^/69).

PRODAM POSESTVO 2 ha 38 aronr 
z gospodarskim poslopjem, vo
da na dvorišču, luč napeljana, 
možna strojna obdelava. CMda- 
Ijeno nekaj minut od avtobusne 
postaje. (>ena po dogovoni. Po
jasnila dobite pri: Amalija Vr
bančič, Stara vas 7, Bizeljsko 
pri Brežicah.

PRODAM NJIVO v izmeri 82 aror, 
primemo tudi za gradnjo; na 
Gor. Sušicah 13 pri Dol. I g l i 
cah. Ogled v nedeljo, 15 junija, 
ob 14. uri na kraju samem.

Ob nenadomestljivt izgubi moj« 
nepozabna mame

MIMICE KUMELJ
m  isdcreno zahvaljujem vsem, ki 
oo ml T nesreči stčdi ob strani. 
Posebno zahvalo pa dolgujem ko- 
lelktivu tovarne zdravil Krka, ivJe- 
nemu direktorju mag. pharm. Bo
risu Andrijaniču za nes^ično in 
plemenito pomoč in vsem na(jblii- 
jim sodelavcem moje pokojne nuu 
me. Zahvaljujem se tudi dr. Vod
niku za zdravniško pomoč, duhov
ščini in vsem sosedom. Dalje ae 
izrecno zahvaljujem Marici Bojane, 
Id mi Je z vso ljubeznijo in po
žrtvovalnostjo pomagala v dneh 
nesreče. Iskrena zahvala velja tudi 
ravnateljstvu osemletke, vsem so
šolcem, sorodnikom in drugim za 
izraženo sožalje in vence, tnžJCr- 
ženu za poslovilne besede in petv- 
oem, ki so mojo mamo pospre
mili na zadnji poti.

žalujoči: mati, sin Boštjan in 
sorodniki

C3b toHd izgubi mojega moža ki 
dobrega očeta, starega očeta

KARLA GORŠETA
iz Soteske 

■e  lepo zahvaljujemo vsem dato- 
valoem ovetija, sonodnikiom in so
sedom, ki so nam izrazili sožalje. 
Praiv lepa hvala gospodu župniku 
m  spremstvo in^vsem, ki so ga 
T tako velikem številu spremdli do 
preranega groba.

Žalujoči: žena in hoeika Mariea 
z družino

Ker je moja žena Roza Zorič 
is Krškega neupravičeno vklju^- 
la preklic dne 29. maja, in to z 
ozirom na dejstvo, da lastništvo 
oziroma solastništro še ni ugo
tovljeno in tudi Se nisem nikoli 
ničesar odstranil iz stavbe v Tr
ški gori, temveč samo s svojimi 
sredstvi investiral in obdeloval 
vinograd, opozarjam, da bom 
sodnijsko postopal, 6e se bodo 
pojavili taki fireklici t  časopisu 
Leopold Zorič, Cesta krških ir. 
tev 74, Krško.

Janez Tur, Lopata S, Hinje,
prepovedujem vsako hojo in pa
šo kokoši po mojem vitu v Lo
pati za Fabjanove iz Lopate 1. 
Ce prepovedi ne bodo upošteva
li, jih bom sodno preganjal.

Podpisana Stanislav Lavriha 
in Tatjana Pust iz Grma izjav
ljava, da so neresnične govorice, 
ki se Sirijo o Tilki BartolJ Iz 
Grma.

Podpisali! Ivan Berfcopec, Vavta 
vaa 11, Straža, prepovedujem vsa
ko Tlačenje in nalagai^ na vo
zove na parceli gooda pri Organ
ski lesi. Kdor tega ne bo upo
števal, ga bom soćbio preganjal.

Franc Penca, Gumberk 6, Oto- 
Cee, obvedčem, da moj sin Petor 
Penca, Gumbeilc 6, ni upravičen 
prodajati premičnine in živine, ker 
niso ojegova last, in svarim vsa
kega pred nakupom.

Marija Merčnik, Škocjan St,
prepovedujem delaixje škode po 
vsem mojem posestvu v Dobrudkl 
vasi. Kdor tega ne bo upodteval. 
ga bom sodno preganjala.

IgoMsniA I
OBVEŠČAM STRANKE, da bo 

mlin zaprt od 1. julija do 1. av
gusta zaradi čiščenja in popravila. 
Stine, mlin. Novo mesto.

Esprcsno očisti oblačila Pralni
ca in kemična čistilnica. Novo 
mesto, Germova 5.

RAZNO

V nedeljo, 15. Junija bodo go
stovali v Beli cerkvi B en e^  
fantje na vrtni veselici. Pričetek 
ob 16. uri. Vabljenll

SLOVENSKI FANT, rojen t  A- 
moriki, star 35 let, želi spo
znati slovensko dekle, staro od 
20 let naprej, zaradi ženitve. 
Zaželeno Je znanje angleščine. 
Pismene ponudbe s priloženo 
sliko in kratkim življenjepisom 
pošljite na ui^ravo Dolenjskega 
lista (1164/69).

