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Kaj z mladino 

na vasi?
Sobotna probleotnska 

Iconferenca Zveze mladine 
Slovenije, posvečena prob
lem atiki življenja mladine 
na vasi, bo prisj»vala svo
je  mdsli k u rejan ju  raz
m er na vasi, gledane še 
skoz oči mladega človeka, 
ki živi na km etiji v d ru 
gačnem okolju kot njegov 
m estni vrstnik.

»Potrebujemo jasen 
koncept rasivoja te gospo
darske panoge, upoštevaje 
zasebni in družbeni sek
to r, potrebujem o močno 
zadružništvo kot osnovno, 
že preizkušeno obliko 
združevanja kmetov, p ^  
trebujem o republiške in 
občinske sklade za pospe
ševanje km etijstva, te rja 
mo večjo zaščito km etij
skih zemljišč, omejitev 
drobljenja kmečke pose
sti, sprostitev zemljiškega 
m aksimuma, nižje km etij
ske šole, zmanjševanje 
razlik med m estom  in 
vasjo,« to so nekatere u- 
gotovitve, do katerih  so 
prišli tudi v vodstvih mla
dinskih organizacij, k jer 
jim  ne more biti vseeno, 
kako živi mladina na vasi. 
To kažejo tudi priprav
ljalne teze o teh pomemb
nih vprašanjih.

Kmečki fant ali dekle sd 
pravzaprav ne želita kaj 
več kot to, da bi s svojim 
delom prišla do vsaj p ri
bližno enakega položaja v 
družbi, kot ga imajo njuni 
vrstniki, ki opravljajo so
rodno delo v drugih de
javnostih.

Verjetno je preveč p ri
čakovati, da bi v sedanjih 
razm erah neka nedoločena 
družba km etijstvu samo 
dajala in s tem podpirala 
životarjenje ter zavlačeva
la propad. Nihče, najm anj 
pa tisti, ki žive od km etij
stva, pa se tudi ne more
jo  zadovoljiti, da se ta  
težka problem atika izčr- 
puje zgolj v ugotovitvah 
in razpravah. Mlad človek 
se m ora za poklic km eta 
odločiti že danes, zato mu 
je  pK>trebno dati vsaj trd 
no upanje, da se bo polo
žaj stalno izboljševal in 
da lahko tudi on pričaku
je dostojno življenje za 
tru d  svojih rok in svo
jega uma.

Naloga celotnega gospo
darstva, ki je zraslo tiidi 
iz  kmetovega prispevka, 
pa je, da ne pusti km etij
stva grobim zakonom eko
nomike. Niti v kapitali
stičnem  družbenem redu, 
še m anj pa p ii nas, se 
družba ne m ore odreči re
gulativom, ki bi urejali ta 

‘pomembna vprašanja. Go
spodarska stabilnost, usta
litev cen, kreditiranje, po
speševanje zadružništva in 
še nekateri podobni ukre
pi, vse to m ore im eti za 
cilj: vedno bolj produktiv
no in gospodarsko močno 
km etijstvo, ki ga tokovi 
ne bodo neusmiljeno pe
hali iz krize v krizo. Kme
tijstvo je ena tem eljnih 
gospodarskih dejavnosti, 
in če ne bomo Imcdi do 
njega pravega odnosa, bo 
prej ali slej prizadelo — 
nas vse. M. LEGAN

OD 19. DO 29. JUNIJA 
Okrof; 20. in 27. juni

ja padavine, v  ostalem  
pretežno lepo vreme.

Dr. V, M.

Poglejte v razred zasilnih oddelkov krške osno\ne Sole, ki so v 
skeni bloku« (nedograjeni stanovai^jsAu hiši!) na Vidmu: ilo v ic a  table 
v t«nle razredu je skrite v kuhinjski nifi in le dei razreda vidi, kaj je na 
njej napisano. . .  V teh učilnicah manjka zraka -r- namesto oken imajo 
okenca! Ko ne morejo več vzdržati, odpro- vrata na stopnišče stanovaiy- 
skega bloka. Ce bo nedeljsko ljudsko glasovar^je sprejelo krajevni samo- 
prispev^ 7£L novo šolo, bo krška mladina že čee nekaj let doživela zlate 
čase! (Foto: Jožica Teppey)

Staršem in prijateljem mladine v Krškem!
»  v  K ršk e m  o b isk u je m o  p o u k

še ved n o  v  is tih  p ro s to r ih  k o t p re d  
100 le ti. N e k d a n ja  v id e m sk a  vasica  se  
je  m e d te m  razv ila  že  v  p ra vo  m esto . 
V eč le t že im a m o  za siln e  uč iln ice  v  
ka b in e tih , šo lsk ih  s ta n o v a n jih  in  v  
» sa m sk em  b loku«  na  P rešern ov i cesti. 
T u  im a m o  n d  razpolago  ka r tr ik ra t  
m a n j zra k a  in  p ro sto ra , k o t bi ga m o-

rali im e t i . . .  K va rim o  si oči, o kn a  sob  
so  p rem a jh n a . V se  to  z m a n jšu je  naše  
učne zm o g ljiv o s ti in  šk o d u je  n a šem u  
z d r a v ju . . .

Z a to  od  srca  p ro sim o , p o m a g a jte  
n a m  zg ra d iti n ovo  šo lo ! V  n ed e ljo  o b 
k ro ž ite  g lasovalne lis tk e  z  »DA« — s 
te m  b o ste  še e n k ra t p o trd ili, da 7ias 
im a te  rad i in  da nam  že lite  d o b r o . . .«

( Iz pisma mladih občanov • 
šolarjev vsem staršem  in pri
jateljem  mladine v Krškem, 
na Vidmu in v Zdolah pred 
nedeljskim glasovanjem o no
vi šoli).

Črnomaljski primer
črnom aljska občinska skupščina letošnjega pro

računa še ni sprejela. Po njenih račimih ji  m anjka 
1,479.000 dinarjev in ne vedo, kje bi jih  dobili. Ob
čina se je  obrnila na republiško skupščino — na od
bor republiškega zbora za finance in proračun, da 
M ji pomagan v prizadevanjih za uravnoiveSes^je p ro 
računa. V torek je  odbor razpravljal v njihovi ^ o - ' 
gi, seji pa sta  prisostvovala član IS Jožko Štrukelj 
in predsednik občinske skupščine inž. M artin Jan
žekovič. (Več o tem  na 3. strani)

S I«. ZBORA SLOVENSKIH JAMARJEV

Jamarji bodo šli v Tentero
Ugotoviti nameravajo vzroke poplav na kočev
skem polju -  Jamarji so predlagal.i, naj bi uspo

sobili za turistični obisk Črno jamo

Od 13. do 15. junija je bilo v Ribnici in v Kočev
ju  III. zborovanje slovenskih jam arjev in razisko
valcev krasa. Prvi dan je bilo v Kočevju več preda
vanj o jam arskih raziskovanjih, drugega dne pa se 
je zborovanje nadaljevalo v Ribnici. Zbor je  bil zar 
ključen v nedeljo z ogledom Cme jam e in z jam ar
sko veselico pri Francetovi jami.

Na zborovanju so jam ar
ski klubii poročali o  svojem 
delu v zadnjih 15 letih. Po
sebno podrobno pa so raz
pravljali o delu jamarsikih 
klubov in  sekcij na Dolenj- 
gkem. Ugotovljeno je bilo, 
da ao dolenjske jaanarske 
oiganiziacije opravile v zad
njih 10 letih veliko delo, ki 
je osnova za znanstveno ob
delavo do len j^eg a  krasa in 
za raavoj jam arskega turiz
ma.

Jam arji so sklenili, da  bo
do v naslednjih letih načrtno 
proučevali vzroke poplav 
kraških p>olj. V tem obdobju 
bodo raziskali tudi jamo 
Tentero, ki je ponomega 
anačaja in  vpliva na poplav- 
Ijaffije kočevskega polja.

(Nadaljevanje na 3. str.)

NA ROB SUMNIČENJ IN PODTIKANJ SPLIHALOVEGA ČLANKA V -TOVARIŠU«

Napihnjena in škodljiva „kritika^
Zakaj je KZ Novo mesto prodala nekaj hektarov nacionalizirane in zaple
njene graščinske ter župnijske zemlje -  Prizadeti nekdanji občinski 
funkcionarji so kupili posamezna zemljišča v skladu s postopkom, ki so 
ga določali zakoniti predpisi, nihče izmed njih pa tudi ni vplival na cenitev 

zemljišč, ne na njihovo ceno ter na vrstni red kupcev

Članek »Mali gradovi za male bogove«, ki ga je 
napisal Slavko Splihal iz Novega mesta, objavila pa 
letos m arca revija »TOVARIŠ«, je v zadnjih mesecih 
sprožil najrazličnejše govorice in pdmeve tako v No
rem  m estu kakor tudi drugje. O razprodaji zemlje 
na Trški gori te r o ku j^ih  posameznih parcel (zlasti 
še o nekaterih prejšnjih  novomeških družbenih in 
političnih delavcih) je  bilo veliko napisano, še več 
pa so o tem razpravljali na različnih sejah. Pomisle
ki, da bi o m oralni in politični odgovornosti neka
terih  kupcev m orale razpravljati tudi dnižbeno-poli- 
tične organizacije, predvsem pa Zveza komunistov, 
so bili povod za razširjeno sejo občinskega kom iteja 
ZKS v Novem m estu, ki je bila 11. junija.

prodaje parcel na Trški go
ri;

2. m oralno in politiično od
govornost kupcev, na čem er

(Nadaljevanje na 3. str.)

Proslava na 
Sedlarjevem

Ob dnevu borca. 4. Juliju, 
bo na Sedlarjevem p ri Pod
četrtku  prosla\*a obletnice u- 
stanovltve Kozjanskega odre
da in obletnice pohoda XIV. 
divizije. Sodelovali bodo tudi 
nekdanji borci zagorskega od- 
reda. Na Sotli bodo odprli 
nov m ost b ratstva in enotno
sti.

DRAGOTIN KOSOVAC, 
predsednik IS Bosne in 
Hercegovine, ki je zasto* 
pal predsednika republik« 
tovariia TITA, je rekel t  
Bihaću: »Zletni nastop me 
je navdušiL Mladi so na 
zletu ponovno dokazali, da 
jun ne gre samo za čašče« 
nje vrhunskih športnih 
dosežkov, temveč tudi u  
t i^ n e  prireditve. Organi
zatorji v Novem me^tu, 
Banjaluki, Karlovcu in 
edaj v Bihaću so dokazali« 
da znajo organizirati za
htevnejše prireditve tudi 
v manjših krajih.c (Več o 
zletu Ikrite na 4. strani!)

Seje so se udeležili člani 
kom iteja in sekretarji osnov-

Še letos gradnja 
mostu čez Kolpo
Po najnovejših vesteh so za. 

gotovi j ena sredstva, s kateri
mi bodo še letos začeli gra
diti nov m ost čez ̂ Kolpo v Me
tliki. G radnjo m ostu, ki bo 
veljala okoli 2,500.000 din, bo
sta financirah republika H r
vatska in Slovenija. Pogodbe 
so podpisan*^, načrt za grad
njo m ostu je naročen, tako 
računajo, da se bo gradnja 
začela &e letoSnJo jesen. Most 
bodo gradili več mesecev, ver- 
jetno pa bo do prihodnje tu 
ristične sezone Že odpit.

nih organizacij ZK, pred
stavniki častnega razsodišča 
CK 2SKS te r novinarji tiska 
in radia. 2 e v uvodnih bese
dah je politični sekretar ko
m iteja Slavko Vute poudaril, 
da bo treba na seji, katere 
osrednja točka dnevnega re 
da je  bila razprava o p ro 
daji zemljišč na Trški gori, 
obravnavati predvsem  nasled
n ja vprašanja:

1. odgovornost vodilnih ka
drov v KZ »Krka«, ki je  pro
dala zemljo na Trški gori z 
utem eljitvijo, da zemlja ni 
donosna in povzroča zadrugi 
sam o Izgubo, kakor tud i p re 
gled gospodarjenja in oceno 
dela novomeSke zadruge po 
reform  v oocpiređVi !e T>red- 
vsem ocena upravičenosti

Atleti-pionirji OS Katje Rupena iz Novega mesta (na sliki s  svojim m eo to r j^  
Marjanom Spilerjem) so pred dnevi v Nišu osvojili prvo mesto na prvenstvu pio
nirjev za pokal »MALIH NOVIN« in 8 tem tudi prvenstvo Jugoslavije; abnffl so 
7.10.'> tofk. Na istem tekmovanju Je med posameznicami nastopila tudi Tatjana 

Gaavod« iz Novega mest« in na 60m znukgato •  čMom 8A (Foto: & Dokl).



te d e n s k i  
m o z a ik

Olasilo a lbm ske  partije je  
m ed drugim  iako le  ocerulo 
m oskovski posvet kom uni
stičnih partij: Voditelji m ed
narodnega revizionizma  — 
veliki sovjetski volkovi in  
m ajhni šakali iz drugih de
žel — so se zbrali v zavetju  
zidov krem eljske trdnjave, 
daleč od pogledov javnega 
mnenja, in  se m ed seboj da
vijo. E ni zato, da bi vsilili 
svoje gospostvo, darttgi zato, 
da bi se m u izjnaknili, in  
tretji zato, da bi se prodali 
za čim  vi^jo oeno . . .  Grška 
policija je  spet pobila v roke 
Panagulisa, atentatorja na 
predsednika vlade Papadopu- 
la. N i Se znano, kdo ga je  
ovadil, znano pa je, da bo 
dobil za to lepo nagrado. Ta
ko  je  uradno sporočila grška 
v la ^ ,  k i pa seveda ni pove
dala, kako je  ovaduhu ali 
ovaduhom  im e . . .  Vlada ZR  
N em čije je  dolgo razpravlja
la o tem , kako naj »kaznuje« 
Kambodžo, ker je  priznala  
vlado DR Nemčije. Naposled  
je  B onn sklenil, da bo neka
ko  »zamrznilK odnose, ne da 
bi }ih prekinil. Sef kam boške 
drSave Princ Sihanuk, se je  
8daj odločil za bolj preprost 
korak: popolnoma je  preki- 
ftU diplom atske odnose z 
B o n n o m . . .  Rusi nameravajo 
zidati v Washingtonu novo 
tUtvbo za svoje veleposlani- 
Mvo, N eki senator, k i trguje 
tud i z neprimičninami, je  ho
tel kup iti sedanjo stavbo. So
v je tsk i veleposlanik m u je  
zvito  odgovoril: »Nimamo na
mena prodati. Vemo, da bo 
cena naraščala, čim  dlje ne 
bom o stavbe prodali.« . . . P r 
vi sekretar KP češkoslovaške  
Gustav H usak je  na moško)}- 
ik e m  posvetu partij v celoti 
podprl sovjetsko tezo, da je  
bil socializem v  ČSSR v ne
varnosti da je  bila zato vo
jaška intervencija potrebna. 
Francoski tednik »L’Eicpress« 
si je  itsmislU na jbo ljši naslov 
za ta  poročilo. Naslov se gla
si: »Gustav H usak je  izpolnil 
najhujšo obljubo.* . . .

Razmerje cen naj bo 
tako kot ob reformi
Predlog programa Socialistične zveze Jugošlavi* 
je zajema skoraj vse, kar si želijo naši kmeto
valci — O njem naj bi še razpravljali do konca 

junija

Zelo redki kmetovalci si 
želijo boljše pogoje za 
gospodarjenje, kot so bili 
ob začetku reform e. To so 
povedali na mnogih sestan. 
kih In zapisali v sklepe, 
ki so jih poslali raznim 
organom. Odmev pa je  bil 
tak, ko da zahtevajo pre
več. Pri nekaterih gospo
darskih in družbenih o r
ganih je precej časa pre
vladovalo mnenje, da kme
tijsko poizvodnjo lahko u- 
sm erja le trg. Ta pa je.

2318 organizacije in  organi, 
potem  pa ga Zvezna konferen
ca SZDL potrdi, takega, kot 
je. ali dopolnjenega in po
pravljenega, če bodo taki 
predlogi.

Osnovna n it v osnutku pred
laganega program a o razvoju 
km etijstva in vasi je, da je 
treba km etijstvu zagotoviti ta 
ko mesto v našem gospodar
stvu, kot m u je bilo določeno 
z gospodarsko reform o. Pre
livanje dohodka iz km etijstva 
v druge dejavnosti bo treba

POMPIDOU J^AGOVALEC — Nasm ehljani Georges Pompidou stoji na balkonu
 ---------^  „ J , ;  y u r u g c  u t ^ j a v n u s i i  d o  i r c o a  V svojem pariškem političnem >»glavnem stanu« in odzdravlja pozno ponoči v ne-
kot pogosto čutimo, pre- preprečiti, in sicer tako, da deljo 15. junija množici, ki se je  zbrala, da bi praznovala njegovo zmago, čeprav

1 ^ zagode se vpostavi enako razmerje dotlej še niso bili znani vsi rezultati, je bilo že popolnoma jasno, da je Pompidou
pridelovalcem, pa spet po- mej cenami kmetijskih pri- prepričljivo porazil svojega tekmeca Alaina Poherja. Telefoto: UPIpridelovalceni, pa spet po- ^led cenami kmetijskih pri
rabnikom  živil. delkov in industrijskih proiz

vodov, kot je bilo ob začet- 
Eroti takim  mnenjem je  ku reforme. Potrebno je te-

predsedstvo Socialistične zve- sno sodelovanje kmetijstva,
ze Jugoslavije podprlo upra- živilske industrije, trgovine,
vičene želje in predloge kme
tovalcev in jih  dalo v razpra
vo kot osnutek programa. O 
njem naj bi razpravljalp ra-

TELEGRAMI
PARIZ — Kakor so pričakovali 

In kakor so najovedovale vse an 
kete javnega mnenja — posebno 
eadnje dni pred volitvami — je 
na nedeljskih volitvah v Franciji 
gladko zmagal Georges Pompidou 
nad Poherjem in je tako ^ t a l  
19. predsednik francoske republi
ke.

SAIGON — Osvobodilna fronta 
Južnega Vietnama je ustanovila 
revolucionarno vlado, ki jo je 
prizoolo že vefi držav, med njimi 
tudi Jugoslavija. Potem je prišla 
Iz Saigona novica, da so budisti 
ustanovili še tretjo vlado.

PEKING —̂ Kitajci Se naprej 
ostro obsojajo Moskvo, češ da 
je zakrivila hud olNncjni incident 
10; junija na meji s Sinkiangon^ 
Peking trdi, da so sovjetski gra
ničarji ubili kitajsko pastirico in 
ugriibili pastirja.

BEJRUT — V Libanonu vlada 
zelo nar«to stanje. Vlada bi ra 
da preprečila delovanje palestin
skih komandosov, k i  na svojo to 
ko netijo spopade na meji z Iz 
raelom.

turizm a in transporta. Kmetij
stvo pa naj se bolje organizi
ra  tie le za proizvodnjo, tem 
več tudi za prodajo pridelkov.
Tako si lahko zagotovi cene, 
ki bodo krile pridelovalne 
stroške, in prodajo pridelkov, 
pKJrabnikom živil pa boljšo 
preskrbo.

Tak predlog se ne zavzema 
le za enake cene km etijskih 
pridelkov in živine, kot so bi
le ob začetku gospodarske re
forme, temveč pomeni, da bi 
za 100 kg pšenice ali živine 
morali dobiti kmetovalci ena
ko količino gnojil kot pred 
leti. Sedanje cene kmetijskih 
pridelkov in živine naj bi bi
le toliko višje, kolikor so se 
zvišale cene Industrijskega 
blaga.

V osnutku program a je tu
di zapisano, da je treba pod
pirati kmete pri združevanju _ . ___  ____
v proizvodnji in razvijanju če bo sprejet brez spremem b

resničevanju pravic v družbi. 
Sedanje oblike kooperacije v 
km etijst\'u  torej ne zadoščajo. 
Nove oblike združevanja kme. 
tov pa tudi ne bodo ovirale 
posameznikov, da ne bi še na
prej sodelovali z družbenimi 
posestvi, če se jim  bo zdelo 
to koristno. Nove organizaci
je naj le omogočijo kmetom 
da se bo njihovo združevanje 
in sodelovanje razširilo

Zvezna konferenca SZDL 
naj bi se tudi zavzela, da bi 
pristojni organi proučili ob
veznosti km etijskih proizva 
jalcev in jih  uskladili s po
trebam i in gospodarskimi 
možnostmi kmetovalcev. P ri
spevki iz km etijske dejavno 
sti naj ne bi služile le za zbi
ranje proračunskih sredsrov, 
am pak tudi za pospeševanje 
km etijstva in k ritje  potreb 
vasi.

Z osnutkom takega progra
ma, so kmetovalci lahko s^do- 
voljnl. Sicer je še vprašanje.

sa.nioupravnLh odnosov. S 
p re p is i  jim  je treba omogo
čiti različne oblike zadružne
ga združevanja, ki jim  bodo 
koristile pri proizvodnji in u-

Se pomembnejše pa bo, ka
ko ga bodo sprejeli tisti, od 
katerih bo odvisno njeg;o>'o 
uresničevanje.

JOŽE PKTKK

I tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični p r e ^
■  GOSPODARSKA USTAUE- 

NOST POPUŠČA — Prejšnja leta 
Brno si zelo prizadevali, da bi poži
vili gospodarsko rast. Zdaj pa se 
je  vsa zadeva že zasukala. Dosegli 
smo lepo povečanje proizvodnje, 
izvoza in  zaposlenosti. Toda ob 
tem  se Je hkrati zelo povečala tudi 
investicijska, splošna in osebna po
trošnja, zato se v zadnjih mesecih 
spet h itre je  dvigajo cene in živ
ljenjski stroški. Gospodarska usta 
ljenost, ki smo Jo p rejšn ja  leta s 
težavo dosegli in pomeni lep uspeh 
reform e, zdaj ob vsem tem  spet za
čenja popuščati. Potrebni bodo to
rej ustrezni ukrepi in prizadevanja.

Zvezni In republiški izvršni svet 
že sestavljata gradivo o vsej tej 
problem atiki. Napovedujejo, da bo
do o teh  vprašanjih  že pred polet
nimi počitnicam i razpravljali v zve- 
Eni in republiški skupščini, ko bo
do obravnavali rezultate gospodar
jen ja  v letošnjem  prvem  polletju.