NUJNO potrebujem 500.000 Sdin 
I>osoJlla za obit. Vrnem do de
cembra 600 000 Sdin. Naslov v 
upravi lista (1122/69).

DNE 11. maja 1969 sem izgubila 
žensko uro DOXA (švicarska) od 
želoaii&ke postaje do (Vegrada 
iz Novega mesta. Podtenoga naj
ditelja prosim, naj Jo proti na
gradi vrne na upravo lista.

PROTI SLADKORNI BOLEZNI, 
protinu in tolSčavostl (bolezen
skemu debeljenju) pomaga ro
gaški DONAT vi^ec. Dobite ga 
v Novem mostu pri HMEUNI- 
KU — tei 21-129, STANDARDU 
(MERCATORJU) — tel. 21-158 
in pri DOLENJKI ~  tel. 21-440.

TUDI PRI NAKITU n  spreminja 
moda — iz starega vam nairedi 
nov prstan Otmar Zidrrič, zla
tar T Ljubljani, Goisporaka i  
(j>oleg uoivetae).

Enodnevne piščance, rjave, ared- 
Oje težke lahko tudd samo i»t»- 
iinfiks, dobite vsak torek v valU- 
oicl T Naklem pri Kranju. Eno
dnevno piščance, najmanj 20, po
šiljamo po želeesnioi. Zahtevajte 
brezplačni prospekt.

Vlado Smajdek, Novo mesto, 
Valaiitičevo 7, obveščam cenjene 
stranke, da sem prevzel zastopst
vo Avtotchne za prodajo voett 
Opel in Vaiixwall in radio Blau- 
punkt. Vljudno se p^poročam!

Obveščam stranke, da od 1. Juli
ja do 31. avgusta mlin zarodi po
pravila in čiščetxja ne bo obrato
val. Ignac Kušljan, mlin, Šent
jernej 58 na Dolenjskem.

Če želite
odgovor ali naslov iz mar 
Ub oglasov, nam pošljite
▼  pismu dopisnico aU 
znamko sa SO pari

UPRAVA LISTA

KR'
NE

Smrt na cesti
5. junija ob 1.30 Je med vasjo 

Breg in Kočevjem dr. Miran CJl- 
lenšek z avtom trčil pešca Fran- 
Ca Martinška iz Dolenje vasi 
r<ri Ribnici, ko je nenadoma z 
iztegnjeno roko skočil na cesto 
pred avto. Pešec je bil takoj 
mrtev, na avtomobilu pa je za 
okoli 2000 din škode. Ponesre
čencu in vozniku so odvzeli kri. 
46Jetnl Martinšek Je prišel v 
Kočevje že 4. junija zjutraj. Do
poldne je, kot smo zvedeli, po
pival in obležal pijan v parku 
pri avtc^usni postaju, kjer je iz
gubil tudi denarnico, zato ob 
nesreči niso mogli takoj ugoto
viti, kdo je ponesrečeni, popol
dne je celo sedel v napačen av
tobus In se namesto p i ^  domu 
odpeljal v povsem nasprotno 
smer. V Kočevju so ga opazili 
sj«t okoli 20. ure zvečer.

Bič: megla ga je 
zapeljala

5. junija zvečer, se Je pri Biču 
prevrnil tovornjak s prikolico, ki 
ga je vozil Milomir Cebič iz Fo
če. Kot je povedal, je s ceste 
zapeljal zato, ker ga Je prevara
la megla. Škodo so 'ocenili na 
3.000 din, vozniku pa ni bilo 
nič.

Vihre: peugotu 
razneslo gumo

T. junija zjutraj se je pri Vi
hrah na avtomobilski cesti več
krat prevrnil peugeot francoske 
registracije, ki ga Je vozil Jan 
Polaček iz Padine. Vozilu Je raz
neslo gumo, Polač^ pa ni bU 
več kos krmilu. Med prevrača
njem je iz avtomobila padla vo
znikova žena Ana in se hudo po
škodovala. Gmotno škodo so o- 
cenili na 5.000 din.

Novo mesto: mopedist 
v zapornice

Mor«dist Ivan Kolegar iz Dol
njega Polja se Je 7. {unija zve

čer vračal z dela v IMV in m  
na križišču Partizanske ceste z 
železnico v Novem mestu zaletel 
v puščene zapornice. Padel jo 
in se laže poškodoval.

Hrastnica: z jawo 
v ford

Na nepreglednem cestnem ô  
Vinku v Hrastnici se Je motorist 
Stane Us iz Jesenic pri Mokro
nogu z jawo zaletel t  osebni p.v* 
tomobil Ford, ki ga Je naproti 
jnipeljail Andrej Prijatelj iz Sev
nice. Motorist in sopotnik Nande 
Prijatelj sta padla, prvo pomo6 
pa JiniA Je dkl dr. Jože Jaklič. 
Škodo so ocenili na 3.000 din. 
Ugotovili so, da Je Us vozU pod 
vplivom alkohola. '

Prečna: prinz z gozdne 
ceste

4. junije zvečer je Zvone žu- 
pevc iz Novega mesta vozQ prina 
1200 lo  gozdni cesti nad Prbčno 
in treščil v nasip. Voznik in tri
je sopotniki so bdli ranjeni. Pr
vo pomoč so jim dali v novome
ški bolnišnici. Škodo so ocenili 
na 2.500 din.

Gmajna: avtomobilski 
ples v neurju

5. junija Guldne je na avto
mobilski cesti pri Gmajni neurje 
zajelo osebni avtomobil BMW 
2000, ki ga je vozU Jože Gf6rer 
iz Miinchna. Pri nadvozu je vo
zilo zabredlo v veliko lužo, ▼  
kateri ga je zasukalo, da je uda
ril ob topol in zdrsnil na njivo. 
Ranjen ni bil nihče, škodo pa so 
ocenili na 4.000 din.

Kanižarica: na ovinku 
prehitro

4. junija zvečer ae je v Kanir 
žarici prevrnil s fičkom Martin 
Bele iz Nov^a mesta. Ker je na 
ovinku prehitro vozil, ga Jb za
neslo s ceste. Škode je boo za • 
okoU 3.000 din.

Prav je, da zveste:
Obvestilo naročnikom

■  TISKARNA »DELO« v L jubljani priprav* 
Ija nov način naslavljanja časnikov, ki Jih 
tiska in odprem lja: naslov v sa k ^ a  naročnika 
bovliodoče odtisnjen naravnost na prvo stran  
lista. Zato smo prejšnji četrtek že namenili 
po naročilu vodstva tiskarne v ta  namen p ra 
zen kotiček na prvi ^ r a n i  našega lista, veiidar 
so tokrat naslove lepili Še po starem . Tiskarna 
zagotavlja, da skrbi zaradi odpadanja naslov
i h  listkov potem  ne bo več. Tega se najbolj 
veseli- uprava naš^^a lista, saj dobivamo še 
vedno veliko pritožb starih  in novih naročni
kov, da dobijo posamezniki včasih samo listek 
z imenom, Dolenjskega lista pa ne,

■  ZAMENJAVA PLOČEVINASTIH NASLO
VNIH KARTIC v tiskamd DEI/> je  verjetno 
povzročila več neljubih zamer: precej starih  
naročnikov nam je zadnje tedne javilo, da 
domačega lista na vsem lepem niso več dobili.
V tiskamd so nam  zamenjali več tisoč starih  
do trajalih  naslovnih (adresnih) kartic  z no
vimi, p ri čemer je  verjetno prišlo do posa
meznih napak. Naročnike in bralce, ki lista 
ne dobivajo v redu, vljudno prosim o, da to 
takoj sporočijo z dopisnico naši upravi.

■  IZTERJAVA PRI ZAIVIUDNIKIH še teče. 
Po končani izterjavi bomo konec meseca list 
ustavili vsem, ki ne bodo imeli poravnane nar 
ročaiine za prvo polletje. Prosimo, upoštevajte!

POZDRAVLJA VAS
UPRAVA DOLENJSKEGA LISTA

DOLENJSKI LIST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinsUe tonleren- 

Ce SZDL Brežice, CmomelJ, Kočevje, Krško, Metli
ka, Novo mesto, Ribnica, Sevnica in Trebnje

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone GoSnlk 
(glavni In odgovorni urednik), Ria Bačer, Slavko 
Dokl, MiIoS Jakopec, Marjan Legan, Marija Pado- 
van, Jože Primc, Jožic?« Teppey In Ivan Zoran Teh
nični urednik: Marjan MoSkon

IZHAJA vsak četrtek — Posamezna številka 70 
par (70 starU) din) — Letna naročnma: 32 Ndin 
(3200 Sdin), polletna na(ročnlna 16 novih dinarjev 
(1600 Sdin); plačljiva J® vnaprej -  Za inozemstvo 
62.50 novih dinarjev (6.250 Sdin). oz. 5 ameriških do
larjev ali ustrezna druga valuta v vrednosta 5 ameri
ških dolarjev — Tekofld račun prt podr SDK v Novem 
mestu: 621-W) -  NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRA
VE- Novo mesto. Olavm trg 3 >- Poštni predal: 33 — 
Teletcm: (068)-31-227 — Nenaročenih rokopisov m 
fotografij ne vračamo — Tiska ftP »Delo« v Llubljanl