■  TITO V SLOVENIJI — V če 
trtek  je  prispel na krajši obisk v 
Slovenijo predsednik republike Tito 
B ženo Jovanko. Z letališča Brnik 
s ta  se draga gosta odpeljala na 
Brdo. V petek je  bil tovariš Tito 
na  rednem  zdravniškem pregledu v 
ljubljanski bolnišnici Petra Držaja, 
k jer Je obiskal tudi bolnega revo
lucionarja Ivana Novaka — Očka. 
V soboto s ta  predsednik Tito in Jo- 
vanka obiskala znano ljubljansko 
gostilno Vitez na Bregu, ki so jo 
odprli že leta 1754, V soboto popol
dne sta  gosta odpotovala z B rda na 
Brione.

■  »SZDL — DANES« — Doku
m ent »Socialistična zveza delovne
ga ljudstva — danes« bo bržkone v 
široki javni razpravi Se do konca 
letošnjega oktobra. Ta razprava naj 
bi prispevala k  sodobnejši, učinko
vitejši vsebini in m etodam  dela te

naže najmnožičnejše politične orga
nizacije.

■  S. KRAIGHER V ZASAVJU —
Predsednik slovenske skupščine 
Sergej Kraigher je v petek obiskal 
nekatera trboveljska in zagorska 
podjetja, k jer se je zanimal za raz
vojno usm erjenost teh delovnih or
ganizacij.

■  VOJAŠKI ROK VŠTET V DE
LOVNO DOBO? — Uredništvo beo
grajskega časopisa »Večerne novo
sti« Je predlagalo, naj bi odsluženi 
vojaški rok šteli v delovno dobo za

Prebujna rast 
potrošnje

upokojitev, po načelu — leto za le
to. Predvidevajo, da bo o predlogu 
razpravljala zvezna skupščina. Po
glavitno. vprašanje pri tem  je, ali 
bo v pokojninskih skladih dovolj 
denarja.

■  NEOMEJEN VPIS NA UNI- 
VERZO — Pedagoškoznanstveni 
svet Univerze v Ljubljani je  sklenil, 
da bo letošnji vpis na fakultete ne
omejen. Izjem a so le m edicinska 
fakulteta, oddelek za muzikologijo 
na filozofski fakulteti te r oddelek 
za arhitekturo  na fakulteti za arhi
tekturo, gradbeništvo in geodezijo. 
Poudaril pa  je, da lx) treba v pri
hodnjih letih skrčiti vpis novih štu 
dentov na tiste, ki že ob začetku 
kažejo ustrezne študijske sposob
nosti.

■  DRA2JE MESO ~  V nekate 
rih občinah so pred dnevi podražili 
Bveže meso, drugod pa o tem raz-

tedenski zunanjepolitični pregled
Sovjetski zunanji m inister biti kvečjemu obratno. Verjet-

Andrej Gromiko, ki se je v 
zadnjih dneh mudil v Kairu, 
nikakor ni im el lahke naloge. 
Dejstvo, da se je trik ra t po
govarjal s predsednikom  Na
serjem , dokazuje, kako po
membno je  bilo njegovo po

no pa je  še nekaj točk, ki so 
za Kairo »popolnoma nespre
jemljive«

Sovjetski zunanji m inister 
se je  zdaj vrnil v Moskvo s 
tem i pojasnili ZAR. Zdaj se bo 
začela nova serija pogovorov,

slanstvo. se  bolj pa dokazu- ^odo Rusi verjet-
1A /Ifl mir <1 -   ^

pravljajo. Z višjimi cenami naj bi 
spodbudili živinorejce, težko pa je 
prerokovati, v kolikšni m eri bo ta 
podražitev dosegla svoj namen.

■  PRIJET ATENTATOR — Var
nostni organi so izsledili zločinca, 
ki je  lani podtaknil bombo v beo
grajskem  kinem atografu (pri tej 
eksploziji je bilo ranjenih 87 ljudi, 
en kinoobiskovalec Je bil m rtev, 
neki učenki pa so m orali odrezati 
obe nogi), nekaj mesecev kasneje 
pa tudi na beograjski železniški po
staji (tu  je  bilo ranjenih 10 ljudi). 
Bombe je  podtaknil 22-1 etni Miljen- 
ko Hrkač s sodelavcem Antejem 
Penavićem, oba iz vasi Mokro pri 
Lištici v bližini M ostarja (Herce
govina). Zločinca sta  delala po na
vodilih ustaškega centra za regru
tiranje teroristov v S tuttgartu  
(Zah. Nemčija).

" ■  SOFIJA LOREN V JUGOSLA
VIJI —• Znana italijanska film ska 
igralka Sofija Loren in njen mož, 
filmski producent Carlo Ponti sta  
prejšnji teden obiskala Budvo in 
Titograd. Občina Budva jim a je  po
klonila zemljišče za zgraditev vile 
v Sv. Stefanu. Carlo Ponti je  imel 
v Titogradu poslovne pogovore o 
Črnogorskem turizm u. Po njegovi 
izjavi Je Črnogorsko prim orje eden 
najlepših krajev na svetu. Dejal je, 
da bo km alu spet prišel, da bi skle
nil poslovne dogovore o graditvi 
nekaterih objektov v Črnogorskem 
prim orju,

■  ZBOR SLOVENSKIH NOVI
NARJEV — V petek Je bil v Ljub
ljani letni občni zbor Društva slo
venskih novinarjev ob 25-letnici 
metliškega ustanovnega sestanka. 
Po obravnavi svojega dela in pro
blemov so za predsednika društva 
ponovno izvolili Milana Pogačnika, 
nato pa so podelili 15 Tomšičevih 
nagrad.

je, da pogovori nikakor niso 
tekli gladko in da se je ne
kje zataknilo.

NI posebno velika skriv
nost, kje se je  zataknilo. Ka
kor je znano, že dlje časa po
tekajo pogovori o Srednjem 
vzhodu »na glavnem tiru« v 
Wa.shingtonu med sovjetskim 
veleposlanikom Dobrininom 
In am eriškim i predstavniki, 
hkrati pa pogovori »na .sti 11- 
skem tiru« med štirim i vele
poslaniki ZDA, ZS.SR, Velike 
B ritanije In Francije na sede
žu Združenih narodov v Nc*w 
Yorku.

Ti pogovori se že (lolgti vle
čejo in ja\aiost pa.stnja čeda
lje bolj nestrinia. Toda kaže, 
da sta Moskva In \Vasliln;f>'ton 
dosegla zdaj precej.šnje sogla
sje glede mirovnega načrta, 
ki bi bil osnova za morebitno 
rešitev ali vsaj začetek reše
vanja krize na Srpdnjrm  
vzhodu.

Kairski opazovalci sodijo, 
da sta se Gromiko in Naser 
pogovarjala o nekaterih »kon
kretnih idejah«, ki so jih ZDA 
predlagale ZSSR. Nekaj teh 
Idej je za Kairo »popolnoma 
nesprejemljivih«. Egipčani t r 
dijo, da am eriški predlog da
je prednost Izraelcem. Med 
drugim določa neposredne 
stike med Izraelci in arabski
mi državami, kar naj bi pri
peljalo do podpisa ločenih ml 
rovnlh i>ogodb. Ameriški na 
črt tudi upošteva

no povedali Američanom, da 
so pritisnili na Kgipčane, kar 
se je  dalo, In da so Iz njih 
iztisnili samo toliko in nič 
več. Zdaj naj bi Američani po
skušali še kaj iztisniti 'vi Iz
raelcev. Toda ti so prav tako

Gromiko

malo voljni popusvati \ bi-, 
slvenih točkah kakor .Arabci. 
Zato bodo pogovori še dolgo 
tr a ja l i . ..

.‘̂ panijji je prekinila vse zve
ze — kopenske, pomorske in 
letalske — z G ibraltarjem , ki 
-je še vedno britanska samo
upravna posest, ker je Lon
don podelil G ibraltarju usta
vo, v katert obljublja prebi
valcem teh osem kvadratnih 
kilometrov velike »kolonije«, 
da bo spoštovala njihovo vo
ljo. G ibraltarčani so na re> 
ferendumu soglasno povedali, 
da v Španijo nočejo priti.

Špansko stališče je znano: 
(iib raltar .je del španskega 

izraelsko ozemlja, čeprav ga ,je Španija
varnost posebno pri umiku iz- s pogodbo, podpisano leta 
raelskih čet z zasedenih oze- 1713 v U trechtu, za zm eraj 
melj. Ta varnost pa očitno ter- odstopila B ritaniji. Ta je do- 
ja  določene m ejne popravke, bro izkoristila »Skalo«, kakor 
ki so za Arabec tudi nespre- po domače im enujejo Gibral* 
jemJjivi. Kar zadeva palestin- tar. Sprem enila ga je v moč- 
ske begunce, bi se po ameri- no vojaško trdnjavo, ki je de
škem načrtu nekaj teh begun- živela že š tirina js t ali pet« 
cev res vrnilo v Palestino — nast obleganj ali blokad, a  ni 
v današnji Izrael — toda veči- bila nikoli zavzeta. Med dru- 
na bi se razselila po raznih go svetovno vojno je bil Gi* 
arabskih državah. Ce pa to ne braltar neprecenljivega pome* 
bi v celoti rešilo tega vpraša- na za zaveznike, ker je  varo>
nja, bi ZDA pomgale z denar 
jem  preostalim  begoincem, da 
bi se lahko naselili v kaki 
drugi državi.

Ni znano, v kolikšnem ob
segu je  sovjetska stran  spre
je la  ta  načrt. Del tega načrta  
je gotovo sprejela, sicer ne 
bi' bilo (iotrebno, da bi Gro

val vhod v Sredozemsko mo
rje in je  tako blokiral Nem
ce, da niso skozi sebi naklo
njeno Španijo — ki je bila 
sicer uradno ne\’tralna — 
vzpostavili stika s Severno 
Afriko.

Ne glede na utem eljenost 
španskili zahtev pa je  razum*

mlko priletel v Kairo. Znano Ijivo, da prebivalcem Gibi^al 
pa je  tudi, ka j je  Naser po- ta rja , ki uživajo demokratlC- 
vedal — vsaj v bistvu — sov- ne svoboščhie, ne diSi p riti 
jetskem u zunanjem u mini- pod Francovo vladavhio in 
stru . njeno policijo. Ce bo ftpanl*

Med drugim  mu je povedal ja  čakala na to. da bodo Gl* 
to, da je  za ZAR In druge braltarčani spremenili svoje 
arabske države popolnoma ne- mnenje, bo verjetno čakala še 
sprejem ljivo, da bi se Izrael- prav toliko let, kolikor jih  je  
ske čete um aknile Sele potem, minilo od podpisa pogodbe v 
ko bi Tel Aviv dobil trdna  Utrechtu. Zato tiesede »samo* 
jam sta, da bodo arabske dr- odločba ni slišati med Span- 
iUve uradno priznale arabsko skiml argum enti na sedežu 
državo. Za Kairo bi m oralo Združenih narodov

DOLENJSh 0,000 izvodovl



Napihnjena in šiiodljiva „kritika‘‘
(Nadaljevanje s 1. str.)

je gradil svoj članrtt S. Spli- 
hal, ki sum niči nekatere biv
še vodilne delavce, da so se 
okoristili s  svojimi p rejšn ji
mi položaji;

3. m oralno in politi&io od
govornost pisca tega članka 
in študentske organizacije, ki 
je njegovo pisanje podprla.

Kdo more siliti 
zadrugo v izgubo?

R a ^ ra v a  o prvem  vpraša
n ju  je  bila zelo živahna. Inž. 
Jože Tanko, direktor KZ 
»Krka«, je  navzoče seznanil 
s poslovanjem zadruge v 
zadnjih letih. Ze 1. 1965 je 
zadruga izdelala poseben 
načrt za svoje nadaljnje de
lo in v njem  poudarila vpra
šanje o nedonosnosti vino
gradov, ki so ji prinašali sa 
mo izgubo. Delovni kolektiv 
obrata KZ na T rški gori je 
dal pobudo, da bi vinograd
niške parcele odprodali, ker 
so bile vse prevč raztrese
ne in ker niso dajale zado
stnega pridelka. Vodstvo in 
sam oupravni organi zadruge 
so se zato odločili leta 1965 
za odprodajo teh parcel. Po
udariti je  treba, da je bilo 
ponujeno v nakup 134 par
cel v skupni Izmeri nekaj 
nad 19 ha zemlje, za kate
re se je zanimalo 76 kupcev, 
med njim i največ kmetov, 
nato delavcev in nekaj u- 
službencev. Ceno zemljišč je 
določil zapriseženi cenilec. 
Prodajna cena zemlje pa ni 
bila »smešno nizka«, kajti 
če prim erjam o cene gradbe
nih parcel v Novem mestu,
Bršlinu, na Grmu in v S tra
ži s tem i vinogradniškimi 
parcelam i, lahko iigotovimo. 
da so se prodajne cene
Bsa kv. m zemlje tudi tu  giba
le od 130 do 2 din. Zadru
ga je  za te prodane parcele 
iztržila 160.000 din, še isto 
leto pa je  izkupiček in na
daljnjih  svojih 8(t.000 din 
uporabila za nakup nove 
zemlje, predvsem v Šentjer
neju, Straži, Dol. Toplicah in 
d n ^ je , k jer je uresničevala

svoj obsežni načrt za živino
rejo. Sporne parcele, na ka
terih  sto jijo  l^ liha lov i >Maia- 
li gradovi«, so bile nekoč 
grajska last, zato govorice o 
kmetom »odvzetem« zemlji
šču niso osnovane.

K m etijski inštitu t je  1953 
v svojem načrtu  za delo KZ 
Novo m esto ugotovil, da so 
na T rški gori dobri pogoji 
za razvoj vinogradništva, le
ta  1965 pa je  to  svojo p re j
šnjo trditev ovrgel. Zadruga 
je  p r e je la  načrt, da se bo 
usm erila predvsem  v mleč- 
no-živinorejsko proizvodnjo, 
zemljišča na T rški gori pa 
za to vrsto proizvodnje prav 
gotovo niso ustrezala. Svoje 
zemlje zadruga ni zm anjše
vala, pač pa jo  je  na p ri
m ernejših k rajih  (Dol. Top
lice, Žužemberk, išentjem ej) 
celo povečevala in zato ni 
slabo gospodarila. Vinograd
niške parcele so najprej po
nudili zasebnim km etom , ki 
naj bi zemljo obdelovali. Ker 
je  biio kupcev prem alo, so 
parcele prodali tistim , k ij ih  
je  bil pripravljen kupiti. Za
druga je  delovna organizaci
ja, ki naj bi poslovala brez 
izgube, prav tako kot vse 
druge naše delovne organiza
cije.

Nihče izmed prizadetih 
tovarišev ni vph'val 

na izdajo in spremembo 
odloka občinske 

skupščine!
Drugo in m orda najvažnej

še vprašanje, ob katerega so 
se skoraj vsi spotikali, je 
moralno-politična odgovor
nost nekaterih kupcev, ki so 
pred leti delali v Novem me
stu  na vodilnih položajih. O 
tem so že govorili na 
seji ObS Novo mesto, na 
S23>L in tudi v senatu ča
stnega razsodišča CK ZKS. 
Prizadete kupce: Sergeja
Vhorževskega, Andreja Grčo, 
Slavka Zirkelbacha in Jože
ta Tanka moti v navedenem 
članku vrsta vprašanj, kate 
re so želeli javnosti pojasniti.

Zidanice ali vikendi, ki so 
jih  prizadeti kupci gradili

Vsi mislijo na praznik
v Gaberju bo 6. julija 

Gorjanskega bataljona s
tradicionalno srečanje 
podgorjansko mladino

Odbor Gorjanskega bataljo 
na pripravlja za 6. julij v Ga
berju  pod Gorjanci tradicio 
nalno srečanje borcev in akti- 
vistQv. Tega dne se bo abrala 
domala vsa m ladina podgor- 
janskih vasi, da bi pozdravila 
nekdanje borce in aktiviste 
te r jim  pripravila prisrčno 
srečanje. Večje šole, kot so v 
Stopičah, Brusnicah, Šentjer
neju in Kostanjevici, že dalj 
časa vadijo osnovnošolsko in 
drugo m ladino za nastop s 
kulturnim  sporedom , ki bo 
vseboval zborovsike pesmi, 
zbpm e in solo recitacije, fol
klorne nastope in podobno. 
Svoj program  pripravlja tudi 
Odred gorjanskih tabornikov, 
nad katerim  im a Gorjanski ba
ta ljon  pokroviteljstvo. Zvečer 
pred praznikom  bodo tabor
niki postavili tabor in ob ta 
bornem  ognju pripravili za 
brusnlško in gabersko mla
dino prijeten večer. Taborni
ki bodo sodelovali tudi na o- 
srednji proslavi.

Na slavje se pripravljajo 
ttud i vaščani Gabrja. Vse več 
je delovnih skupm, ki si p ri
zadevajo, da bi dobili vas in 
okolica lepšo podobo. S sred 
stvi občine, krajevne skupno
sti, odbora Gorjanskega bata
ljona in z brezplačnim  delom 
že u rejajo  cesto Brusnice—Ga
brje in vaške poti, odstranju 
je jo  na pol porušene objekte, 
šola pa dobiva novo podobo. 
Tudi prireditveni p rostor že 
pripravljajo. Očitno se vašča
ni G abrja zelo zavzeto pri
pravljajo na srečanje podgor-

janske mladine in domačinov 
z borci in aktivisti NOV, ker 
1k) to  letos njihov najpom em 
bnejši praznik.

TONE VALENTINČIČ

na T r ^  gori, so bile po- 
staivljene šele tedaj, ko jim  
je  bila iadana potrebna grad
bena in lokacijska dovoli
tev, in ne spadajo v vrsto 
420 črnih gradenj, kolikor jih  
je  doslej prijavljenih pri 
m edobčinskih inšpekcijskih 
službah. Prostorske površine 
zidanic (okrog 30 m*) še
zdaleč niso podobnen kakš
nim  »malim gradovom«. V 
zidanice so lastniki doslej 
vložili posamič približno po
30.000 din. Zemljišče so neka
teri izmed njih  kupili šele 
1967, licitacija parcel pa se 
je začela že 1965. Zemljo so 
plačevali po ceni, ki so jo 
določili zapriseženi cenilci. 
Ker nihče izmed omenjenih 
kupcev nim a neprem ičnin, je 
Splihalov očitek o poseb
nem nam enu p ri prepisih te 
zemlje na imena žena našte
tih  kupcev neupravičen, saj 
se z zemljo niso hoteli oko
riščati. Tudi očitek, da so 
vikende preimenovali v zida
nice, so prizadeti tovariši 
ovrgli. Preimenoval ga je sa 
mo Andrej Grča, kar pa je  
brez pomena za obdavčitev 
objekta (ta se obdavči šele 
po končani zgraditvi in  na 
podlagi nam enske uporabno
sti objekta glede na to, ali 
uporablja stavbo kmet-pro- 
izvajalec ali pa zasebnik-ne- 
proizvajalec).

Senat častnega razsodišča 
je  razpravljal o moralno-po- 
litični odgovornosti imenova
nih kup>cev 30 maja. Ugoto
vil je, da se nekdanji občin
ski funkcionarji, ki so kupi
li. parcele na Trški, gori ni
so okoriščali svojega po
ložaja za gradnjo zidanic. 
Ker so prizadeti kupci ena
kopravni vsem drugim obča
nom, im ajo seveda enake 
pravice in dolnžosti kot d ru 
gi državljani. Nakup te zem
lje zato ni dejanje, zaradi 
kat-erega bi m orali s prstom  
kazati nanje.

Kaj sploh hoče / 
S. Splihal?

Ko so na seji razpravljali 
o moralno-politični odgovor
nosti S. Splihala in revije 
»TOVARIŠ«, ki je  njegov 
članek objavila, so člani ko
m iteja in drugi menili, da 
je prav in pošteno, če novi
narji seznanjajo javnost z 
nepravilnostm i v naši druž
bi, ni pa pošteno, če prek 
časopisa širijo nepreverjene 
in zlonamerne govorice ter 
namigovanja. Pisec članka S. 
Splihal bi se razširjene seje 
občinskega komiteja ZK la
hko udeležil, ker je bil na
njo vabljen. Kot član ZK in 
občan Novega mesta je dol-

Kredite so vzeli, na 
obvezo pa pozabili...
Turistični krediti niso bili prav porabljeni

v  ribniški občini je  nad 
40 občanov zaprosilo za 
»turistični kredit« in ga 
tudi dobilo. Vsi so dobili 
kredit pod pogojem, da 
bodo dali določeno števi
lo dnii v letu na razpola
go ležišča oziroma sobe 
za turiste. Prosilci pa so 
kredit vzeli, ga porabili, 
na obveznost p>a pozabili.

Tako je  pred kratkim  
prišla v Ribnico neka ko
m isija, njeni člani pa so 
želeli prenočišče. Ležišča
v RESTAVRACIJI so bila 
zasedena, zato so ^ p r o 
sili predstavnika tu ristič 
nega društva, naj jim  p re 
skrbi ležišča v zasebnih 
sobah. Predstavnik jih  je  
napotil k občanom, ki so 
dobili turistični kredit, 
toda povsod (ce'.o v neki 
ribnišiki gostilni) so nale

teli na gluha ušesa in na 
razne bolj ali manj ne- 
utenJeljone izgovore, da 
ne morejo nikogar spre
jeti.

Končno je  predstavnik 
turističnega društva sam 
vzel pot pod noge in na
šel prenočišče pri neki hi
ši, k je r sploh niso vzeli 
turističnega kredita.

Tisti, ki je  posojilo dal 
(to je  K reditna banka), 
bi vsekakor m oral sam 
ali s pomočjo organov ob
činske skupščine poskrbe
ti, da bodo vsa določila 
pogodbe dosledno iapol- 
njena. Kaže nam reč, da 
so nekateri občani vzeli 
posojilo le za to, da bi si 
olajšali nekatere svoje te
žave, ne pa za ureditev 
tujskih sob, za kar je  bilo 
posojilo namenjeno.

Žan dati odgovor, na  kaj je  
sploh hotel opozoriti Javnost 
s svojim člankom in s čim 
lahko ovrže dokaz prizade
tih. Doslej nam reč še vedno 
ni jasno, kakšnega problem a 
se je  s svojim pisanjem  
sploh hotel lotiti. Splihal tu 
di n i izkoristil m o ^ o s ti, da 
bi se po seji senata častne
ga raasodišča CK ZKS ude- 
1^1  ponovnega medsebojne
ga sestanka s prizadetim i to
variši, ki so bili pripravljeni 
sporazum eti se a njim  o  
spornih vprašanjih, s  čim er 
bi se m orda lahko izognili 
tožbi pred sodiščem. S p ri
m em o objavo v sredstvih 
obveščanja bi lahko pojasnil 
vrsto stvari, ki so zelo ško
dovale ugledu prizadetih to 
varišev.

Občinski kom ite je  po 
tehtni in vsestranski razpra
vi ugotovil, da je  Slavko 
Splihal v svojem članku na 
nepošten in neupravičen na
čin oblatil člane 22C in nje
ne fimkcionarje. Zato je 
sklenil, da bo predlagal os
novni organizaciji ZK na Vi
soki šoli za sociologijo, po
litične vede in novinarstvo, 
da o Splihalovem pisanju 
razpravlja in sprejm e potreb 
ne ukrepe. Tudi reviji »TO
VARIŠ« bodo poslali ustrez
no pismo s protestom , da 
se s takim  njenim  načinom 
pisanja ne strinjajo.

P o litičn i. sekretar kom iteja 
občinske konference ZKS bo 
danes popoldne, 19. junija, 
na 7. seji konference ZKS 
občine Novo mesto seznanil 
člane konference z obravna
vo in politično oceno Spli- 
halovega članka v reviji 
»TOVARIŠ«.

MARIJA PADOVAN

25-letnica RK 
v Gradcu

V soboto sivečer je bila v 
gradaškem prosvetnem  dlo- 
m u svečanost ob 25-letnici 
ustanovitve Rdečega križa 
Slovenije. Proslave so se po
leg številnili domačinov, 
predstavnikov občine, druž
beno političnih organizacij 
m krajevnih organizacij tudi 
Mara Rupena Osolnikova, 
zvezni poslanec Bogdan Osol
nik, t«r delegacija Glavnega 
odbora RIĆ Slovenije s pred
sednikom Ivom Majdičem.

Gostom je izrekel dobro
došlico Rudi Dim, predsed
nik RK v Gradcu, nato p a  je 
o pomenu in  vlogi organi
zacije govorila predsednica 
občinskega odbora RK Anica 
Molek. Ob tej priložnosti sta  
bila s srebrnim  znakom od
likovana predsednik in  ta jnik 
giradaškega RK Rudi Dim in 
Zofka Bajc, prav tako pa je  
bila odlikovana celotna or
ganizacija RK v Gradcu.

Svečanost se je nadalje
vala z lepim kulturnim  spo
redom ' v katerem  so nasto
pili člani m ladinske godbe 
iz Metlike, pevski abor tovar
ne BETTI in  šolska m ladina 
iz Metlike, Podzem lja in 
Gradca.

Proslava Notranjske
ga odreda preložena

Odbor za pripravo prosla
ve N otranjskega odreda je 
sklenil, da proslava ne bo 5. 
in 6. ju lija  (kot je  bilo n a j
prej določeno), am pak 30. in 
31. avgusta. Tako bo 30. av
gusta odprta razstava o No
tranjskem  odredu (v osnovni 
šoli Sodražica), z\'ečer pa bo
do kurili v okolici Sodražice 
taborni ogenj. GlavTia prosla
va s kulturnim  program om  
bo 31. avgusta na gla\Tiem 
trgu v Sodražici. Proslava j« 
preložena zato, ker bo do 31. 
aivgusta m odernizirana cesta 
Žlebič—Sodražica.

Črnomaljski primer
(Nadaljevanje s 1. str.)
Poslanci 90 se seveda za

nimali, kaj je  občinska skup
ščina sam a storila, da bi se 
izkopala iz  proračim skih te
žav. Predsednik je  povedal, 
da je  občina predpisala viš
jo  stopnjo prispevka od 
osebnega dohodka, kakor je 
bila dogovorjena v republiš
ki skupščini, in  sicer 4,63 
odst. nam esto dogovorjenih 
3,96 odst. Dalje plačujejo ob
čani odstotek kot kra
jevni samoprispevek, gospo
darske organizacije pa 3 
odst. od čistega dohodka — 
tudi kot krajevni sam opri
spevek, in sicer za komunal
no dejavnost.

Kot je  povedal član IS 
Jožko štruke lj, je  odbor za 
notranjo politiko predlagal 
izvršnemu svetu, naj izpolni 
dogovor in obljubo prejšnje
ga izvršnega sveta, po kate
rem  bi republika prevzela 
nase odplačilo posojila, ki ga 
je črnom aljska občinska 
skupščina najela le ta  1967 za 
kritje  proračuna. Izvršni 
svet se bo zavzel tudi za na
daljnji gospodarski razvoj te 
obline, saj je  le v tem dol
goročnejša rešitev položaja.

Samo s tem  črnom aljski 
proračun še ne bi bil rešen. 
Poslanci so se seveda s tr i
njali, da je  položaj težak. 
Opozorili pa so, da je eden 
izmed vzrokov tudi v tem, 
da kredita lani niso vključi
li v proračtm , zaradi česar 
so letos prizadeti. Sredstva 
za izobraževanje so se nam 
reč določala po lanski de
janski potrošnji. To pa so 
lani krili večidel iz kredi
ta, in ne toliko iz proračuna.

Odbor pa se je  znašel 
pred takole dilemo; če da 
problem atiko činom aljske ob
čine na sejo zbora in more
biti predlaga, naj bi zanjo 
napravili izjemo, s svojim 
predlogom prav gotovo ite 
bi prodrl. Tudi n ^ a te re  
druge občine bi nam reč z 
isto pravico zahtevale, naj 
republika tudi njim  prisko
či na pomoč, kar b i pome
nilo, da se celotna pforačun- 
ska konstrukcija podre. Za
to ni mogel s to riti nič d ru 
gega, kot da jo svetoval, naj 
se občina obrne na republi
ško izobraževalno skupnost, 
da bi ta  sprevidela napako, 
ker da to upošteva pri leto
šnjem  financiranju izobraže
vanja. Utegnido bi se tudi 
g o d iti, da bi druge občine

postavile vpraišanje, ali b»- 
do adaj one prek  m orebitna 
dotacije črnom aljski obiJini 
financirale gradnjo kliničaiih 
bolnišnic v Ljubljani, č rn o 
m aljska občina je  namrep s 
pogodobo zavezana, da mora 
plačati letos 193.000 dinarjev 
v ta  namen. Tudi to govori 
za to, da kakršenkoli pred
log za reditev položaja t« 
občine v republiškem  zboru 
ne bi dobil zadostne pod
pore.

Predsednik občinske skup
ščine je  poslance opozoril, 
da bi se lahko g o d ilo . da 
bi vodstva družbeno-politič- 
nih organizacij in občinska 
skupščina odstopili, če polo
žaja ne rešijo. &foenje o(t- 
bora je  slišsU, ko je odha* 
jal s seje, pa očitno ni bil 
dobre volje. V. J .

Jamarji bodo š li.. .
(Nadaljevanje s 1. str.)
V dneii siborovanja ao jar 

m arji priredili v Ribnici £o>. 
to  razstavo »DolenjsOci pod- 
zenmi avet«; ta  razstava pa 
bo od 16. do 35. jun ija  v K o
čevju.

Med oi^ed(Mu Cm e jame, 
ki je  n a  območju Male gore 
med Kočevjem in Ribnico, 
so najvidnejši slovenski rasi- 
skovelci Israsa ugotovili, da 
je 296lo prim erna za jam arski 
turizem, seveda pa bi jo  bilo 
treba prej neOcoliko urediti. 
Izrazili so  tud i domnevo, da 
bi s podrobnejšo raziskavo 
zelo verjetno odkriii de nov« 
rove ozironva povezavo s 
kakšno sosednjo še  nesmano 
jamo.

bejmisca
Novomeško 

sejmišče
Itf. Junija so prip^ja4( 

kmetovalci na novomaSko 
seilmiAdt 485 pujskov, iMPod*-
li pa ao P l an. Manjil ao 
Sli v denar po 150 <lo 219 
din, ve6Ji pa po 390 do 300 
din.

Na sejmu v Brežicah
V soboto, t4. junija, ao na 

tedenski sejem v Brežicah 
pripeljali 12A p sičk ov , pro
dali pa 9 0  jih 561. Manjš« 9 0  

prodajali po 10 din kg, večja 
pa po 6 din kg žive tete.

Kmetijski nasveti

Virusne bolezni lirompirja
Krompirjeva plesen ali fiitaCbora, najti^Jto kroffnpirjeva 

bolezen, ki se cto deževnih poOetjib parvič pojavlja ob 
konou jimija ter naredi poljededcu velfioo škodo, ja razen 
koloradskega hrošča aHa. kroanpirjevca nadlog, s katero 
se napredni gojitelji že lahko uspedno spoprimejo.

H  Težje pa je  z virusnim i boleznimi, k i raaen k r o ^  
p irja  napadajo tudi celo vrsto drugih km etijskih rastlin. 
Virusne bolezni, ki povzročajo ratdične degeneracije in  
spremem be, so na pohodu in  povzročajo vse večjo gospo
darsko škodo.

Znano je, da so virusi drobne žive biti, ki 90 jih  
prvič odkrili prav v rastlinskem  svetu. Z nanstvem  veja —• 
virologija, ki, se  je  v zadnjih desetletjih močno raesvila, 
je sprva zapostavljala rastlinske viruse, zdaj pa  se jim  
zaradi intenzifikacije poljedelstva in  km etijstva nasploh 
spet mnogo bolj posveča.

Zgradba, življenje, razmnoževanje, prenašanje teh  žir 
vih bitij, ki so vidna le z elektronskim i m ikroskopi, je  
zapleteno in zanimivo, vendar se raje seznanimo s  prakr 
Učnimi posledicami, z vzroki in s  preprečevanjem  virocB 
krom pirja.

I  Zvijanje krom pirjevega listja, blagi mozaik krom> 
pirja, črtavost, kodranje, kržljavost, to  so dobro znane 
bolezni krom pirja, ki zm anjšajo pridelek za desetino ali 
pa še več. Virusi, njih povzročitelji, se nahajajo v delih 
rastline in tako tudi v gomoljih, ki jih  pripravim o za 
seme. Od rastline do rastline jih  prens^ajo listne uši, 
zlasti siva breskova uš.

Virusne bolezni krom pirja preprečim o najbolje, če 
sadimo zdravo .st*nie, ki .je zraslo v višjih predelih in je  
tako velika skrb  za semenski krom pir in  tako velik po
bilo s polj pospravljeno pred napadom uši. Od tod tudi 
men stalnega m enjavanja somena. Ko so virusne bolezni 
že na njivi, je  boj proti njim  zeflo težak in  zamuden, č0 
že ne brezupen. Inž. M. L.



Zgodovinsko bosansko mesto na 
Uni Bihać je na široko razklenilo 
svoje gostoljubne roke in sprejelo 
za več dni blizu 15.000 nastopajočih 
iz Slovenije, Hrvatske in Bosne, Mla
di so na športnem  polju m anifestirali 
tradicionalno bratsko sodelovanje, ki 
se je spočelo že med NOB in nada
ljevalo na športnem  področju vse od
I. zleta v Trnovcu pred 25 leti.

Gostje in gostoljubni ljudje Bos
ne so doživeli lep dan m ladostne 
pomladi.

Na svečani akadem iji v Domu JLA 
so se med številnimi nastopajočim i s 
svojim  nastopom  postavili tudi za
stopniki iz Slovenije. Mladi telovadci 
iz Kidričevega so pokazali vaje, ki

so navdušile gledalce. Nastop zna
nega ansam bla Henčka B urkata je 
vžgal tem peram entne Bosance, šent- 
jernejski oktet, ki je zapel tr i lepe 
slovenske pesmi, je našel v glavnem 
privržence pri starejših  gledalcih. V 
dveurnem program u so se zvrstili še 
mladi iz Kutine, Bihača, Banja Luke, 
Kidričevega, Posavskega Brega, Pri
jedora in Jajca.

Na nedeljskem glavnem zletnem 
nastopu je mlado slovensko zastop
stvo z vajo avtorjev Jelice Vazzaz in 
Borisa Gregorke poželo viharno odo
bravanje. Fantje in dekleta so delali 
lepo, živahno in domiselno, tudi nji
hova oblačila so se vključila v zeleno 
okolje stadiona. Gledalci so ocenili, 
da je bil nastop Slovencev in njiho

vih vrstnikov iz Siska in Prijedora 
med najuspešnejšim i. Seveda ne sme
mo delati krivice ostalim , ki so telo
vadili v nemogočih pogojih: stadion 
je bil pokrit z vodo.

Posebno navdušenje so želi ju 
goslovanski vrhunski telovadci z Mi
rom Cerarjem  na čelu, ki so gledal
cem pokazali svoje veščine.

Organizatorji v Bihaću so se tru 
dili, da bi dobro pripravili to veli- 
častnQ prireditev mladih, vendar jim  
je pri njihovih naporih večkrat po
nagajalo m uhasto vreme, tako da je 
celo grozilo pokvariti prireditev. Ven
dar je sončno nedeljsko popoldne 
končno še pričaralo lepo prireditev.

S. DOKL

ZLET JE USPEL
Predsednik s talnega sekretaria ta  Zleta 

bratstva in enotnosti Franci Kuhar je izja
vil: »Uspeh zleta je, da so bila na tej veli
častni prireditvi predstavljena vsa zletna 
območja. Priprave na zlet so bile uspešne, 
tako da so bile zaključne vaje na dostojni 
višini. Neposredni organizator Bihać s e  je 
potrudil in v okviru danih možnosti dobro 
speljal prireditve. Zlet je uspel, upam, da 
so tudi udeleženci zadovoljni.«

* ATLETIKA
Mladi novotneški in kočev

ski atleta so v Bihaću uspeli; 
Tmagaili so  v mo6ki in ženski 
koniaireinci. Obenem pa  so 
neScateri atleti postavili celo 
najboljše reasultate, med nji- 
md tudi nekaj dolenjskih a t
letskih rekordov. Posebej
m aram o omciniti dosežke
Tatjane Gazvoda, Ivice Jakše, 
Vesne Saje in M arjana Hri
bernika.

V končnem zbiru točk je 
biio Novo m esto prvo s 
83,798, 2. B anjaluka 21.7T7, 3. 
S isak 20.005, 4. Bihać 11.211, 
6. P rijedor 9.864.

Hessultati aUetov: žecvske — 
1000 m: 1. Gazvoda 12,8, 2. 
Jafaie 13,2; 200 m — 1. Jakše 
26,2, 2. Gazvoda 26,4; 800 m
— 3. PerSe 2:38,0, 4. Lavrih 
2:38,4; 4x100 m: 1. Novo me
sto  56,3; daljina 2. Saje 5,10, 
4, Bajc 4,66; višina: 2. Mer
var 1,36, 4, Lužar 1,35; krog
la: 2. K atern 7,09, 3. Grabri- 
jso  7,03; diak — 4. Jurečič 
16,36, 5. K atern 15,15; kopje
— 2. Saje 22,40, 3. Grabrijan 
21,70. Moški — 100 m: 1. Hri
bernik 11,4, 2. Pekel j 11,6; 
300 m — 2. Hribernik 22,1, 4. 
Pekolj 23,1; 400 m — 2. Si- 
niunič 56,3, 7. Cvelbar 50,0; 
800 ra — 3. šimunič 2:14,4, 7. 
C\«Ibar 2:24,7; 1500 m  — 2. 
Poipovič 4:40,9, 4. Bučar 4: 
58,4; 3000 m — 1. Popovič 
0:37,3, 2. Bučar 9:48,2; 4x100 
m — 2. Novo mesto 48,9; da
ljina — 4. Marolt 5,61, 6. &i- 
munič 5,37; vižana — 2. Jen
ko 1,66, 3. Vajs 1,60; tro 
skok — 2. šimunič 12,60, 3. 
Marolt 11,70; krogla — 5. 
Jenko 10,46, 7. Možina 10,07; 
disk — 2. Možina 34,30, 7. 
SirnHc 30, 80; kopje — 2.

PRIZNANJA 
TELESNOVZGOJ- 
NIM DELAVCEM
Za posebn« zasluge pri or- 

»aniaacljl »Zletov bratstva In 
enotnosti« bodo prejeli odlif- 
>a od predsednika republike 
naslednji telesnovzgojni delav
ci i* Dolenjsko: Ruža in Da
nilo Kovačič, Nacc Bukovec, 
prof. Jožr Glonar, Milan 
Smrrdii. Odličje bo prejela 
t»Jdi družina pokojnega .Sreč
ka Skrta. Dij^ome pa bodo 
dobili naslednji tovariAl In 
tovarišice: Danilo Kovačič.
Ruia Kovačič Dra*a Mislcj, 
prof. Jože Glonar, Nace Bu
kovec, Ih-ato Bizjak, Franci 
Kuhar, AvKunt Avbar, Andrej 
Arko. prof. Aaš« Blial, prof. 
Milan Smerdu, Bojan Kolenc, 
Zvonko Pavlovič, I^ojska Av- 
Mc, Danica Kočevar, Niko 
Žgajnar ter družina ^kojne- 
Ea Srečka Skrta.

Luka Reljić, predsednik I 
občinske skupščine Bihać, i 
je pozdravil udelcžence I  
zleta in jim  /aželel prijet- : 
ne« bivanje v prijaznem | 
bosanskem mestecu Biha
ću.

Knavs 53,50, 4. Simčič 43,80.
Novomeški atleti so osvo

jili 5 p n 'ih  mest, 16 drugih 
in 6 tretjih .

Prof. J. GLONAR

ODBOJKA
Novomeška odbojkarska 

ekipa je  zaigrala na tumiT- 
ju  v Bihaću tako ko t v naj
boljših dnevih. Vsa š tiri sre
čanja so  odibojkarji odločili 
v svojo korist, prem agali so 
oelo Metalca iz Siska, ki 
igra v II. 7<vezni odbojkarski 
ligi.

Rezultati: Novo m esto — 
Sisak 3:1, Novo mesto — Bi
hać 3:0. Novo mesto — Bar 
njaluka 3:0, Novo mesto — 
Karlovac 3:0.

V rstni red: 1. Novo mesto 
(Goleš, Medic, Siniič, Šonc, 
Potrč in Penko), 2. Karlova«-,
3. SLsak, 4. Banjaluka. 5. Bi
hać.

J. GOLES

KOŠARKA
Mlada košarkarska ekipa 

Novega m esta je  osvojla 
sim patije navijačev v Biha
ću, saj je  ,v močni konkuren
ci avezfiih ligašev iz  Batiju- 
kike in  Karlovca osvojila 
jaasluženo tre tje  mesto. Ko- 
.^ rk a rji Novega n iesta so 
dosegli naslednje rezultate: 
Novo m esto — Sisak 82:66, 
Novo m esto — Bihać 60:45, 
Banja lu k a  — Novo m esto 
«7:47.

J. SPLIHAL

KEGLJANJE
Novomeška ekipa keglja

čev je v borbenih igrah za 
27 kegljev prehitela domačo 
ekipo. Novomeščani so po
drli 1524 kegljev, domači pa 
1497.

Končni vrstni red: 1. No
vo mesto (KruSič. Vukšenič, 
Mrzlak, Barbič, Legiša, Jarc, 
Romih, Fabjan, Rožič, Ba
dovinac, S tim ), 2. Bihać, 3. 
Sisak, 4. Karlovac, 5. Ban
jaluka.

Pri Novomeščanih so se 
posebno iiokazali Vukšenič. 
Legiša in K rušif.

J. MRZLAK

NAMIZNI TENIS
Namiznoteni^^ki igralki Na

da Rački in Neva Benčina 
iz Kočevja sta osvojili prvo 
m esto v ekipni konkurenci, 
Ivo Kapš, Egon Žabkar in 
M arjan M atjašič pa so bili 
drugi. Med posamemicojui 
je najbaLj'sO igro pokazala 
Nada Rački, ki je zmagala 
brez težav. Dobri sta bili tu
di otoe kočevski igralki v 
igrah dvojic, .saj sta tudi 
zmagali.

Ekipno — ženske: 1. No
vo mesto (Rački, Benčina),
2. Banjaluka, 3. Sisiik, 4. 
Bihać.

Ekipno — moški: 1. Si
sak, 2. Novo mesto (Kap.š, 
2abkar, M atjašič), 3. Bihać, 
4. Banjaluka, 5. Pri.ie<lor.

I. KAPS

TENIS
Teniška igralca Novega 

m esta Jož«* Splilial in Pavel 
L'hl sta v zahtevni konku
renci osvojila drugo mesto. 
Premagala sta ekipo Bihaća 
in Siska 2:1, izgubila pa s 
kasnejšim  zmagovalcem, eki
po Prijedora.

P. UHL

STRELJANJE
Med strelci .so bile najbolj 

uspešne žen.sike, ki so osvo
jile prvo mesto v obeh tek
movalnih konkurencah. Mo
ški, ki so se znašli v bolj 
zahterai konkurenci, so do
segli pričako\'ane rezultate.

I XI. zlet bo v
I Sisku 1971

N7a svečani seji stalne
ga sekretariata Zleta b ra t
stva in enotnosti v Biha
ću so sklenili, da bo XI. 
zlet v Sisku leta 1971.

Rezultati: ženske — MK 
puška: 1. Novo mesto (B ra
tož, Rajgel, Milek, Oblak); 
zračna puška: 1. Novo mesto 
(Bratoš, Ra.Sgel, Židanik, 
Oblak); moški — MK puš
ka: 6. Nov« mesto (Okrog- 
lič, Berlan, Židanik, Žlogar, 
H utar); zračna puška: 4. 
Novo mesto (Zlohar, Perlan,

Knap, Zibert, Okroglič); ma
lokalibrska pištola: 3. No- } 
vo mesto (Dobnikar, Prosi- j 
nečki, Kos, Bojane, Pavlo
vič).

V. DOBNIK.\R

ROKOMET
Na rokom etnem tu rn irju  

je v moški konkurenci na
stopilo 7 ekip, v ženski pa
4. Dolenjsko so zelo uspeš
no zastopali rokom etaši Rib
nice, ki so dosegli naslednje 
izide: Banjaluka — Ribnica 
10:11, B’hać — Ribnica 8:12, 
Prijedor — Ribnica 9:4, ftib- 
nica — Sisak 16:14.

Končni vustni red: 1. P ri
jedor, 2. Karlovac, 3. Rib
nica, 4. Banjaluka, 5. Sisak,
6. Gospić in 7. Bihać.

LETALSTVO
Nekoliko okrnjena ekipe 

novomeških letalskih mode
larjev je osvojila v končni 
konkurenci tre tje  mesto. Več 
uspeha kot v ekipnem tek
movanju so imeli m odelarji 
med posamezniki. N ajbolj je 
uspel Du.šan Zupan, ki je kot 
naij.boljši tekmovalec prejel 
lep poikal.

Rezultati — jadralni mo
deli Al: 10. I. Penko; jad 
ralni modeU A2: 3. M. Bru- 
dar, 4. J. Penca; m otorni 
modeli na pogon z gumo: 1.
D. Zupanc, 2. A. Šuštar; 
ekipno: 1. Bihać 2180 točk,

Svetovni prvak Miro 
ra r  je  s svojim nastopom 
v Bihaću požel odobrava
nje več kol lO.OOU )>:ludal- 
cev.

2. Karlovac 1975, 3. Novo 
m^sto 19().'i, 4. Banjaluka
1340.

D. ZUPANC

MALI NOGOMET
Mladi nogometaši Novega 

mesta niso bili enakovredni 
nasprotniki ekipam, ki ig
rajo v zahtevnejših tekmo- 
vanj ih. Novomeščani so do
segli naslednje rezultate: 
Bihać — Novo mesto 11:2, 
Banjaluka — Novo mesto 
11:0, Novo mesto — Prije
dor 2:1.

Končni vrstni red: 1. Bi
hać, 2. Banjaluka. R. Novo 
mt*sto.

B. ROKSANDIC

ŠAH

Simbol bratstva in enotnosti »Zletno zastavo« so nesli pred nastopajočim i mla
dinci Iz BoMie ter pripadniki naše Jf.A (foto: S. Dokl

Sahov.ska ekipa EK)lenj.ske, 
ki so jo  sestavljali igralci 
iz Novega m esta in K o ^v ja , 
je v močni konkurenci šestih 
ekip osvojila drugo mesto.

Rezult-ati: Novo mest« — 
Karlovac 3:1. Nov« mesto — 
Sisak 1:3, Novo mesto — Bi
hać 2:2.

Vrstni red: 1. Sisak, 2, N«, 
v« mesto (prof. Penko. O ster
man, Gornik in Istenič), :i. 
Bihać, 4. Karlovac, 5. Banja
luka in fi. Prijedor:

prof. I. PENKO

RIBIŠTVO
Ekipa športnih ribičev jz 

Novega m esta je o svo jia  
drugo mesto za ekijjo iz 
Karlovca. Največ u.speh;i i>a 
‘c  požel Novomeštran dr. Iv« 
Pjulergajs, ki je s 1870 toč- 
kaani osa’ojil prvo mesto.

Zbral: S. DOKL



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

Neprimerno sprevodnikovo vedenje
TovariH urednik!
V nedeljo, 15. junija, ko 

sem  se popoldne pripeljal 
s kolesom v novomeški ra
dioklub, da opravim še ne
kaj del. ki so ostala po na
pornem postavljanju antene 
za radijsko postajo, me je 
čakala na proshoru avtobu
sne postaje neljuba neprijet
nost. Zakrivil jo je sprevod
n ik  avtobusa NM 20-30, ki 
vozi ob 18 uri v Škocjan. 
Sprevodnik tega avtobusa je 
pričel lepiti name, naj se iie

Časopis je moj 
prijatelj

Tovariš urednik!
Rad bi sporočil bralcem  

Dolenjskega lista, kako sem  
navezan na domači časopis. 
Na Ust sem bil naročen ie  
prej. dobivam pa ga tudi k  
vojakov v Prištino. Poseb
no tu. daleč od doma, m i je  
postal najboljši prijatelj. Obe
nem lepo pozdravljam vse 
prijatelje, znance in bralce 
Dolenjskega Ir-.to.

J02F. CrRABmJAN. 
vojak iz Prištine

Hvala v Darinkinem 
imenu!

Naš naročnik Frank Udvanc 
iz La Salle (ZDA) je poleg 
obnove naročnine za Dolenj
ski list priložil še en dolar 
za slepo Darinko iz Šmihela 
pri Žužemberku. Denar smo  
v banki zamenjali in poslali 
12,50 din Darinki, ki se roja
ku Vdvancu lepo zahvaljuje 
za pomoč.

UREDNIŠTVO

vozim prek avtobusne posta
je pri čemer je kazal na 
prometni znak. Sel sem  k  
njemu, da bi m u pojasnil, 
kako ne morem priti v ra
dioklub, ne da bi se peljal 
prek avtobusne postaje^ pri 
čemer pa nisem oviral pro
meta. N jem u očitJio ni bilo 
do pogovora, ker m l je za
čel n'^oziti, naposled pa je  
vzel IZ žepa nož ter me je 
začel loviti po avtobusni po
staji. K c se^m videl, da se 
človek ne šali, m i ni ostalo 
nič' drugega, kakor da sem  
pritisnil na pedale svojega 
pred dnevi kupljenega kole
sa, če sem hotel ohraniti 
cele gume. Is ti sprevodnik je 
kmalu nato nekem u potniku, 
ki je želel pojasnilo glede 
vožnje, zelo brezobzirno od
govoril, tako da se je  pot
nik z n jim  sprl.

č e  bi imel opravka s pija
nim  človekom in ne s spre
vodnikom avtobusa, bi tako 
dejanje še razumel. Zdi se 
mi^ da tak sprevodnikov po
stopek škoduje ugledu avto
busnega podjetja, če  sem  
nepravilno vozil (vem pa, da 
prekrška tu nisem naredil), 
ni sprevodnik postavljen, da 
bi mi »sodil« in m e z no
žem  lovil zato. da bi mi pre
prečil vožnjo. Tudi zunaj av
tobusa se mora sprevodnik  
dostojno . obnašati. Ne jem- 
Ijein ugleda najegovemu po
djetju, ker vem, da ni kri
vo, če se njegov sprevodnik 
ne vede tako, kakor zahteva 
olika, želim le, da se kaj ta
kega ne bi več zgodilo ne 
meni ne kdniu drugemu.

JOŽE KONDA 
član radiokluba 

Novo mesto

„Začetek je v kreditiranju"
v  razgovoru z nekaterimi 

naprednimi dolenjskimi km e
ti sem prišel do spoznanja, 
da bi se v prvi vrsti morala 
spremeniti kreditna politika 
do zasebnega kmetijstva. 
Majhne m o tm s ti  najetja po
sojila z visokimi obrestmi 
za kmeta nikakor niso spod
budne in ga ne morejo rešiti 
iz težav.

Mnoge gospodarske orga
nizacije in ustanove nudijo  
svojim  sodelavcem, gradite
ljem  stanovanjskih hiš, dol
goročne kredite z zelo nizki
m i obrestnimi merami. Po
sojila je mogoče dobiti tudi 
za potrošno blago, najtežje 
Pa ga dobijo kmetovalci za 
obnovo prqizvodnih zmoglji
vosti. Te razlike spravljajo 
kmetovalce v neenakopraven 
položaj.

Taka vprašanja postavljajo 
prizadeti na mnogih zborih 
volivcev in drugih shodih. 
Kmetje pogrešajo stanovsko 
in strokovno organizacijo, ki 
bi skrbela za napredek vasi 
in imela status družbenega 
samoupravljanja. Po mojem  
prepričan ju  naj bi zajemala 
območje ene krajevne skup- 
7iosti in na letnih občnih 
zborih volila organe samo
upravljanja. Taka organiza
cija, ki bi stalno krepila za
družništvo, bi lahko mnogo 
pripomogla, da bi se polo
žaj km etijstva vendarle za
čel izboljševati. Seveda je to 
samo ideja in bi bilo treba 
storiti še marsikaj, da bi jo  
uresničili.

K. ZORKO

Zavratec 32

Od gimnazijsldh klopi se te dni poslavlja v Brežicah enaindvajseti rod m atu
rantov. Na sliki: sprevod po mestu. (Foto: Zagode)

Ali je treba voznika linčati?
31. maja letos sem bil 

navzoč pri prometni nesreči, 
ki se je pripetila na cesti 
med Šentjernejem in Grob
ljami.

Umrl je mož, še vedno 
poln volje do dela, spoštovan 
oče in priljubljen med va
ščani. Prehitra sm rt,ki na
njo gotovo še ni mislil, ga 
je dohitela na cesti nepri- 
pravljenega in ni mogel uiti 
kruti usodi, ki tako neusmi
ljeno pobira krvavi davek po 
naših cestah. Vprašujem se, 
če res ni pomoči, da bi vsaj 
nekoliko omilili nesreče, ki 
se vrstijo druga za drugo.

Žalostno je, da so v krat
kem  prav na istem delu ce
ste umrli trije ljudje, četrti 
pa se še bori s sm rtjo  v 
bolnici. Nesreče so v vseh 
primerih zakrivili umrli 
(■oozniki vprežnih vozil, ko
lesarji in pesctj, ker mso bi
li dovolj previdni in niso 
poznali prometnih predpisov.

Oče Rešetič je umrl. Zanj 
ni bilo pomoči. Ni se pre
pričal, ali lahko varno preč
ka cesto. Voznik Novak je 
mlad fant. Ne on ne jaz ni
sva sanjala, da se bo nama 
zgodilo kaj takega. Novak je  
v kritičnem trenutku naredil 
vse tisto, kar se da. Ni m i
slil nase, mislil je na moža, 
ki se nam je postavil pred 
avto. Poizkušal je vse, da bi 
preprečil nesrečo, in ni m i
slil na svoje življenje. Le 
malo je manjkalo, da ni bi
lo vse skupaj še huje. Po

gled na umirajočega moža 
naju bo spremljal vse življe
nje.

Ob vsem tem  pa je naj
hujše dejstvo, da se je ne' 
kdo drznil zraven naju 
vzklikniti: »Ubiti šoferja!«.
Najbrž m u ni bil dovolj po
gled na mrtvega moža na ce
sti. Zdi se mi, da je poka
zal v tem  trenutku svoj zna
čaj. Take stvari namreč la
hko gledamo v tvesternih, 
kjer ljudi linčajo.

Prepričan sem, da ni m i
slil resno, vendar pa je voz
nika Novaka in mene hudo 
prizadel.

č e  bi vedel, s kakšnim ve
seljem je šel Novak oprav
ljat svojo dolžnost in s kak
šno žalostjo v srcu je zapu
stil mesto nesreče, in prav 
gotovo dejal: »Kako grenak 
je šoferjev kruh!«

FRANC ŽMAVČIC 
ŠENTJERNEJ

Čudna trgovina od vrat do vrat
Matija Koce iz Starega trga ob 

Kolpi mi je v 21. §tevllki Do
lenjskega lista v zveel s pri^jev- 
k.om »čudna trgovina od vrat do 
vrat«, ki je bil objavljen v 10. 
številki Dolenjskega lista, očita 
več stvari, ki pa jih žal ni na
slovil na pravega, razen tega pa 
nekatera dejstva tudi izkrivlja.

Tovariš Koce pravilno ugotav
lja, ^  je pisec »Čudne trgovi
n e . . «  nesiuui (za uredništvo Do
lenjskega list« je 2nan) in da 
sem pisec opombe jaz. NemanJ 
pisec je pravilno ugotovil, da je 
trgovina od vrat do vrat prepo
vedana z občinskim odlokom in 
da kmetje lahko prodajajo svoje 
pridelke le na mestni tržnici. Tu
di ost-ale njegove navedbe so 
resnične, zato nisem imel nobe-

KRČANI!
v  nedeljo odločamo o 
usodi šolanja naših 
otrok. Udeležimo se 
ljudskega glasovanja in 
dajm o naš glas za novo 
šolsko poslopje!

nega \'2ux^a, da hi objavo se
stavka odklonil.

Kot kočevska, tako Je tudi 
čmiomaljska občinska .<i^pščina 
sprejola odlok o javnem r ^ u  In 
miru (Uradni vestnik Dolet̂ jsk« 
št. 16 z dne 12. no\’embra 1964), 
ki T drugem členu točka 6 pravi: 
»Prepovedano je prodajati ali ku
povati zunaj tržnih prostorov, če 
ni z odloikom o tržnem redu dru
gače določeno.« Odborniki, ki ao 
na občinski soji tak odlok spre
jeli (med njinii so tudi kmetje), 
temu določilu niso nasprotovali, 
ker sicer zelo verjetno odlok ne 
bi bil sprejet ali pa bi vsaj to 
določilo izpustili. Vzrokov za 
sprejem takega določila je dovolj: 
če tovariša Koceta zanima, ka
teri so, naj se pozanima pri svoji 
ob č ilih  skupščini.

Kljub takim odlokom In kljub 
upravičeni kritiki neznanega pisca 
pa sem k iiCudni trgovini . . .« 
dodal Se svojo opombo, r  kateri 
sem trgovino od vrat do vrat za- 
govarjfil. Vse kaže, da tovarU 
Koce moje opombe ni razumel, 
rri hotel raaumeti ali pa (k v  Je 
najverjetneje) Je *e pozabil na 
njeno vsebino, saj je bila objair- 
Ijena že 6. marca.

J02E PRIMC 
Kočevje

Navdušeni nad 
Belo krajino
Tovariš urednik!
Sindikalna podružnica Šol

skega centra tiska in pajnrja 
iz Ljubljane je pred kratkim  
priredila izlet v ^e lo  Kraji
no. Rad bi povedal, kako le
po so nas sprejeli in da smo  
bili nad Belo krajino navdu
šeni.

Najprej smo se ustavili v 
Adlešičih, kjer so nas spre
jeli mladinci v narodni noši 
in upravitelj Sole Jože Jakov
čič. Predsednik naše sindikal
ne podružnice je  podaril tam 
kajšnji šoli gravuro — delo 
akademskega kiparja Jožeta 
Cente. O življenju v  Adleši
čih nam je  pripovedoval do- 
mačin Lojze Cvitkovič, ogle
dali sm o si še grad Pobrežje, 
kjer so se nekateri celo ko 
pali v Kolpi.

Iz  Adlešič sm o šli čez Pre- 
loko na Vinico. Odnesli smo  
najlepše spom ine na m m e j 
Otona Zupančiča in sprejem  
na šoli. Ravnatelj Anton Tro
ha nam je  opisal d ^ o  kluba  
OZN in pripovedoval o zani
m ivostih Bele krajOe. V  spo
m in na lep sprejem  sm o Jdu- 
bu OZN na šoli podarili ori
ginalno gravuro kiparja Jože
ta Cente.

Z belokranjskim i dobrota
m i so m s  lepo postregli v go
stilni Vrlinič v Adlešičih in  
v kam pu na Vinici. Od Bele 
krajine smo vzeli slovo pri 
znanemu gostilničarju Pertu 
Badovincu, nato pa sm o 39 
navdušeni nad gostoljubnost
jo  in lepotami pokrajine vrni
li domov.

NIKO MUŠIČ 
Ljubljana

Iz tujine ne more« 
mo pomagati?

Pišem vam zato, ker sem  
v vašem časopisu prebral, 
da je  RK v Slovsm ji organi 
ziral nebiranje starih oblek. 
Sprašujem  se, zakaj ne m o
remo pom eta ti tudi rojaki 
iz tujine. To si razlagam s 
tem , da je  carina za inozem 
ske pošiljke pri vas tako ve
lika, da je  m arsikdo ne zm o
re. Naj vam pojasnim  en 
sam primer: svojem u bratu, 
ki je  invalid in ima 6 ot
rok, sem  poslal paket s sta 
ro obleko. Zanj je  moral 
plačati 270 din, se pravi več, 
kot bi bila obleka nova. 
Prav zato trdim , da rojaki 
pri te j (Havekoljubni akciji 
ne m oremo pomagati.

THOMAS TOMAŽIČ, 
18 rue Jeannette

10 Traye$ 
Francija

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

V" V '

OBVEŠČA la s tile  deviznih računov
pri NARODNI BANKI JUGOSLAVIJE,
d» bo Narutiiiu banka Jugoslavije v najkrajšem  času prenehala voditi osebne devizne 
račune. Zato jih lastniki lahko prenesejo na DOLENJSKO BANKO IN HRANILNICO 
NOVO MESTO tako. 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 -vam nudim o najugodnejšo obrestno 
mero:
— za avista sredstva: 4 ®/b v devizah in  2,5 % v dinarjih;
— za sredstva, vezana na odj;H)vedni rok nad 12 mesecev:

6 ®/b v devizah in 1 ®/'o v dinarjih;
 sredstva, vezana na odpovedni rok nad 24 mesecev:

6 ®/o v devizah, 1,5 ®/o v dinarjih.

Varnost, tajnost, liitro in natančno bančno poslovanje, naj
ugodnejše obrestne m ere na hranilne vloge in sredstva n» 
deviznih računih n u d i

DOLENJSKA BANKA IN HRANILNICA 
NOVO MESTO
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Mladinski pisatelj France Bevk med suhorskim i in podzemeljskimi šolarji. Za 
sponiin so se fotografirali pred osnovno šolo na Suhorju. (Foto: Ria Bačer).

Guttenwerth v „METALKI“
Ob koncu junija se bodo arheološka izkopavanja 

na Otoku pri Dobravi spet nadaljevala

RAZPIS KAJUHOVIH 
NAGRAD ZA inO  1969

Da bi narodnoosvobodilna vojna slovenskega na
roda dobila v slovenski književnosti Se večji pou
darek in da bi pisatelje, pesnike in  druge um etniške 
oblikovalce te r zgodovinarje, zlasti pa  vse, ki so kar 
korkoli fjodelovali v NOV, še bolj zainteresirali za 
ustvarjanje del s tem atiko narodnoosvobodilnega 
boja,

r a z p i s u j e  
ZAVOD BOREC

KAJUHOVE NAGRADE ZA LETO 1969.

Kajuhove nagrade se podeljujejo za izvirna in Se 
ne objavljena dela, napisana v slovenščini:

za rom an, povest, pesniško zbirko, zbirko novel, 
dram o, .dokum entarno delo, spomine te r za ilustra
cije in oprem o knjig, ki jih  izda zavod B0 REX2. 
Za Kajuhove nagrade pridejo v poštev le dela, ki 
obravnavajo partizanstvo, ilegalo, predvojno p artij
sko delo in razredno borbo, koncentracijska tabori
šča te r znanstvena zgodovinska dela s tega področja. 
Po potrebi žirija  lahko odloči, da se nagrade pode
lijo posebej za beletristiko in posebej za dokumen- 
tarr;a dela.

NAGRADE ZA KNJIŽEVNA DELA:

I. nagrada v znesku 5.000 din 
II . nagrada v znesku 3.500 din 

II I . nagrada v znesku ".000 din

NAGRADE ZA OPREMO KNJIG:

I. nagrada v znesku 1.500 din

Dela za nagrade naj avtorji pošljejo zavodu BO
REC, Ljubljana, Beethovnova lO /III, do 30. oktobra 
1969.

Poslana dteia bo ocenila žirija, ki jo  bo imenoval 
zavod BOREC.

Vsa nagrajena dela bo s posebno pogodbo odku
pil zavod BOREC in jih  uvrstil v svoj redni knjižni 
program.

Kajuhove nagrade bodo podeljene ob obletnici 
Kajuhove sm rti 21. februarja 1970.

UPRAVNI ODBOR ZAVODA B O R E t

Mitelberg Louis 'lim  (FRANCIJA); BREZ BE
SED (ena izmed karikatur na 1. m ednarodnem  
bienalu karikatu r »Brez besed« v L jubljani). — 
Obiščite razstavo v ljubljanski Mestni galeriji 
in si oglejte dela svetovnoznanih karikaturistov 

iz številnih držav!

Kaj ić z združenjem?
01) koDOu X n. srečanja 

•matenddh dramskih skupin 
Slovenijo v Brežicah so ime- 
noivali tudi pripravljalni od
bor sa ustanovitev združe
nja gledaliških amaterjev 
Slovenije. Ta odbor bo 
pravfl vse potreibno za usta
novni oMni iAx>r združenja.

Gimnazijci razstav
ljajo v Dolenjski ga

leriji
Do 35. junija bo v veliki 

dvorani Dolenjske galerije 
razstava liko^mih del dijakov

C KoSkih oddelkov novome- 
gimnazije. Razstavo so 

odprU 11. junija. O razstavije- 
ntti delih je spregovorila B c^  
Podrgajs, ki poučuje likovm 
pouk na gimnaziji. Člani gim
nazijskega dramskega krožka 
8 0  izvedli krajfii recital iz 
lAiirke iiKri v plamenih«. Fri- 
redutve, s katero Je gimnazija 
počastila 50-letnico uscanovi- 
tve KPJ in SKOJ, se je ude
ležilo okoli 60 obiskovalceA\

Erete&io profesorjev in dija- 
ov. Razstavo si je ogledal tu

di slikar Božidar Jakac, čigar 
razstavo bodo v Dolenjski ga
leriji odprli sredi julija, na 
dfln. ko bo umetnik praznoval 
70-letnico življenja.

Razstava v Brežicah
d an i likovnega kroedcabre- 

ikSke gimnazije so za konec 
iolskega leta priredili razsta
vo svojii del. Postavil jo je 
njihoiv profesor akademski 
slttor Mkro Kugler.

Vendarle štipendija!
Na zadnji televizijski od

daji »Niti našega življenja«, 
ki je bila 11. Junija, sta na
stopili tudi dve tekmovalki 
ie Dolenjske: Andreja Grom 
Ib novomeške in Jožica Ba
rič is 6mosnaljske gimnazije. 
Prva Je odgovarjala na vpra
šanja o literaturi s temati
ko NOB, druga pa o glasbe
ni ustvarjalnosti med NOB. 
Več tekmovalne sreče je ime
la Jožica Barič, ki si je s 
tremi pravilnimi odgovori 
prislužila enoletno štipendijo 
(po 300 din na mesec), daai-
lo Kmetijskega kombinata iz 
£alca.

Žirija za popevko 69
Slovensko popevko 69 so 

uradno ocenjevali tudi No- 
Tomefičani. žirija, ki jo Je 
iiAn-ala rev ija  STOP v gosti- 
Mu Breg, Je zelo kritično 
IH'esoJala sapete popevke v 
veliki Športni dn^orani Tivoli 
T Ljuftdjani. Odločitev Novo- 
meščanov je ▼  Ljiibljano 
qporočal Ivo Štrakl iz ured
ništva revije STOP.

■  POMOČ STUDENTOM — Re 
pubUAkm iaobraievalna skitpnost je 
letos namenila aa materialno po- 
noč Mudentom 8,750.000 din.

■  KA RAZISKAVE V STIČNI -  
Amerilka rlada je odobrila do
datno denarno pomoč aa razisko
vanje ilirskega naeelja In grtMiR 
T Stični na Dolenjskem. Kot Je 
mano, so Američani podprli tudi 
dosedanje raziskave v tem kraju.

■  »DE2ELA ilKRRTIKOV« — 
Reilser Fadil HodUć namerava 
narediti po knjigah Vladimira De- 
dijera (Izgubljeni boj J. V. StalL 
na. Vojni dnevnik, Ljubljena zem- 
Ita in Sarajevo 1914) film z na
slovom »Dežela heretikov«.

■  RAZMERE V DRAMI UREJE
NE? — Za novega v d. direktor
ja  Drame Slovenskega narodnega 
gledališča T Ljubljani so ]M«dla- 
gall režiserja in pisatelja 2arka 
Petana. Upajo, da se bodo napo. 
sled uredile needrave razmere v 
CMrednJem slovenjem  gledališču.

■  CHAPLIN NORElX)VEC! —

V ialožbm em oknu METAIj- 
KE v L jubljani bodo v k ra t
kem  odprli razstavo o Gut- 
tenw erthu, srednjeveškem  me
s tu  na O toku pri Dobravi ob 
K rki, k i so ga začeli odkri\"a- 
ti  p red  dvema letoma Razsta- 
va bo obsegala celoten pro
jekt arheoloških izkopavanj z 
izsledki in najdbam i med o- 
stanki nekdanjega pristaniške, 
ga m esta v vzhodni Dolenjski 
Center za zsgodnji srednji vek 
Narodnega m uzeja v Ljublja
ni, ki vodi izkopavanja na 
Otoku, bo razstavo v METAL
K I priredil zato, da  bi sloven
sko javnost in tuje turiste o- 
pozoril na pomembno odkrit
je: da smo bili Slovenci kul
tu rn i že davno prej, kot mi 
sli jo  v Evropi.

Ob koncu jim ija se bodo er. 
heološka izkopavanja na Oto
ku nadaljevala. Ljuoljanski 
arheolog dr. Vinko Sribar bo 
tokrat že tre tje  poletje odkri
val G uttenw erth. <iazen n je
gove ekipe bodo le u s  sodelo
vali p ri izkopavanju tudi znan
stveniki za d ru g a  področja; 
antropologi, biologi geogra
fi. m etalurgi, etnografi zg')- 
dovm arji, um etnostni zgodo
vinarji in jezikoslovci. Ekipe

K iiltum ih prireditev budi v 
Krškem ni malo. V petek,
13. Junija, so v galeriji od
prli tradicionalno razstavo 
otroške grafike, glas>bena šo
la po je pripravila koncert. 
Razstavišče je hotelo biti 
kar prem ajhno, da bi p r e 
jelo vse obiskovalace.

Likovna razstava je  plod 
enoletnega dela učencev viš-

Sklenili so, da bodo na oeneSkem 
filmskem festivalu podeljevali pri- 
auuxje, ki ga bodo imenovali No
belova nagrada. Letos bo to na
grado dobH priljubljeni filmčki 
komik Charlie Chaplin.

■  »IZ RODA V r o d ' d u h  1A- 
Cr. POT« — Pri Mladinski knjigi 
Je l2&la okoli 460 strani obsegajo
ča knjiga »Iz roda v rod duh iŠČe 
pot«. To Je do zdaj naJobAimeJSa 
antologija slovenskega umetnega 
pesništva od njegovih začetkov do 
danes. Knjigo je uredil in pesmi 
izbral Jane?. Menart

■  USTVARJANJE PARALELE — 
Kulturne diagonale na ljubljanski 
televiziji so preJSnji četrtek pred
stavile mladega pesnika Toneta 
Partljiča, ki Je pred kratkim izdal 
zbirko pesmi »Lesnika«, in slikor-
a Iveta Šubica, ki je to zbirko
lu.9trlral. Intervjuvanca !̂ ta se 

strinjala s tem, da Je možom ust
varjalni stik mod predstavniki ge
neracij, četudi ie mod njimi sta
rostna razlika 20 let in več

bodo delale izmenoma. Priča
kujejo, da bodo letošnja od
k ritja  pom em bnejša od seda
njih, presenečenja pa pričaku
jejo zlasti od izkopavanj v 
središču nekdanjega srednje
veškega mesta.

Razstava v

Te dni razstavlja — raz
stava je  bila odprta v nede
ljo, 8. jim ija — v kočevskem 
likovnem salonu skupaj 
enajst razstavljavcev vrsto 
privlačnih in zanimivih del, 
risb, skulptur, grafik, olj 
itd. K akor vedno tudi sedaj 
velja staro  pravilo: kolikor 
ustvarjalcev, toliko različnih 
prijem ov, pristopov k snovi, 
tehnik in Izraznih sredstev, 
toliko stilov. Vsem enajstim  
pa je skupna ena sama 
stvar, ki jih  je  tud ; združi
la v enoto, svojevrstno celo-

jih  razredov osnovnih Sol iz 
Krškega in Leskovca, ki jih  
v svet likovne ustvarjalnosti 
uvaja prof, V ladimira Stovi- 
oek. Osem indvajset učencev 
se Je predstavilo z 32 deli, 
v. katerih  upodabljajo nara 
vo in pojave v n jej, pogu
mno pa se lotevajo tudi mo
tivov po spom inu, fantaziji 
in zgodovinskih dogodkih. 
Razstava dokazuje, da se 
učenci m arljivo učijo tudi 
likovnih prijem ov (linorezi).

Na koncertu je  nastopilo
9 učencev krške glasbene šo
le s 17 deli dvanajstih tu jih  
in domačih skladateljev. Iz
vajali so 12 klavirskih in 3 
violinske skladbe ter dve 
skladbi za solo petje. Ob 
koncu sporeda je  nastopil 
tudi kom orni orkester glas
bene šole,ki mu je  dirigi
ral 'E dvard Lavrin.^ek.

I. Z.

KRČANI!
v  nedeljo odločamo o 
usodi šolanja na.ših 
otrok. Udeležimo se 
ijud.skega glasovanja in 
dajm o naš glas za novo 
šolsko poslopje!

Ameriški lepak
v  Dolenjski galeriji so v 

torek zvečer odprli razstavo 
am eriškega lepaka. S svoji
mi deli, izdelanimi za oglaše
vanje kulturnih dogodkov 
(koncertov, razstav, simpo
zijev) v am eriških m estih, se 
novomeški javnosti predstav
lja 16 avtorjev, š tir je  med 
njim i sodelujejo tudi na  sve
tovnem Grafičnem bienalu v 
Ljubljani. Zanimiva razsta
va bo odprta  do 29. junija.

to — vsi so nam reč bolj ali 
manj tesno povezani s Ko
čevjem. Na mesto ob Rinži, 
sploh na te  kraje jih  veže 
stara  hiša učenosti — ginm a 
zija, ki je  te dni praznova
la 50-letnico slovenskega de
lovanja. Vseh enajst razstav
ljavcev tako združuje petde
set uspešnih gim nazijskih let 
in trideset m aturantskih ge
neracij.

Razstava je vzbudila med 
občani veliko zanimanja, 
ne nazadnje tudi zato, ker 
mnoga imena razstavljavcev 
tako ali drugače poznajo. 
Ponovno so se lahko sreča
li s starim  profesorjem  Jo 
žetom Pungartnikom , ki se 
je  predstavil s trem i reali
stičnim i olji, s slikarjem  Jo 
žetom Cento, predstavnikom  
prve povojne generacije m a
turantov, Rajkom šubičem  
(olja in skice), Rado Šuštar, 
pred leti profesorico risanja 
na gimaziji (portreti in po
krajine), itd.

O rganizatorji razstave niso 
hoteli p rired iti reprezentanč
ne razstave,pt^č pa počasti
ti zlasti jubflej gimnazije. 
Uspeli so le Se v nečem d ru 
gem — prikazali so občin
stvu z eno samo razstavo to
liko, kolikor bi ob sannostoj- 
nih razstavah posameznikov 
le v več podobnih prikaeih,
V tem nam reč izhajam iz 
osnovnega nam ena salona— 
likovna in estetska vzgoja 
odraslih in učeče se m lade
ži. Tako so likovni vzgojite
lji lahko mladini naenkrat 
ob eni sam i razstavi nazor
no pokazali, kaj je  skulptu
ra, rizba, olje, grafika, kako 
um etnik na svoj način »pi
še« na papir v les 
(Jarm , Požar),z oljem in čo
pičem, tušem  in iglo.

Nedvomno so največja 
drag^ocenost razstave Jarm o
vi kipi, poleg n jih  pa štiri 
zanimive grafike Nade Luke- 
žič. Ivan B rudar razstavlja 
več lepih motivov Kočevja, 
Milan Butina, Franjo Smole 
in Lado Troha pa pokrajine.

P. GRIVEC

Koncert v spomin 
Marjana Kozine

Nepozaben um etniški večer 
s ta  v ponedeljek zvečer p ri
pravila Novomeščanom violi
n is t Rok Klobčič in pianist
ka Nada Oman s sam ostoj
nim koncertom  v spomin 
pr^d trem i leti umrlega slo- 
vensikega skladatelja M arja
na Kozine. N a sporedu sta 
imela Brahm sova, S rebotnja
kova in druga dela, za nam e
ček pa s ta  izvedla .še Debus- 
syjevo »Lahko noč«. Učenci

osnovne in glasbene šole so 
uvodoma z recitalom  pred
stavili življenjsko in um etni
ško pot skladatelja Kozine, 
s  k ra ja  prireditve — iz Do
m a kulture — pa so odnesli 
šopek cvetja na tunetnikov 
grob na pokopališče v Ločni. 
S tem  koncertom so se p ri
čele prireditve Dolenjskega 
poletja 69, ki jih tudi letos 
organizirala za kulturno de
javnost v Novem mestu v so
delovanju z ljubljanskih Fe
stivalom in drugima kultur
nimi organizacijami.

I. Z.

Mali kulturni barometer

Otroški linorezi v krški galeriji
Razstavo, ki bo odprta do 23. junija, so odprli 

s krajšim koncertom glasbene šole

počastitev 
gimnazijskega jubileja

V kočevskem likovnem salonu razstavlja 11 ne
kdanjih dijakov in profesorjev na gimnaziji



Vsak gospodinjski stroj 
popravimo v 24 urah.

Pri okvari večjih strojev kličite 
telefon 314-958^ in še isti dan 
vas ho obiskal naš strokovnjak.

Največji servis za gospodinjske 
stroje in aparate v Sloveniji.

„STANDARD«
Ljubljana, 
Dalmatinova 10

Ekonomska propaganda 
»GOSPODARSKI VESTNIK«

j• • • • • • • • • • • • • • • • • •

NOV MODEL
mlatilnice s čistilnikom 

Izdeluje po žel^

ANTON BOŽJA
ŠMARJE SAP 10 
pri Ljubljani

Upravni odbor
' cestnega sklada 

ObS Sevnica
r a z p i s u j e  

LICITACIJO za prodajo
terenskega vozila

ZASTAVA FIAT 
CAMPAGNOLA
letnik 1957,

ki bo v sredo, 26. junija 
1969, ob 8. u ri na sedežu 
občine. — Izklicna cena je 
4.000 dinarjev.

Interesenti m orajo pred 
pričetkom  dražbe polo
žiti kavcijo v višini 10% 
izklicne cene.

Prebivalcem 
Krškega, Vidma 

in Zdol!
Nova osnovna šola bo 
sreča naših otrok — za
to glasujmo zanjo na 
nedeljskem referendu
mu!

0|*lusujte 

v Dol. listu!

ZIDAKE
BETONSKE IN TERMO

vseh dimenzij 
za različne gradnje

dobite pri

GRILU, POLJANE 
PRI'DOLENJSKIH 
TOPLICAH

t r a d i c i j a

k v a l i t e t

TEmNINE

Ekipa gozdnega obrata Straža je  osvojila prvo mesto 
na gozdarskem tekmovanju. (Foto: F. Kopic).

V Ljubljani nič dobrega
Obe dolenjski ko.šarkarski eki{>i 

sta T Ljubljani doživeli poras: 
Metličani so se krepko upirali 
Trnovcem in izgubili z 11 koši 
razlike, Novomeščani pa so na 
Ježici izgubili z veliko razliko, 
ki ni realen prikaz kvalitete no
vomeške ekipe. Upamo, da bodo 
Novomeščani kmalu preživeli kri
zo, v kateri se trenutno nahajajo.

Ježica : Novo mesto 
100:59

Po presenetljivem uspehu Met
ličanov v srečanju z eno naj
boljših ekip v lijgi Ježico smo 
Novomeščane s precejšnjim opti
mizmom spremljali v Ljubljano, 
vendar so nas razočarali.

Novo mesto; Počrvina 5, Kopač 
16, 2. Kovačevič 12, J. Setina 4, 
F. Setina 7, Gošnik 7, Splihal 8, 
Pecelj, Bencik in Šepetave.

M. GOSNIK

Trnovo : BETI (Metlika) 
61:50

Kaže, da so Metličani postali 
trd oreh tudi za ekipe, ki igrajo 
z njimi doma. Tokrat so kar 
krepko utrudili Trnovce, ki so se 
nadejali lahke zmage. Pri Metli
čanih sta bila najboljša Vergot 
in Guštin. Zal je to srečanje spet 
sodil samo en sodnik, ki pa ne 
more imeti dobrega pregleda nad 
igro.

Dr. GORANIC

Presenečenje v Novem mestu
Vse tri dolenjske odbojkarske 

ekipe, ki igrajo v republiški li- 
tfi, so to nedeljo doživele poraz. 
•Vekoliko presenetljiv je izid sre
čanja _ v Novem mestu, kjer so 
Kamničani porazili favorizirane 
domačine. Kočevski odbojkarji so 
Izoli doma odščipnili en niz. 
Krestaniške odbojkarice niso po
tovale v Maribor, Trebanjei 1»  so 
v drugi lig! osvojili prvo mesto 
in bodo na kvalifikacijah posku
šali priti v republiško ligo.

Kočevje Izola 1:3 

: KamnikNovo mesto 
1:3

Maribor : Brestanica 
3:0 b. b.

Trebnje : Bohinj 3:2

Ribničani ostali v I. ligi
Tekmovanja v rokometnih ligah 

so končana. Brežičani so pristali 
na solidnem šestem mestu, dekle
ta pa niso bile nič slabše od 
fantov, saj so osvojile enakc! me
sto. Do konca smo trejktali za 
usodo Kibničanov, vendar .so se 
fantje ob koncu tekmovanja pre
dramili in ostali v družbi najbolj
ših. Krmeljčani so ostali na dru
gem mestu, Krčani in Novonie- 
ščani pa so na repu lestvice.

Novo mesto : Kranj 
12:26

v poslovilnem srečaAju so se 
novomeški rokometaši, ki so zad
nji, srečali z zmagovalcem v ligi 
Kranjem. Kaj več kot čast«n po- 
r ^  niso mogli do.seči proti ekipi, 
ki je pokazala poleg Krmeljčanov 
najbolj uspešno igro.

Brežice : Medvode 
24:20

B o ris i  igralci iz Medvod, ki 
jim je gorelo pod nogami, bi 
skoraj pripravili presenečer^e. Za 
dragoceno zmago so zastavili vse 
sile, vendar jim je sreča obrnila 
hrbet. Sredi drugega dela igre 
je ka^lo, da bosta obe točki 
od,šli iz Brežic. Gledalci ao ne- 
g^ovali in govorili o dogovorje
ni t«kml. Vendar so se na to 
domači zbrali, zmagali in poma

gali Ribničane«!, da ao ostali t 
republiški ligi.

Brežice: Berglez, M. Šetinc, Ra
van 1, D. Šetinc .3, Vršeč 2, Li- 
pej, Zore, Svažič 7, Stangelj, .\n- 
tolovič '5, 2ivič 4 in Pavlič 2.

Brežice : Olimpija 16:14
v. PODGORŠEK

Ribnica : Topol 30:11
Domači so nadigrali goste, ki 

niso imeli kaj izgubiti. Ribničani 
so ^  v celoti zavedali pomemb
nosti srečanja, zato so zaigrali 
tako, kot znajo! V prvih 15 mi
nutah je bil rezultat 9:0.

Ribnica; Kersnič, Puželj 1, Le
sar, Abram, Tanko 1, Andoljšek 3, 
Matelič 7, Kersnič II 1, Radič 8, 
Ponikvar H 4 in Ponikv»r 1 5. 
Lovšin.

Krmelj : Hrastnik 23:16
Zadnjo tokmo v LCL so do

mačini zanesljivo odločili v svojo 
korist, saj so bili v€o čas v vod
stvu. Dokaj izenačeni igri v pr
vem polčasu je sledila vrsta 
uspešnih napadov, ki so prinesli 
učinkovito zmago.

Krmelj: V. Logar, C. Logar 5, 
Hočevar. Božič, Pro.senik 2, Za
man, M, PajHsž 6, Damjan 2 in 
Kolovrat n.

B. DEBELAK

Drugo mesto za CELULOZARJA
Končan je spomladanski dri no- 

gometnep prvenstva v II. repu
bliški ligi in T IJubljan.<iki con
ski ligi. Največji aspeh je dose
gel Celulozar, ki je pristal na 
faličnem drugem mestu. Novome- 
HČani so ravno tako na drugem 
•**Mtû  T Belokranjci in
Mireiičani pa so tudi nekje pod 
samim vrhom.

Celulozar : Bakovci 1:0
Oslabljena ekipa krškega Celu- 

lozarja je doma premagala mošt
vo Bakovcev z 1:0. Zmaga ni pre
pričljiva, čeprav bi po prikazani 
Igri lahko domtiči zmagali z bolj
šim rezultatom. Med igro je sod
nik izključil igralce domačih Bo
žiča, tako da so Krčani igrali z 
10 igralci. Strelec edinega gola je 
bil Maršič neka^ minut pred kon
cem srečanja.

Bela krajina : Borovnica 
9:0

Zadnje kolo 7 Ijubljiuiski pod- 
zvezni ligi je prineslo najvifijo 
zmago ^11 krajini. Belokranjci 
90 presenetili s prodorno, lepo 
in učinkovito igro, ki je spomi
njala na najbolj^ dneve Bele 
krajine. T. LATERNER

Induplati (Jarše) : Elan 
2:2

v zadnjem kolu so Novomefiča- 
nl remizirali na vročem terenu

v Jaršah in zasluženo osvojili dru
go mesto v tej ligi. Po pirikazani 
igri bi morali zmagati, vendar 
Je delitev točk tudi uspeh. Strel
ca golov; Sadek in Mak.simovič.

Mirna : Domžale 4:2
v  zadnjem kolu so Mirenčani 

pripravili prijetno presenečenje, 
saj so spravili na kolena Dom
žale s 4:2. Moštvo je ▼  celoti 
igralo dobro. Strelca golov za do
mače sta bila Stefanič 3 in Rep
nik. Inž. Novakovič je srečanje 
odlično sodil. Po icončani tekmi 
80 nogometaši obeh moštev imeli 
pod mirenskim gradom skupen 
piknik in v prijateljskem vzduš
ju zaključili tekmovalno sezono.

A. TRATAR

Šoštanj : Brežice 5:1
Nepopolna ekipa Brežic jo v 

Soćtanju doživela v ^srečanju s 
tamkajšnjimi nogometaši hud po
raz s 5:1.

V. PODGORŠEK

Rudar (Senovo) : Vojnik 
5:2

V zadnji tekmi na domačih 
tleh je Rudar premagal dobro 
moStvo Vojnika s 5:2. Igra je 
potekala ves čas v premoči do
mačinov, vendar J« bilo treba 
Čakati 25 jninut, da so domači 
načeli mresto gostov. Zadetke za 
Senovo sta dosegla Brinovec 3 
in Gabri« 2. S. ŠIBILA st.

Od tu in tam
■  NOVO MESTO — Na deOaiv- 

skih špoitnih igrah Je tekmovalo 
11 sindikalnih podn^ndc v bali
nanju. V prvi skupina je zma
gi^ železničar, v drugi pa Pio
nir. V boi4>i Ba pivo n i e ^  J* 
nato Zeleaničar gladko premagal 
Pionirja s 13:1. Vnstnl red: U 
Železničar, 2. Pionir, 3. UJV, i . 
IMV itd. (R. M.)

B KOČEVJE — Začeto se jft 
do^enjsikn č lan ih  fiahov;^ prvep- 
stvo, na katerem 12 šaliistoi*. 
Zaradi prcOctičnosU ao igraU kio- 
čevskl šahisti najproj medseboii- 
na srečaj]« doma, enako pa tudi 
novomeški. Rezultati v Kočervjuc 
Praznik — Osterman 0:1, Ivii -•  
Praznik remi, dm er — OstermfUi 
1:0 in Ivič — Gornik remd. (J. P J

■  BREŽICE — V prljateljsid 
nogometni tekmi so ddjaU vK3Žačt 
premagala nevtxaa6e s 4:2. (B. O.)

■  KRMEU — Na hitropoteo- 
nem turnirju za nadov prvBiu 
Kimelja Je med 10 udeleženci an»- 
gaJ Derstvenšek (Sevnica) brak 
poraza, sledijo: Sribar, Jerše, žit
nik, žvar itd. V doipnd uvn^itvl 
vo^ Sribar pred Perhajem, De
belakom itd. (B. D.)

■  NOVO MESTO V tretjem 
in četrtem kolu občinske letne 
kegljaške lige so bUi doseženi 
naslednji rezialtati: Stari svet — 
Krka 282:422; Vseh devet — Pio
nir 434:396; Luknja — Železničar 
460:479; Šentjernej — Luknja 323: 
426; Železničar — Vseh devei 
485:398 in Stari devet — železni
čar 435:436. V vodstvu Je ŽieileK- 
ndčar a 8 točkami. (J. l i j

■  SEVNICA — V počastitev 
100-letnice slovenskega taibora Je 
bilo več Sportndb t^movand. Ša
histi Kopitarne ao izgubiU s krend- 
sko Planiko s 4,5:8,5. Streilcl Bo- 
pitame so premagali goste i  
952:923 krogov, k e^eč l Sopitas^ 
na pa so mondi priznati praaoB 
gostorv, ki ao onagaU s 461:300 
kegljev. Na r<Aometaem tun^rta 
so sodelovale 4 ekipe; anagua 
Je ekipa Sevidoe. Resultatt: 8at^ 
ndca — Kî ško 11:7, Sevnica 
Radeče 6:5, Radeče — KnneQ 
11:9, Krško — KnnelJ 11:8. Mtt 
nogometnem turnirju ao osvodtU 
p ^ a l nogometaSi iz Brežic. (J. B J

■  KOČEVJE — m  oćOK̂ HaU- 
skem turnirju v okvMi delaivakili 
športnih^ iger je T flnailu oartO* 
pilo 6 moStev. Rezultati: Kojei^ 
ska Reka — Trgopromet (Ko
čevje) 2:1, TTAS — Trikon 9(i. 
Prosveta ITAfl ' 2:6.’ KoDin 
vrstni red: 1. Prosveta, 2. ITAS, 
3. Trikon, 4. Snežnik, 5. TifO* 
prOmet, 6. Konična itd. (A. A i

■  BREŽICE — V prijateljski 
nogometni teknd med protesocjl 
in dijaki gimnasiije ao bili 
močnejši; zmagali so s 5:3. Zaideš 
k» za dijake so dosegU Gdb S, 
Dolenc 1, Leskm’sr 1, m  proC»- 
sorje pa Senic«, Korbar in 8m^ 
nfk, (B. G.)

■  KOČEVJE — V nadalijeveoja 
košarkarskih tekem v IjoSiilJanahl 
co/isiki ligi so pionirji TVD Pa*- 
tizan dosegli nasledtOe rezuOtata: 
Slov (LJ.) — Partizan 19:44, Moflto

Partizan 15:85 In Partizan ^  
Prule 40:44. (A. A.)

■  NOVO MESTO — Sindikat 
no iiportno dru&tvo Gkodar, U  
dela pni GG Novo mesto. Je pff* 
pravilo medobraitiio fipoirtm t« ^  
movaixJe v k e e^ a i^ , str^ao}(^ 
šahu ter atletskih panogah — đfr 
Ijinl, teku in kirogli. TekmoivoodO 
se Je udeležilo 44 eUp ia  63 
tekmovalcev. ReaiultaiU: 1cegljaa(t0 
(xx>samezndtei) 1. Serlnl; ekipno |p 
Urejanje (N. m.); posamezniki t . 
Spiletič; ekipno: 1. Urejanje (IČ. 
m.); daljina (posamezniki).: L  
ini. Pišknr 5,68; krogla (posamoB* 
niki): 1. ini. Piškur 15,00; tek M  
6 km: 1. Lovrič; ekipe 1. Stm is 
I; šah; ekipno: 1. Urejanje (S»* 
S ^ , inž. Ou^nik). Prehodni po
kol Gozdnega gospodacstive NoivO 
mesto za leto 1969 so osvojtt! 
Smrtniki is Straže, ki so dneaU 
122 točk.. Sledijo: Urejanje (N. 
m:) 111, Crmošnjioe KI, Podturn 
19, Črnomelj 10 itd. Pokal je 
zmagovalni ekipi predal direkbor 
inž. Janez Penca. (N. N.)

■  KRMELJ — Največ zaslug 
pri izgradnji asfaltnega Igridča 
imata druStvo Svoboda in . njeo 
upravni odbor, saj Je levji delež 
denarnih sredstev zbralo društvo 
samo, medtem ko Je ObS odo
brila najetje posojila 20.000 Ndia 
in prispevala 5000 Ndin za igilr 
šče. (B. D.)

■  NOVO MESTO — V občin- 
^  sdiulikalni teniSki ligi 0 0  bili 
doseženi na^ednj'l rezultati: IMV
— PIONIR 3:0, IMV — ŽeleartU 
čar 2:1, NOVOHTEKS — NOVO- 
I ^  3:0, KRKA — NOVOTESKa 
2:1, NOVOTEKS — Železničar 8:0, 
KRKA — NOVOLES 2:1 in Želea- 
nlčar — NOVOLES 3:0. <S, VJ

■  SEVNICA — Na keglja&em 
tunurju 90 sodelovale 4 elkip0 . 
Pokal so osvojili Krčani, Isl ao 
podrli 657 kegljev, sledijo Brežice 
571, Sevnioa 563 in 496. 
(J. B.)

■  NOVO MESTO — Na 1» 
nrt.a««! prvMistvu Novega mesM 
80  bili doseženi naslednji iaUU: 
J. Pioek — M. PLcek 6:0, 6*4, 
UU — M. Pioek 9:1, «:2, GertaO
— J. Pioek 6:*, 6:2. (N, N.)
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Anton Željko' je pristen Belokranjec -  Po j^klicu je kmet, zna pa tudi 
gačiti živali, je mojster izrezovanja lesa in izdelovalec pisanic s portreti 

ali pokrajinskimi p o d o b a mi I ma  tri konjičke!

Anton Željko, 72-letm možak 
z Gor. Suhorja pri Metliki, Je 
eden izmed belokranjskih po
sebnežev. Droban, a močan, 
z  živahnim pogledom in žul- 
ijavimi rokami daje sicer vi
dez pravega kmeta, vendar je 
v njem 6e nelkaj več. Zelja, 
da bi ne otopel pri vsako
dnevnem garanju, je rodila 
nujo po ustvarjanju.

Med tem ko ^  je šla 4ena 
klicat v -vinograd, kjer je ie 
več ur Škropil trte, sem imela 
dovolj priložnosti za ogled.

Prebivalcem 
Krškega, Vidma 

in Zdoll
Nova o^iovna š d a  bo 
sreča naših otrok — za
to glasujmo zanjo 
nedeljskem 
mn!

na
referendu-

Videla sem nagačenega med
veda, postav ljen^  tako, kot 
<la bi trkal na oSoio, zajca, ki 
Jaha na lisici, dbešeno^ iival- 
iSko kožo in vse polno kmeč
kega orodja.

Bližal se je urnega koraka

in  toplo mi je  segel v roko. 
Na m ^  sta  z  ženo znosila iz 
hiše celo vrsto nagačenih ži
vali. Pcdcazala sta  m i tudi kar 
čo, ovito okrog palice, in pi
sanice, na katerih  je  z  noži- 
čkom i2?jraskal vem o podo
bo Jeeusa, suhorsko cerkev 
in m aršala Tita.

dele potem  sem z\abila iz 
njega življenjsko agodbo. Ta
kole je pripovedoval:

»Kaj vse sem 
že delal . .  .«__

Ko sem  bil m lad, so 61i 
b ratje  v Ameriko. Oče je bil 
bolan, posestvo je  bilo hudo 
zadolženo. Pre'V’zel sem doma
čijo in se lotil vsega, samo 
da bi čim prej poplačal dolg. 
Bil sem  kmet. delal pa sem 
tudi sode. orodje in kaj m i
zarskega vmes. Z ženo imava 
Stiri otroke. Dva sinova sta 
že nekaj let v Kanadi, hčerka 
je v Nemčiji, en sin je p ri 
\x)jakih v Vipavi. Trenutno 
sva sam a. K adar imam na 
njivi največ dela, nam a p ri
deta pom agat hčerka In njen 
mož iz Nemčije.

Zdaj m i ni sile. Z gačenjem 
živali, izrezovanjem iz lesa 
in praskanjem  podob na pisa
nice S€ ne ukvarjam  več za-

• . • • !
Mnogo truda in časa je  treba, preden na pisanici 

nastane podoba

Danes Dolenjski razgledi
Gnudivo za dam^šnjo noivo, 

6. Številko DOLENJSKIH 
RAZGLEDOV, je bilo pri- 
piavljeno že skoraj pred tre
mi mlseci. Zavoljo stiske s 
prostorom In pomanjkanja 
sredstev, ki jih terja tiska
nje dodatne priloge našega 
tednika, smo izid odlažali 
vse čk) danes. Pred jesenjo 
nam ne bo mogoče tiskati 7. 
fetevUtoe DOLENJSKIH RAZ- 
GUEjDOV, čeprav imamo že 
BdaJ nanje precej kvalitetne-

Dečka ubilo na paši
v  ponedeljek so pokopali 

▼  Trebnjem 10-letnega Bori
sa peririta iz Trebnj^a, ki 
je umrl tragične smrti na 
elektrlčniem drogu pri Kore- 
n ltti pri .Trebnjem, Tamkaj 
}e y petek popoldne pasel 
govedo in kot ne\ignan fan- 
tiS Bplezal na električni drog, 
se priJeH žice in padel z dro
ga. XX>mačini so ga naSli še
le proti večeru, ko živine ni 
bilo »  paše. Ko so prišli na 
kraj nesreče, so bili priče ža- 
kMtnega priora: govedo se 
je paslo okoli mrtvega deč
ka, ki mu niso mogli prav 
nl6 pomagati.

ga gradiva. Bralce vljudno 
prosinrvo za ustrezno razrome- 
vanje.

Nekaj, sestavkov, ki so že 
postavljeni v svincu v t i^ a r -  
ni, budi danes ni moglo iziti, 
ker smo želeli objaviti še 
najnovejša teh tna prispevka: 
pregled 50-letnega jubileja 
slovenske gimnazije v Kočev
ju  in govor tov. Franceta Še
tinca, k i ga je  imel na ne
davni veliki proslavi ob sto
letnici slovenskega tabora v 
Sevnici. Zato prosim o tu 
di sodelavce DOLENJSKIH 
RAZGLEDOV za razumeva
nje, če m orajo čakati na 
obijiavo svojih prispevkov 
dlje, kot nam  je v uredni
štvu lista ljybo.

UREDNIŠTVO 
D(M.. LISTA

Vlomilec v »NOVO- 
TEHNI.«

Organi UJV še vedno razi
skujejo vlom v prodajalno 
NOVOTEMNE na Cesti ko
m andanta Staneta v Novem 
mestu. V noči od 13. na 14. 
junij Je neznanec odnesel ir  
te prodajalne za 1.180 din 
raznih tehničnih predmetov.

radi zasludUca, temveč zato, 
ker me nekaj k  tem u sili.

»Sam sem pogruntal 
način gačenja«

M islila sem, da Je gačenje 
živali n j^ o v  konjiček že od 
m ladih nog, pa n i tako.

— Živali sem  začel gačiti 
šele po vojni. V Badovinčevi 
gostilni sem zagledal nagače
nega ptiča. Bil m i je tako 
v6eč, da sem  sklenil sam  na
rediti tako stvar. Uspelo mi 
je že prvič, potem  sem  nada
ljeval. Žival preparam  čez 
trebuh, kožo snamem, nato 
napeljem  žico v noge in  v 
hrbtišče. N atlačim  predivo in 
posušeno travo te r zašijem. 
Oči naredim  iz lesa, jih  po
barvam  in  polakiram . Tako se 
svetijo, kot bi bile prave.

— Kaj pa kača na leseni 
palici? — ga vprašam,

— To sem lani naredil za 
spomin, ker m e je  grdoba 
pičila. V sandalah sem  šel v 
hosto/ ko sem začutil pik v 
nogo. Ozrl sem se in zagledal 
m odrasa. Izrezal sem rano, 
iztisnil kri, prevezal in šel 
v bolnišnico. Precej me je bo
lelo in dobrih 14 dni nisem 
bil za nobeno rabo, To me je 
tako razjezilo, da sem med
tem začel izrezovati iz lesa 
podobo kače. M arsikdo je že 
mislil, da je  kača nagačena, 
tako ji je podobna.

— In  risbe na pisanicah?
— Slišal sem. da v Adleši- 

čih delajo izvrstne pisanice, 
kakršne smo poznali včasih. 
Jaz sem se lotil nove tehnike 
in novega načina. Zakaj bi vsi 
delali enstke! Jajca skuham v 
določeni barvi, nato z ostrim  
noc^čkom delam  vanj drobce
ne zareze, dokler ne nastane 
želena podoba. M aršala Tita 
sem delal tako, da sem gledal 
njegovo sliko. Pisanice bi zlah
ka prodal, če bi hotel. Pri nas 
ie b ila skupina študentov iz 
Kanade m vsi so me prosili 
zanje. Nisem jih  dal. Im am  
jih  za spomin. Ne bom jih 
več dosti naredil, ker že bolj 
slabo vidim,

Zeljkova sta mi povedala, 
da znata tudi precej starih 
pesmi in pripovedi o nekda
njih običajih in da ju je že 
snemala na magnetofon eki
pa RTV iz Ljubljane.

RIA BACBR

Za Turkova s 
Tanče gore

^  Iz Johannesbruna v 
Nemčiji nam  je pred  dnevi 
pisala Mimi Vrtin, doma z 
Vrtače p ri Semiču, ki je od 
januarja letos na delu v tu
jini, Takole piše med dru 
gim:

»Doma so me učili s f >o - 

štovati starost, zalo pošiljam  
20 DM za osam ljena starčka 
s Tanče gore. Ocenam lepo 
pozdravljam vse domače, so
sede in znance.«

% V upravi lista pa se je 
pretekli teden oglasila še 
neka ženska, ki ni hotela 
povedati naslova, in je za 
Turkova pustila 10 din. P ri
spevek Mimi Vrtinove in do
bre neznanke smo Mkonce- 
ma TVirk že poslali. Prav go
tovo bosta zanj hvaležna.

% P red dn«vi nam  je  po 
denarni nakaznici posla>la 
50 din tudi K rajevna organi
zacija RK ie Boštjana.

Anton Željko in nekaj njegovih nagačenih živali

Glad po duševni 
hrani

Se med izhajanjem kočev^ 
skih NOVIC je  precej miiza- 
nja vzbudil neki članek o 
kulturi — vendar ne zaradi 
vsebine, ampak zaradi naslo
va in avtorjevega podpisa. 
Članek je imel namreč naslov 
ČLOVEKU JE POTREBNA  
TUDI DU&EVNA HRANA, 
podpisan pa je bil MATIJA 
GLAD.

Boji se vprašati 
šefa

Pred nekaj dnevi so delali 
v Kočevju, vajenci trgovske 
stroke jzpit za prestop v viš
ji letnik.. Neka vajenka je bi
la vprašana, kakšne ribe po
znamo., Vse je  šlo gladko, da 
je bila iepitna komisija več 
kot zadovoljna, pri sladko- 
vodnih ribah pa se je zatak
nilo. Neki član komisije ,/c 
želel dekletu pomagati in jo  
je vprašal:

— Kakšne ribe pa lovi tvoj 
šef v Kolpi?

Dekle pa je preplašeno dah
nilo:

— Ne v e m . . .  se ga ne ti
pam vprašati.

Povsod isti prstni
Šabana Silahića so v Karlovcu | 
ker je bil sumljiv zaradi prodaja 
zaslišanju je priznal 3 vlome  ̂

kradel v Šmihelu pri

v samop®* 
V ižm arj^ 
je odnes^ 
žev in 5j  
je v
v Šmihel« 
spisek 
je tri 
katere j®, 
dežnika,  ̂
jic, prec*̂  
skega 
kov, 2 ^  
cigaret, ^ 
kave, ' 
paketov, * 
dinarjev '

Te dni ^  
redil v d' 
kovno r* 
kože, la* 
sebnein * 
trgu s t^  
metičarP 

strankafl^ 
n jata  z ! 

in nepos*! 
dajalnab

željkova mama ima precej razumevanja za konjičke 
svojega moža. Povedala pa je, da tudi ona ni kar tako. 
»Jaz sem specialist za torte,« jc dejala, »Spečem tako 

knjigo, da ne veste, če jc prava ali nc.«

Motorizirani nomadi 
na Otočcu

Prejšnjd teden se je  na 
Otočcu ustavila večja kolona 
m otoriziranih zahodnonem- 
ških turistov, ki jo  je sestav
ljalo več ko t 100 vozil in ca- 
ravan prikolic. Gostje iz za
hodne Nemčije bodo v dese
tih dneh obiskali turistične 
krajev Sloveniji in Hrvatski.
Zadržali so se tudi na Otoč
cu.

Bo vlomov konec?
Preiskovalni sodnik je  od

redil preiskovalni pripor za 
18-Jetnega Jožeta Beleta z 
Dolnje Težke vode, osum lje
nega, da je  vlamljal v Dreni
kovo gostilno v Gotni vasi 
in klubske prostore novome
ških upokojencev v šolski 
ulici. Beleta so p rip rli po
tem, ko Je bilo v Dreniko
vo gostilno že petkrat vlom
ljeno.

Okrožno sodišče v Novem 
mestu je  obravnavalo p ri
m er Sabana Silahida, neza
poslenega delavca iz okolice 
Velike Kladuše. Obsodili so 
ga na 1 leto in 9 mesecev 
strogega zapora, ker je za
grešil tri vlome: v Karlovcu, 
v Ljubljani in v Šmihelu pri 
Novem mestu.-' ’

Miličniki so ga slučajno 
prijeli prve dni januarja 
1968 v Karlovcu. Bil je  su
mljiv, ker je prodajal suk
njiče.. Kasneje se je  izka
zalo, da jih  je  vzel v proda
jalni Borec v . Vel. Kladuši. 
Na zaslišanju pa je Silahič 
sam povedal še za tri vlome.

Povedal je, da je  vlomil v 
Mesnico v Karlovcu in vzel 
okoli 120 din; da je vlomil

„S

v  ponedeljek, 16. jun ija  popoldne, je restavrator pro
fesor Viktor Snoj spet »pognal v tek« staro  otoško 
sončno uro, ki je  okras prenovljcnt^a pročelja gradu. 

(Foto S. Dokl)

Med 
lahič P' 
izjavo, s 
ni postoj 
ga posl»  ̂
bljansKO 
no boin* 
nil spet 
kazniva 
znal. S0< 
ni dvotf 
povsod I 
tise 

Psihi8*‘ 
tovil, dn 
duševni 
motnje  ̂
ševnenu 
ie  n j e ^  
no zU>*| 
okrožno 
spoznal<  ̂  ̂
sodilo.

ŠtruC
s(i

7. juP 
od doiw 
Barbar® 
Je izgi^ 
prej so 
tem  S®j 
te r mil  ̂
li so



Vsi pošteni- marele pa ie ni
Županu izginil dežnik -  Polički dobili noge

Nedavnega posvetovanja 
živinorejcev na Travni go
ri so Se udeležili živino
rejci^ predstvniki km etij
skih organizacij, občinške 
skupščine, poslanci, pred
stavniki inštitutov, gospo
darske zbornice itd. — 
torej sami pošteni in ugle
dni državljani, a kljub te
mu sta izginila dežnika 
ribniškemu županu in c- 
nemu izmed organizator
jev posvetovanja, noge pa 
ie dobilo tudi več polič- 
kov (majolik) in skleda.

Kam je vse to izginilo, 
nihče ne ve, domnevajo 
pa, da je  imel svoje prste 
vmes Bakhos, saj je  bilo 
poskrbljeno tudi za dobro 
pijačo. Prav zato ni čud
no, da je prišlo do zame
njav dežnikov, kako pa je  
bilo s polički, še ni poja
snjeno.

Zupan je izgubil svoj 
dežnik izpred oči le za 
nekaj trenutkov (in hkrati 
za vedno), ko se je ob 
poslavljanju rokoval z u- 
glednimi gosti. Takrat g<i 
je prislonil ob stol, ko pa 
se je  spet obrnil, je lahko 
le še vzdihnil: »O hudiča, 
kje pa je moja marela?«

Eden izmed organizator, 
jev -pa je pripovedoval: 
»Ob slovesu se je vsak 
trudil, da bi čimprej pri
jel do svojega dežnika, in 
pri tem  je prišlo do raz
nih zamenjav. Meni je  
ostal le še polomljen, pre
luknjan in zašit dežnik, 
moj, ki m i ga je žena ku 
pila v Trstu in sem ga no
sil le dm krat v dežju, pa 
je izginil. Saj mi ni toli
ko zanj, ne vem pa, kaj 
bo žena rekla!«

I oddelek za k o zm etik o  iz to v a rn e  K RKA p ri- 
Ph n o v o m ešk ih  k o zm etičn ih  p ro d a ja ln a h  s tro - 
^^ago o u p o ra b i n jih o v ih  izdelkov  za nego 
in noh tov . V D O L E N JK IN I D ro g e riji in  v  po- 
ddelku B lagovn ice M ERCATOR n a  G lavnem  

razpo lago  dve s tro k o v n o  u sp o so b lje n i koz- 
to v a m e  KRKA, k i ob  n a k u p u  sv e tu je ta  

p rav ilno  u p o ra b o  te h  izdelko v  te r  j ih  sezna- 
Jetodam i so d o b n eg a  ličen ja . P r ije tn o  n o v o st 
'den s t ik  s p o tro šn ik o m  so  k u p c i v obeh  p ro - 
 ̂ vese ljem  p o zd rav ili. (F o to : M. M oškon ).

odtisi
slučajno prijeli, 
Suknjičev -  Na 
Največ je na- 

^  nriestu

Mrežno trgovino v 
pri Ljubljani, k jer 
184.35 din, 5 no- 

^žnikov; tre tjič  pa 
itorjevi prodajalni 

Odnesel za cel 
predmetov. Vzel 
in 2 aktovki, v 

Natlačil bundo, 2 
robcev, 14 ma- 

itioškega in žen- 
‘7 . 10 predpasni- 
^^ki, 100 zavitkov 
^^ je , 25 zavitkov 
®l^olad, 9 darilnih^ 
^n b on ie re  in 220

^kavo pa si je Si- 
^ •̂1. Preklical je 
^  Pa se je dokaz- 

zavlekel, ker so 
pregled v Iju- 

f^išnico za dušev- 
tam  se je  vr- 

f®san, tako da je 
Julija v celoti pri- 

o krivdi sploh 
’ ^Gr je  vlomilec 

iste p rstne od-

pregled jeugo- 
J^ozenec sicer ni 

pač pa ima 
rebngstnem  indu- 
^®ju, zaradi česar 
.Prištevnost bistve- 

Novomeško 
je Silahića 

r  Itrivega in ga ob-

je našla 
v Kolpi

Ponoči je odšla 
Gribljah 86-letna 

’̂ ce lj in za njo 
''saka sled. Naj- 

.^kali domači, po- 
gasilci, šolarji 

s psi. preiska- 
®*lžnja polja, go- 
®‘Jnike, a  je  niso 
^ručljeva ni bila 

prisebna, so 
je  padla v 

/^den dni se je  
^^zala za resnlč*
. Jo na zaporni- 

Brane v Kal-

NARTALAS

N a zvezni fila te lis tič n i ra z s ta v i v S lo v e n sk ih . K o n jicah  
je  p r e je l  Ali T ren e , učenec  o sn o v n e  šo le  v Š e n tje rn e ju , 
za  zb irk o  zn am k  »D ragi n a š  to v a riš  T ito« z la to  p la k e to  
in  p o seb no  p r iz n a n je . Z n am k e  iz te  z b irk e  je  Ali p red  
k ra tk im  ra z s ta v il tu d i n a  h o d n ik u  še n tje rn e jsk e  šole.

(F o to : P o lde  M iklič).

Se zadnja korektura pred ocenjevanjem. (Foto: M. 
Vesel).

Nartina revija pričesk

l

w

l

Pšenica -  naše bogastvo
»Anica!« m e po k liče  u č ite ljic a , »zakaj je  p šen ica  n a še  b o 

gastvo?«
O dgovorim : »Pšenica n i n a še  b og astvo , k e r  je  n im am o! 

Im a m o  p a  k ro m p ir  in  k o ru zo  in  n e k a j fižo la . P šen ica  n a m  
šk o d u je , k e r  ž re  d en a r. P šen ica  je  n a še  s i r o m ^ tv o .  M ati 
vedno  p ra v i za  p razn ik e : .Z ad n je  d in a r je  je  p o ž rla  p šen ič 
n a  m o k a ! ' R ad a  b i v idela , k ak o  ž re  m o k a  d in a rje ; p ro s im , 
p o k až ite  n am  to!«

U čite ljica  n a m  n i n ič  p o k aza la , a m p a k  m i je  rek la , d a  
sem  b u tec . P o tem  sm o  se  uč ili, o d  k o d  sm o  d o b ili p šen ico . 
P o lde reče: »Iz kašče.« N acek  je  trd il , d a  jo  je  K o lu m b  p r i 
nesel iz  ̂A m erike, M ihec p a  je  d oda l, d a  jo  P ilek ov i k ra d e jo  
p r i- s o s e d u . D olgo sm o  u g iba li, o d k o d  p šen ica . N aead n je  
p a  sm o  zvedeli, d a  p r id e la  k m e t sem e dom a . P o tem  v p ra ša  
u č ite ljic a :

»K ako se jem o  pšenico?«
»P resn e to  n aza j!« ’ sem  re k la  in  v s ta la : »Z ro k o  jo  m eče

m o  po  njivi!«
š im e n  je  trd il ,  d a  j e  v ide l v n a p re d n ih  d ržav ah  pšen ico , 

k i so  jo  sad ili p o d  m o tik o . Z em lja  p a  m o ra  b it i  p re j  p<> 
gn o jen a , d ru g ače  p šen ica  š tr a jk a , k a k o r  de lavc i v to v a rn i. 
N a e n k ra t p re k in e  u č ite ljic a  zan im ivo  d eb a to . D eba to  im e
n u je m o  ta k e  razg ovo re , ko  ed en  reče  d a , d ru g i p a  ne. Ali 
p a  reče  d ru g i d a , p rv i p a  ne. U č ite ljica  zam ah n e  z ro k o  
po z rak u , k a k o r  d a  lov i m u h e , in  reče : »Dobro! K o sm o  
to re j sp ra v ili p šen ico  v zem ljo , k a j p o te m ?  K do  m i zna 
h itro  p o v ed a ti, k a j t i  u re  b o  k m a lu  konec!«

M islim  si: »U ra b o  k m a lu  p og in ila , tr e b a  b o  h ite ti , d a  
jo  rešim o.«  V sta la  sem  in  d e ja la :

»N ato  h itro  p o čak am o , d a  p šen ica  z ra s te  in  do zo ri, n a to  
jo  p o žan jem o , zm la tim o  in  zanesem o  v m lin . Iz  m lin a  do
b im o  m oko . Iz  m ok e  speče  m a ti š t ru k lje  in  p o tico . To h it ro  
p o jem o  in  p šen ice  je  konec!«

T a k ra t je  pozvon ilo . U č ite ljica  n a m  je  še  n a ro č ila , n a j 
v sad i v sak  eno  p šen ico  in  n a j z  z an im a n je m  o p azu je , k a j 
p šen ica  de la . — D om a sem  p o te g n ila  z o k n a  lo n ček  s  p e 
la rg o n ijo , ro žo  sem  v sad ila  za p lo t, v  lo nček  p a  d a la  p še 
n ico. P o k aza la  sem  lonček  o če tu , k i se  je  n ag a jiv o  n a sm eh 
nil te r  rek e l:

»Anca, zdaj p a  le p r ip ra v i v reče, d a  b o š  la h k o  k am  s 
pšenico!« '
. H itro  sem  ga u bog ala . P o isk a la  in  p r iv lek la  sem  t r i  v r ^  

če. M ed tem  p a  p rid e  n a ša  k u ra , l i s t a  s iv a  k o k o d a jsa . P o m i
s lite , s  k re m p lje m  b rc n e  p re k o  lo n čk a , zag leda  p šen ico  in  
jo  po žre . K ak šn a  šk oda! č e m u  m i bo d o  sed a j v reče? H u d a  
sem  p o s ta la  n a  k o k o d a jso  in  p r i  p r ič i b i  j i  o d reza la  g lavo, 
če b i jo  d o b ila . K m alu  p a  m i š in e  v g lavo d ru g a  m ise l.

»Le p o č a k a j, šm e n ta n a  k ura!«  sem  d e ja la , »d rug ič  vsa- 
dirri v lonček  k ro m p ir . Za teg a  vem , d a  ga  k o k o d a jsa  ne  
žre!«

K o m e je  u č ite ljic a  v p ra ša la , k ak o  je  z m o jo  pšenico> 
sem  j i  p oveda la , d a  b i m o ja  p še n ic a  lepo  ra s la , n a re d ila  
b i velik  k la s, in  ko  b i k la s  d o zo re l, b i ga  pože la  in  zm la 
t i la  te r  b i im ela  p šen ice  za t r i  v reče  in  m o k e  za vse p ra z 
n ike , če m i ne  b i b ila  \ 's a je n e  p šen ice  p o zo b a la  n e sre č n a  
s iv a  k u ra . *

H u d ir  jo  ožgi, sivo  k o k o d a jso ! ž e lim  ji , d a  b i se  zad a 
v ila s  tis to  p šen ico  in  da  b i jo  v n ed e ljo  p o jed li!

M ARINKA ER JA V EC

(Z g odba  je  b ila  n a g ra je n a  s č e tr to  n ag ra d o  — 200 
d in  — n ašeg a  n a te č a ja ' »STE IZ K O R IS T IL I V SE  
SV O JE  SPO SO B N O STI?«. P o p ra v lja m o  tu d i t i s k a r 
sk o  n ap a k o  v  p o d p isu  n a s a j e n e g a  se s ta v k a  » K ita ra  
v m esečin i« , k i sm o  ga  o b ja v ili p re jš n j i  č e tr te k : t r e t 
j a  n a g ra d a  zan j z n a ša la  200 d in , in  ne  500 d in , k a k o r  
je  b ilo  p o  p o m o ti tisk a n o .)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ H

Tovarna kemičnih Izdelkov 
ILIRUA iz Ljubljane je  o r
ganizirala v nedeljo v Hali 
Tivoli veliko frizersko tek
movanje, združeno s progra
mom In dem onstracijo naj
novejših izdelkov NARTA- 
LAS.

M ednarodnega tekmovanja 
za pokal prijateljstva, do
slej največje frizerske p rire 
ditve pri nas, so se udeležili 
tekmovalci sedm ih vzhodno
evropskih držav in Jugosla
vije, na tradicionalnem  fri
zerskem tekmovanju za NAR
TA m ladinski pokal pa se

je pomerilo nad 100 tekmo
valcev iz vse Jugoslavije.

V Hali Tivoli v nedeljo 
prav gotovo ni bilo nikom ur 
dolgčas. Program , ki se je 
odvijal ves dan in na kate
rem  so prikazali pričeske za 
vsako priliko, so nastopili tu 
di pevci, ansam bli, folklori
sti, baletni plesalci in m a
nekeni z najnovejšim i izdel
ki nekaterih naših konfekci- 
onarjev.

Prav gotovo bo novost, ki 
jo je  na tej prireditvi spo
ročil predsednik Ilirijinega 
NARTA STUDIA, navduSllves

ženski svet. Od ponedeljka, 
16. t .m ., so tud i p ri nas v 
prodaji najnovejši izdelki IL I
R IJE  in  jim  pravijo  NARTA- 
LAS dodatki. To so pollasu- 
Ije, lasulje, čopi, kareji In 
drugi podobni lasni dodatki 
v osem indvajsetih barvnih ni
ansah. Lasni dodatki so izde
lani jz GEMMA lasnih vlar 
ken in imajo vrsto predno
sti pred naravnim i lasmi.

m. v.

Elektrika ubila ribe 
in ribiča

27-letni Anton Kobe zDol- 
ža je v nedeljo, 15. Junija, 
dopoldne z elektriko lovil ri
be v potoku K lanfar pri 
Pangerč grm u. Ko je  stopil 
v vodo, da bi pobral ubite 
ribe, ga je  elektrika ubila.

^ i i 0 6 a O l A i T E

Okoli 400 učencev osnovne šole »Katja Rupena« je od
šlo v torek opoldne na novomeške ulice, ker so s pa
rolami'opozarjali voznike motornih vozil, naj ne dir
kajo, ker niso sami na cesti itd. V tihi povorki so od
šli pionirji od Kettejevega drevoreda po Cesti koman
danta Staneta na Glavni trg do kandijskega križišča 
in po isti poti nazaj. V torek, ob dnevu varstva otrok 
v prometu, so bile po vsej novomeški občini številne 
manifestacije, v katerih so sodelovali pionirji-promet- 

niki in prometni miličniki. (Foto: Ivan Zoran).



Osnovna šola Globoko ima svoj kombi. Z njim so prevažali k pouku otroke iz 
Bojsnega in 2upelevca. Vozačev je 60 in voznik Franc Erban pelje vsak dan trikrat 
Y šolo in trikrat domov. Pozimi ni nikoli izostal. Kadar cesta ni bila splužena, je 

peljal naokrog:. (Foto: J. Teppey).

S SEJE OBČINSKE KONFERENCE ZK 6. JUNIJA V BREŽICAH

Novi družbi je potrebna nova šola
Za člana konference ZK Slovenije je bil izvoljen prof. Stanko Škaler

šes ta  redna seja občinske konference Zveze ko
m unistov v B re ž ic ^  se je  osredotočila na idejna in 
politična vprašanja vzgoje in izobraževanja. Nanjo 
so bili razen članov konference vabljeni številni p ro 
svetni delavci z namenom, da bi razprava z različnih 
vidikov osvetlila vlogo in naloge sodobne šole.

Goradivo, ki ga je  pripravi
la kom isija za cbnjžbeno-po- 
Bfaične odnose in  idejna vpra- 
S an ^ , je vsebovalo obiik) po
bud za razpravljarye. V njem  
80 bile nanizane masU o idej- 
ODsta poiika na §oilali, o vlo
gi učiteljskega poklica v na- 
91 družbi, o uresničevaziju 
Scdake refoim e, o ideijnih 
vpHivnih okolja na m lade lju 
di, o izobrazbenem sestavu 
u&iteljstva in nadaljnjem  us
posabljanju prosvetnih delav
cev, o sam oupravljanju na 
Solab in še vrsta drugih 
vprašanj.

. - Slavko Lipar je v uvodnem 

.Teleiatu zelo kritidno sprego- 
, sorid o pom anjkljivostih 
.jTOgojnih prizadevanj na šo- 
la ih .:^ an c  Buikovinsky pa je 
r a c a v i  j al o odnosu šole do 
reHigije in cerkve. Poudaril 
.je, d a .se  v družbi, ki se vsak 
dfm boJo dem okratizira, idej-
• nost pouka ne pogilablja sa
ma po sebi in da jo  je  zato 
treba zavestno vnašati v de
lo z m ladim  rodom.

Poslanec zveznega prosvet-

V Cerkljah sprejem 
za upokojence

N a posestvu AGRAiRIiE v 
Cterkljah ob K rki bodo ju 
tr i  priredili sprejem  za upo- 
kojeince tega podjetja. Raz
kazali jim  bodo kokošjo fa r
m o, nato jih  bodo pogostili 
bi jih  seznanili z napredkom  
pod je tja  v zadnjih letih. Dve
m a bodo poklonili spomin- 
s(ka darila za dolgoletno služ
bovanje. Sprejem  za Ujpoko- 
jence postaja v podje tju  vsa
koletna tradicija. Srečanja z 
njim i so vedno zelo p risrč 
na.

no-kultum ega zbora B oris Li- 
pužič je  v obširnem  prispev
ku načel nekatera načelna 
vprašanja, ki so skupna vsej 
Sloveniji. Dejal je, da na 
stopnja osnovnega izobraže
vanja ni več dovolj, da dobi 
obrok le nujna spoznanja, 
am pak je  treba v njem  že 
tedaj razvijati sposobnost za 
samoizobraževanje. To seveda 
zahteva revizijo šolskega pro
grama. Tov. Lipužič je  na
štel tudi ukrepe, ki se p ri
pravljajo, da bi več učencev 
končalo osem razredov os
novne šole; omenil je  enot
no organizacijo prosvetno-pe- 
dagoške službe, ukrepe za 
izboljšanje socialnega sestava 
študirajoče m ladine in • ena
kom ernejše zastopstvo vseh 
slovenskih pokrajin med štu 
denti. Najbolj nadarjenim  bo-

IZ BREŽIŠKE 
PORODNIŠNICE
Pretekli teden so v brežiški 

porodnišnici rodile; Doroteja Še
tinc iz Sentlenarta — Janeza, 
Ana Lipej iz Sel — Vlasto, Marija 
Planinc iz Gorjan — Ivico, Ma
rija Bogovič iz Arnovih sel — 
Roberta, ljuba Kodrič iz Dmo- 
vega — dečka, Marija Pirc iz 
Mralave vasi — Lidijo, Bernar
da Rebersiek Iz Pavlove vaai — 
Romano, Rozalija Kovač Iz Kr
škega — deklico, Helena Urh iz 
Orež^a — Valentina in Marija Ba
bič iz Bistrice ob Sotli — Anto
na.

BREŽIŠKA 
KRONIKA NESREČ

Pretekli teden m  se ponesrečili 
in iskali pom oči'v brežiški bol
nišnici:

Mihael Mešiček, kmet iz Vel. 
Dola, je r«del z voza in si po
škodoval glavo In levo nuno; An
drej Zorko, sin kmeta iz Bukov- 
ška, Je padel z motorjem in si 
poškodoval glavo; Marinka Umek, 
delavka u  Artič, sl je pri pro
metni nesreči poškodovala glavo.

N O VO  V BREŽICAH
■  POCITNIftKl AVTOBUS bo 

Jum  o(U>eljal v Savudrijo 44 o- 
trok. Z njimi bodo potovali na 
počltnloe trije vodiči. Skoraj po
lovica otrok je Iz Dobove, drugi 
Pa 90  iz Kapel, Bizeljskega In 
Bušeče vasi. Letos pričakujejo v 
Savudriji 200 Solarjev iz brežiške 
občine, kar Je Se enkrat tolika 
kot lansko poletje. Vsaka i/.mena 
bo letovala deset dni.

■  GIMNAZIJO V BREŽICAH 
zapušte letos 69 maturantov. Zre
lostni izj4ti so se začeli 16. Ju
nija. K pismenemu delu mature 
Jih ie pripuSčenih 54. Z odUčnim 
uspeinom je končaa osmi razred 
tokrat samo en dijak, medi«m

ko je bilo v prejšnjih letih odlič
njakov dosti več.

■  ZA JUTRI SKLICUJK sejo 
vodstvo konfereiioe za družben<) 
aktivnost žensk. Na dnevnem 
redu J« delovni program za na
slednje Obdobje, nato Pa kiidrov- 
ska vpruSanJa.

■  TABORNIKI bodo počistili 
gozd pri vodovodnem črpaliSču na 
postaji. Prvič jim Je to delovno 
akcijo preprečil -do4, zato so jo 
preložili na ugodneje vreme Ca
ka Jih precej dela, če bodo ho 
teli nalogo dobro ojTavUl. Cl«nl 
odreda so pomagali pred začet
kom kulturne revije pri čiščenju 
spodnjih prostorov prosvetnega 
doma, mod revijo pa so bili .sku
pinam na voljo kot vodiči.

■  NA CESTO, KI PEIJE KiKO- 
ZI BREŽINO v Globoko, so 
začeli navažati gramoz. Prebival
ci komaj čakajo, da jo b(Xlo 
iuič l̂i asfaltirati. Dolgoletne ob 
ljube in želje se bodo torej u- 
resničile Se to poletje

do kredita odprli vrata v 
srednje in visoke šole.

V razpravi je  večina so
glašala z ugotovitvijo, da je 
idejna vloga šole prešibka, 
da so šolski kolektivi previč  
izolirani od družbenih vpli
vov in da izobrazbeni sestav 
učiteljev v občini ni tak, kot 
bi m oral biti. Veliko prosvet
nih delavcev študira izredno. 
Tiste, ki resno delajo, bi bi
lo treba razbrem eniti in jim  
tudi finančno pomagati.

Udeleženci so ‘se razšli z 
občutkom, da je  bilo o pre
obrazbi človeka izrečenih še 
prem alo besed in da se je 
razprava razživela šele ob 
obrobnih vprašanjih.

Radio Brežice
PETEK, 30. JUNIJA: 20.00—

20.10 — Napoved programa in
poročila. 20.10—20.30 — Nove plo
šče RTB, obvestila in reklame. 
20.30—21.15 — Glasbena oddaja: 
Izbrali ste s ^ i .

NEDELJA, 22. JUNIJA: 11.00 — 
Domače zanimivosti — Program 
izgradnje šol v Krškem — Emin 
Armano: O pomenu poučevanja
glasbe — II. del — Za naše kme
tovalce: inž. Olga Lupšina: Krom
pirjeva plesen — Prijetno nedeljo 
vam volči ansambel Jožeta Kre- 
žeta — Nedeljska reportaža: Sre
čanje Sol bratov Ribarjev v Osi
jeku — Pozor, nimaš prednosti!
— Obvestila, reklame in spored 
kinematografov.

TOREK, 24. JUNIJA: 18.00-
19.00 — Novo v knjižnici — Ju- 
goton vam predstavlja — Iž na
še glasbene šole — Tedenski 
športni komentar — Obvestila, 
reklame in filmski pregled. 19.00 
—19.30 Novi posnetki — nove 
melodije — oddaja zabavne glas
be.

Po kruh v drugo 
republiko

Zdaj, ko se je v brežiS- 
ki občini podrašil kruh, 
bo imel bizeljski pek on- 
stran Sotle še več prom e
ta. Ze doslej je bila raz
lika v ceni tolikšna, da 
so nekateri domačini ku 
povali kruh raje na hrvaš
ki strani mostu. Prodajal 
ga je isti pek, kot na Bi
zeljskem, vendar jih to tli 
motilo. Onstran^ m eje  so 
odloki drugačni^ zakaj pa 
ne bi bil Se slovenski 
kruh tam cenejši?

J. T.

Ivan Loštrk bo 
jutri v Brežicah
Predstavniki sindikalnih or

ganizacij iz podjetij, pred
sedniki delavskih svetov in 
člani izvršnega odbora ob- 
Činske korJerence SZDL v 
Brežicah se bodo ju tri sreča
li s poslancem sooialno- 
zdravstvenega zbora zvezne 
skupščine. Dali bodo ivi- 
p>ombe na prodlog zakona o 
pokojninskem  in invalidskem 
zavarovanju in prosili tova
riša Loštrka za, podrobnejša 
pojasnila.

Kje bomo v nedeljo volili?
Občinski zbor in zbor de

lovnih skupnosti občine K r
ško sta 29. m aja 1969 spre
jela odlok o razpisu refe
rendum a (ljudskega glasova
nja) za uvedbo krajevnega 
sam oprispevka na območju 
krajevnih skupnosti Krško 
in Zdole. Odlok hkrati govo
ri tudi o Plačevanju sam o
prispevka, ki je nam enjen 
za postavitev nove osnovne 
šole v Krškem. S tem  v zve
zi je občinska volilna ko
m isija v K rškem  določila na
slednja

v o l i š č a
za uvedbo fererendum a, 

ki bo na območju 
krajevnih skupnosti

Krško in Zdole v nedeljo,
22. junija 1969:

1. na prvem volišču, ki bo 
pri Francu Cerovšku iz Spod
njega Pljavškega, volijo vo
livci, ki stanujejo v nase
ljih  Spodnje in Srednje Pi- 
javšiko;

2. na drugem volišču, ki
bo v sobi družbenih organi
zacij, volijo volivci, ki sta
nujejo v naselju Gornje Pi- 
javško;

3. na tretjem  volišču, ki
bo pri Francu Levičarju iz 
Ceste št. 2, volijo volivci, ki 
stanujejo v naseljih Cesta 
in Gviite, razen hišnih šte
vilk 1, 3, 4, 6 in 8;

4. na četrtem  volišču, ki
bo pri M artinu M avserju na 
Gori St. 6, volijo volivci, ki 
stanujejo v naseljih Gora, 
Cretež, Dunaj, Senožete,S tra
ža in Strm o rebro;

5. na petem volišču, ki bo 
pri Francu Božiču iz Goleka 
št. 18, volijo volivci, ki sta
nujejo v naseljih Golek, 
Spodnje Dule in Osredek;

6. na šestem  volišču, ki bo 
v osnovni šoli v Krškem , vo
lijo volivci, ki stanujejo v 
m estu Krško — seVemi del 
do vključno gostilne »Pre
skrba« in na nasprotni s tra 
ni do vključno hišne št. 45 
in del Gunt ob Savi, hišne
• številke 1, 3, 4, 6 in 8;

7. na sedmem volišču, ki 
bo v prostorih  »Zavarovalni
ce« Krško, volijo volivci, ki 
stanujejo v m estu Krško .od 
gostilne »Preski:ba« in na na
sprotni strani od hišne šte
vilke 45 do avtomehanika 
Baškoviča na Cesti krških 
žrtev;

8. na osmem volišču, ki bo 
v dijaškem  domu Krško, vo
lijo volivci, ki stanujejo v 
m estu K rško od avtomehani
ka Baškoviča navzdol, oziro
ma vsi volivci tega predela, 
ki spadajo pod mestno ob
močje, vključno Zupančič;

9. na devetem volišču, ki 
bo pri M artinu M avsarju na 
Trški gori, volijo volivci^ ki 
stanujejo v rtaseljih Trška 
gora in Narpel;

10. na desetem volišču, ki 
bo v tovarni čokolade »Im* 
perial« v  Sotelskem, volijo 
volivci, ki stanujejo v nase
lju  Sotelsko;

11. na enajstem  volišču, ki 
bo v zgradbi Agrokombinata 
na Sremiču, volijo volivci.

Sestanki 
za referendum

v  teh dneh sta  območji 
krajevnih skupnosti Krško 
in Zdole preplavljeni z lepa
ki in transparenti, ki opozar
ja jo  in vabijo občane, naj se 
udeležijo referendum a za 
uvedljo k ra je ^ e g a  samopri- 
skevka, ki bo prihodnjo ne
deljo. V minulem tednu so 
bili v ta  nam en sklicani zbo
ri občanov ter razširjeni se
stanki krajevnih organizacij 
Socialističa:« aveze in drugih 
krajevnih dejavnikov ter se
stanki oziroma zbori delov
nih ljudi po delovnih orga- 
nizacijfih. Iz ra^o lo žen ja  ob
čanov na  sestankih in zbo
rih kot tudi iz vsakdanjih 
neform alnih razgovorov je ču- 
titi, da le-ti uvidevajo po tre
bo po zbiranju denarja za 
Solo.

ki stanujejo v naselju Sre
mič;

12. na dvanajstem  volišču, 
ki bo pri Martiiim Kelharju 
na Bučerci, volijo volivci, ki 
stanujejo v naselju Bučerca;

13. na trinajstem  volišču, 
ki bo pri Jožetu Preskarju 
na Kremenu, volijo volivci, 
ki stanujejo v naselju K re
men;

14. na štirinajstem  volišču, 
ki bo v osnovni šoli na Vid
mu, volijo volivci, ki stanu 
jejo na Vidmu v ulicah; na 
Bregu, Vrtna, Nikole Tesle, 
Pot na Polšco, S trm a pot, 
Kozinova, S tritarjeva, T rubar
jeva, Trdinova, Lapajnetova, 
Kajuhova, Žagarjeva in šo l
ska ulica te r Prešernova uli
ca od Skerbca navzgor;

15. na petnajstem  volišču, 
ki bo v prostorih  E lektra 
Krško, volijo volivci, ki sta
nujejo na Vidmu v ulicah: 
Cesta 4. ju lija  od križišča s 
Cankarjevo ulico. Savska pot. 
Ribiška, Tovarniška, .Prešer- 
va do križišča s Cesto 4. ju 
lija in Kolodvorska ulica;

16. na šestnajstem  volišču, 
ki bo v upravnih prostorih 
SGP »Pionir« na Vidmu, vo
lijo volivci, ki stanujejo na 
Vidmu v ulicah; Zdolska, 
Sovretova, Rozmanova, Papir
niška ulica, Na Resi, Župan
čičeva, Kvedrova, Tomšičeva, 
Strmeckijeva, Tončke Čečeve, 
Majcnova, Kidričeva, Ilije  
Gregoriča in Srem iška cesta;

17. na sedem najstem  voli
šču, ki bo v starem  vrtcu na 
Vidmu, volijo volivci, ki sta
nujejo na Vidmu v ulicah: 
Cankarjeva, Slavka Rožan
ca, Delavska in K urirska 
pot;

18. na osem najstem  voli
šču, ki bo pri Vahčiču v S ta

ri va.si, volijo volivci, ki sta
nujejo na Vidmu v ulicah: 
Cesta 4. julija od Cankarje
ve ulice dalje, Aškerčeva, Lev
stikova, Jurčičeva ulfca, K rat
ka pot, Erjavčeva, Ilirska, 
Partizanska, Ob Potoku, 
Poljska pot. Pot na Libno in 
naselje Vrbina;

19. na devetnajstem  voli
šču, ki bo v osnovni šoli v 
Dolenji vasi, volijo volivci, 
ki stanujejo v naseljih Dole
n ja vas m Pesje;

20. na dvajsetem  volišču, 
ki bo v gostilni -Spiler v Sta
rem  gradu, volijo volivci, ki 
stanujejo v naseljih Libna, 
S tari grad, Spodnji S tari 
grad in Spodnja Libna;

21. na enaindvajsetem voli
šču, ki bo v osnovni šoli 
Zdole, volijo volivci, ki sta
nujejo v naseljih Zdole, Ano- 
vec in Pleterje;

22. na dvaindvajsetem vo
lišču, ki bo pri Ivanu Cer
jaku na Ravnah št. 32, voli
jo volivci, ki stanujejo v na
selju Ravne;

23. tia triindvajsetem  voli
šču, ki bo pri Ivanu Žajbar- 
ju  iz K ostanjka št. 31, voli
jo volivci, ki stanujejo v na
selju K ostanjek.

OBČINSKA VOLILNA 
KOMISIJA — KRŠKO

24. junija bo krvoda
jalska akcija

Občinski odbor Rdečega kri
ža v K rškem  toplo priporoča 
občanom sodelovanje v krvo
dajalski akciji, ki bo 24. ju 
nija. č e  še niste v vrstah kr
vodajalcev, se jim  pridružite!
V K rškem  jih  je  na slovesno
sti 9. jun ija 29 prejelo zlata 
odličja za desetkratno daro
vanje krvi.

Nova šola brez bazena!
/  V žve2i z različnim i govoricami o gradnj^i no- , 

Ve osnovne šole v Krškem; ki so se 
nje dni v m estu, kakor tudi glede na;«gibanja, kaj 
vse bo nova šola imela, sporočamol' javnosti, da 
je  bil program  za novo osnovno šolo sestavljen 
točno po navodilih sekretariata za prosveto iri 
kulturo SRS. Zaradi pom anjkanja denarj_ai pa bp̂  
dobila nova šola zdaj samo telovadnico. Plaval-' 
hega bazenčka ob šoli, v katerem  bi se otroci že ,, 
zgodaj začeli učiti plavanja, zaradi pom anjkanja 
denarja ne bodo gradili. Prav gotovo pa se vsi 
starši že zdaj s trin jajo  s tem, da nova šola m ora 
imeti telovadnico.

KRŠKE N O V IC E
■  29. JUNIJA RAZVITJE l*RA- 

PORA. Krajevna organizacija ZB 
Krško bo v nedeljo, 29. junija, ob 
15. uri pred tovarno papirja raz
vila svoj prapor. Razvitje prapora 
bo r«d pokroviteljstvom tovarne 
papirja, ki Jo bo zastopal direktor 
Lado Trampuš. Pri svečanosti bo 
sodelovala godba na pihala, s 
programom pa bodo nastopili tudi 
učenci videmske osnovne §ole. 
Razvitja prapora se bodo udele- 
žiile s svojimi prapori vse KO ZB 
v občini, vabljeni pa so tudi go
stje iz sosednjih občin.

■  OBVESCEVALEC V SLI
KAH. V tovarni papirja so po
leg obveščanja članov kolektiva v 
[lisani besedi uvedli tudi obvešča
nje s fotografijami. Na velikem 
panoju s fotografskimi posnetki 
prlkMuJeJo delo v kolektivu. Ob
javljene slike imajo vedno precej 
•biskovalcev.

■  PLANi^ARJI HODO KiRAM. 
v n e tijo , 29. junija ob 15. uri 
popoldne, bo na kopališču pri to
varni papirja velika vrtna veseli
ca s srečolovom. Priredila Jo bo 
krajevna organizacija ZB Krško. 
Obiskovalce bodo zabavali Veseli 
pUuAšarJi iz Ljubljane. Cisti dobi
ček bo organizator namenil za 
zdravljenje in oddih svojih članov.

■  RAZPRAVA O OSNOVNEM 
ZAKONU ZA DRUŽBENO PLANI
RANJE. Konec Junija bodo ko
munisti osnovne organizacije 
ZK v tovarni papirja razpravljali
o osnovnem zakonu o družbenem 
planiranju. Razpravo bodo vodili 
člani CK ZKS. V razpravo o na 
vodenem zakonu Jo vkljvičcnlh 50 
Jugoslovaivikih delavnih organi
zacij.

■  PENZION .SE NE KO PO
DRAŽIL. Pred dnevi Jo svet po
čitniške skupnosti v Mtiteradi pri 
Poreču sklenil, da se penzion v 
letošnji sezoni ne bo povečal. Nad 
deset let stari gostjo i^ltnlSkega 
doma bodo morali dodatno pln 
čati polog ponzloasko cene le 1,20 
din n«nlh komunalnih tak.s. Za v

bodoče pa so na svetu jJočltniške 
skupnosti sklenili, da bo potrebno 
že ob vpisu za letovanje vnaprej 
plačati 20 odst. stroškov letovanja.

■  MATERADA JE PRIPRAV- 
UENA. Počitniški dom krških 
delovnih organizacij v Materadi 
pri Poreču Je nared za ^Tejem 
gostov, k i. so se V letošnji sezoni 
odločUi preživeti dopust v tora 
domu. Vikendi so o k i^ o  priprav- 
Ueni, prav tako zunanje okolja 
in plaža. Poleg lanskoletnih čol
nov za vožnjo in vodno smučanja 
so letos kupili 10 sandolinov, 
naredili so dva volika splava 
sončenje in igranje otrok ob oba
li, odrasli kopalci pa se bodo 
I t^ o  sončili na splavu na od
prtem morju. Uprava doma Ja 
torej poskrbela za vse, obisko
valcem želi le veliko sončnih dni 
in toplo morje.

■  RAZUIV^EVANJE ZELEZNI- 
CE. Poročali smo že, da Je bU * 
novim železniškim voznim redoro 
uklivjen i«atanek braovlaka olt 
23. uri, ki Jo imel ugodno zvezo 
za potovanje v Poreč. Na pro
šnjo, da bi omenjeni vlak ustav
ljaj v Krškem, Je železnica prt' 
stala. Tako od 15. junija daua 
vlak ustavlja v Krškem ob 22.
v Pazin pa pripelje ob 5.11, ^  
koder Je avtobusna zveza za PO" 
reč. Iz Pazina bo mogoče odpoto
vati ob 23.54, v Krško pa bo vlnK 
prispel ob 6.02. TLsU občani, lo
bodo letos potovali na oddih v 
Poreč z vlakom, imajo torej oa 
15. t. m. prav tako ugodno zvoao 
kot v preteklem letu.

VESTI 
IZ KRŠKE 

OBČINE
BREŽIŠKE 

VESTI *
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Mladinska konferen
ca v Boštanju

14. jun ija  je bila v Bošta
nju m ladinska konferenca na 
osnovni šoli. Za delovnega 
predsednika je bil izbran od
ličnjak Tinko Podlogar. Po 
poročilih in govoru tov. Haf
nerjeve je bil svečan spre
jem  pionirjev sedmega raz
reda v mladinsko organizaci
jo. Prisrčna pa je  bila tudi 
predaja ključa odhajajočih 
osmošolcev. Skoro vsa de
kleta, ki končujejo šolanje, 
so se odločila za zaposlitev
v Lisci ali Ju tran jk i. Kaže 
pa, da tudi za fante ne bo 
težav. Konferenco s«o pozdra
vili in novim mladincem  če
stitali ravnatelj šole, pred
stavnik občinske konference 
ZMS in brije predstavniki 
krajevnih organizacij.

F. D.

Šentjanž: v nedeljo 
zbor volivcev

v  prosvetni dvorani v 
Šentjanžu bo v nedeljo, 22. 
junija, zbor volivcev, na ka
terem  bodo po sklepu sve
ta  krajevne skupnosti raz
pravljali o davčnih obvezno
stih  kmetov in razvrstili ob
močja krajevnega urada v 
drugo skupino. Na dnevnem 
redu bo tudi gradnja telo
vadnice, za katero so uvedli 
krajevni samoprispevek.

Jamstvo za posojilo
Sevniško trgovsko podjetje 

bo dobilo posojilo 100.000 di
narjev za gradnjo ti^ovine v 
KTmelju kB sredstev DOZ 
ali ukinjenega investicijskega 
sklada Prav tako bo se-'/nd- 
ški JUGOTANIN dobil
200.000 din posojila za iinaai- 
ciranje proizvodnje furfui*ola, 
ka ga 1»  odobrila zavaroval
nica Krško. Občanska skup
ščine je  na zadnji seji že iz- 
rejola jcunsbvene Izjave ze na- 
Jetje-tefli poeojdl.

O gradnji zdravstve
nega doma

Upravni odbor zdravstveno- 
Investicijrftega sklada je  12. 
jun ija  olDravnaval odnose pri 
gradnji novega zdravstvenega 
doma in lekarne v Sevnici, 
za kar plačujejo občani samo
prispevek. Sklad bo s pogod
bo vezal zdravstveni dom Ce
lje in lekarno v Sevnici, ki 
sta iz svojih investicijskih 
sredstev tudi dolžna prispe
vati za gradnjo sev n išk ^a  
doma. Samoprispevek je samo 
del denarja, potrebnega za 
gradnjo.

NESTRPNO ČAKAJO NA NOVO. Učenci osnovne šole 
na Telčah, ki se že leta in leta stiskajo pri pouku v 
malo večji kmečki hiši, eni najslabših šol v Sloveniji, 
se že zdaj veselijo, da se bodo z novim šolskim letom 
preselili v novo šolo. šo lska stavba s trem i učilnicami, 
ki bo veljala čez 500.000 dinarjev, bo kmalu dograjena 
(slika spodaj), m anjkala pa bo še notranja oprema. 
Denar zanjo bodo prispevali delno prebivalci tega ob
močja, delno pa delovne organizacije. (Foto: Legan).

Obrt preveč zaostaja
Jutri bo o terciarnih dejavnostih razpravljala 

občinska konferenca ZK — Zakaj omejitve?

K er T sevndški občini že 
dalj časa ugotavljajo zaosta
jan je družbe in zasebne obr
ti, je  o  teh stvareh sklenila 
razpravljati tudi Zveza komu
nistov. Za ju tri, 20. jun ija, je 
sđclioena seja občinske kon
ference ZK, ki bo posvečena 
obrti in drugim  terciam lm  
dejavnostim . Poročilo je  p ri
pravil načelnik oddelka za 
gospodarstvo na občinski 
upravi Ivo Pinterič.

K ljub naraščajočim  potre
bam se število obrtnikov ne 
povečuje, v mnogih dejavno
stih se celo m anjša. Odkar 
so, se povečale obveznosti, se 
je zm anjšalo tudi število ti
stih, ki opravljajo dopolnilno

SEVNIŠKI PABERKI
■  BILANCA (K)ST1NCEV. Po

slovo.snostl v čast stoletnice tabo
ra si gostinci lahko manejo ro
ke. V soboto In nedeljo 8 0  pro
dali toliko pijaCe in hrane, kot 
že dolgo ne. Gostinsko podjetje 
je v t ^  dneh porabilo čez 400 k? 
mesa, samo v nedeljo pa 100 kg 
ca čevar^Ciče. Na vrtu Je več kot 
60o ljudi zabaval ansambel Ber- 
KOT, dodatno pa so najeli Se 10 
natakarjev. Zelo veliko Je iztržil 
tudi MERX na ploščadi pri trgo
vinah

■  PODRAŽITEV MESA. Prej- 
Inji teden so podražili meso v 
prodajalnah kmetijskega kombi
nata ZASAVJE. Teletina Je zdaj 
po 16 din, govedina prve kvali
tet« po 12,80 dni, druge pa po
10,50 din. Zaradi podražitve iivi- 
ne je imt'l kombinat zadnje me
sece 8 prodajo mesa celo izgubo. 
Meso 90 že prej podražili tudi v 
sosednjih obCin^.

m  PRIPOMBE K ZAZinAI.NC- 
MU NAČRTU, v prostorih občin
ske u [ T a v e  Je razgrnjen osnutek 
iazidalno«a načrta predela meata 
pri osnovni Soli, ki predvideva 
tudi ukinitev ce.ste in prestavitev 
boncinske črpalke, tako da bo po 
dograditvi novih prostorov kon
fekcija LISCA imela zaokrožen 
prostor Lastniki novih produ-

ialn prodlagujo, naj ce.sta o«tane, 
:er bi trgovine izgubile dol po

slovno vrednosti. Med pripombi- 
mi Je r^diog, da Je blizu tole

nujno potrebno predvideti ludi 
dvorano ze verouk osnovnoSo’skih 
otrok.

■  KLJUKASTI KKli. Na Sto 
parjevi hiSi v Sevnici so v sredo 
mimoidoči lahko videli pravkar 
narisan kljukasti križ. Milifniki 
so postrgali z zidu del barve, kar 
lahko pomaga Pri odkrivanju sto
rilca. Domnevali so, da Je to sto 
ril objesten otrok, saj je kaj ma
lo verjetno, da bi to naredil kdo 
izmed starejših, ki Se pomnijo, 
kako nas Je prizadejal nacizem.

■  NE BO RAZPISA ZA <ITI- 
PENDIJE. Sklad za Stipendiranje 
dijakov in Studentov sporoča, da 
letos ne bo razpisal novih Štipen
dij, ker ima denar le za izplače
vanje že odobrenih Štipendij iz 
prejšnjih let. StarSe, ki svojih 
otrok ne morejo Solati, opozarja, 
da razpisuje veliko Štipendij .•e- 
publiSka izobraževalna skupnost

■  KAJ S PREVOZNIKI, ki 
imajo pretežka vozila? Danes bo 
svet za gospodarstvo in finance 
obravnaval proračun tor poslova
nje obrata JUGOTANIN in gozd
nega obrata v lanskem letu. Raz
pravljal bo tudi o tem, kaj ukre
niti s tistimi zasebnimi avtopre
vozniki, ki imajo vozila nad 5 
ton nosilnosti.

■  DOHODKI ZAOSTAJ.\JO. Ob 
Cinski proračim Je dobil do konca 
maja 35,3 odstotka IStnlh dohod 
kov. Ti dohodki so za 6,4 odst. 
manjSi od predvidenih. Največjl. 
Izpad je pri upravnih taksah, r»ri 
davku na tovorna motorna vozila 
ter prLspevku od samostojnoga o- 
pravljanja obrti. Tudi temeljna 
Izobraževalna skupnost Ima manj- 
6e dohodke od predvidenih. Njeni 
izdatki so večji na račun posojila 
le rezovnega sklada občine.

obrt. O brtniki ugotavljajo, da 
ni regionalnega razvoja obrt> 
ništva, da je  neurejeno kredi
tiran je  in  da so neupravičene 
bogatitve nekaterih posamez
nikov, ki so sanali obiti pred
pise io inšpekci.;:<3, škodiJe ce
lotnemu obrtništvu.

Navajajo nove predpise, i>o 
katerih  je na novo omejeno 
število zaposlenih v gostins^ 
vu. To trenutno gostinstva v 
občini še ne prizadene, slabo 
pa bo vplivalo v prihodnje, 
ko bodo kraji v tem delu 
Slovenije postali bolj zanimi
vi za turizem. Drugi prim er 
je omejitev tonaže zasebnih 
kamionov.

Od ju trišn je  občinske kon 
ference ZK pričakujejo, da 
bo sprejela nekatera stališča, 
ki bodo pripomogla, da se 
bodo terciarne dejavnosti h i
tre je  razvijale v skladu s 
splošnim razvojem in po tre
bami.

Pred krvodajalsko 
akcijo

'25., 26. in 27. jun ija  bo v 
sevniški občini krvodajalska 
akcija: prva dva dni v Sev 
nici, zadnji dan pa v Krme 
lju. Občinski odbor BK je 
že sklical posvet o p ripra 
vah. Vodstvo poziva delovne 
kolektive in posameznike, po 
sebno mladlrK), naj v kar 
največjem številu daruje kri

ŠE DROBTINICE 
S TABORA

■  POSEBNI VOZ, ki je v spo 
redu skozi mesto zbudil tolUco 
pozornosti, Je pripravil Rudojf 
Kokove iz Rovlfiča. Do Sevnice 
ga Je iTlpeljal na drugem vozu

■  NA TISOČE OBISKOVAI.
CEV je ob stoletnici tabora ku 
pilo spominski znak, veren posne 
tek taborskega znaka Izpred sto 
let. Teh znakov pa ne bi bilo, ie 
ne bi edinega' primerka iz tistega 
časa hranil Rajko Perko.

■  POHVALA ZA KRAJEVNE 
OR(iANIZACME. Prireditelji ta 
bora izrekajo priznanje krajevnim 
organlzacilam po vsej občini, ki 
so pp.skrbole, da se je prireditev 
udeležilo tako veliko Število pre
bivalcev občine.

OBČINSKA SKUPŠČINA TREBNJE O KMETIJSTVU 12. JUNIJ/

Solidarno nositi težave kmetov
Znova oživljena misel, da je izhod v združevanju skladov socialnega zava

rovanja delavcev in kmetov -  Ustanovljen sklad za kmetijstvo

Kot SO odločili na zadnji seji skupščine, ima zdaj 
tudi trebanjska občina sklad za pospeševanje raz
voja km etijstva. Njegove naloge so določene, celo 
preveč jih  je  v prim erjavi s skrom nim  denarjem, ki 
ga ima sklad za začetek. Sklad vodi 9-članski uprav
ni odbor; Franc Jevnikar kot predsednik ter člani 
inž. Drago Kotar, Jože Kastelic, Anton Sever, Franc 
Novak, inž. Alojz Metelko, Alojz Jarc, Drago Zagor
jan  in Franc Štirn.

V četrtek razprava kar ni 
hotela steči. To je, kadar je 
km etijstvo na dnevnem re 
du, izjemen prim er. Odbor
niki so spoznali, da na pro 
bleme km etijstva že dalj čar 
sa opozarjajo, pa vendar se 
stvari malo sprem enijo.

FRANC JEVNIKAR je  zno
va nanizal vrsto  dokazov, ki 
IK)trjujejo, da je km et za
postavljen. Ni dovolj sam o 
ugotavljati, da km etje v p ri
m erjavi z industrijskim  de
lavcem m anj ustvarjajo, ker

Vel. Gaber: cesta 
še slabša

z letošnjim  letom je k ra 
jevna skupnost Veliki Gaber 
prevzela v vzdirževanje ce
sto četrtega reda Stranje— 
Vel. Gaber—Bič, češ da bo 
zanjo bolje skrbela kot Ko
m unalno obrtno podjetjeTreb- 
nje, ki sicer skrbi za druge 
ceste četrtega reda v občini. 
K rajevna - skupnost je  dobila 
tudi denar, vendar cesta m 
prav nič boljša, vozniki se 
pritožujejo, da je celo slab
ša. Razlika je v tem, da zdaj 
ni mogoče pokazati na ko
munalno podjetje, am pak je 
treba pokazat bližje.

Prva številka 
»Mi mladi«

Te dna bo v Trebnjem  iz
šla prva številka ciklostira
nega glasila, ki ga bo ob
činska organizacija Zveze 
m ladine Slovenije izdajala z 
namenom, da pripom ore k 
aktivnosti organizacije in n je 
nih članov. Glasilo z ime
nom »Mi mladi« bo objavlja
lo prispevke o delu m ladin
skih aktivov ter o problemih 
mladine, imelo pa bo* tudi 
literarni del. Uredniški od
bor poziva mladince, naj z 
dopisovanjem pomagajo iz
boljševati vsebino glasila.

Mirna: septembra 
stalni zdravnik

Zdravstveni dom Novo me
sto, kam or spada tudi miren 
ska zdravstvena postaja, od
govarja na javna vprašanja 
bivalcev Mirne in okolice, da 
bo kraj dobil stalnega zdrav
nika v septem bru. Tudi v 
drugih krajih  občine so se 
na zadnjih zborih voliv
cev pritoževali, da m ora 
zdravstveni dom zagotoviti do
volj zdravnikov in preskrbe
ti nadom estila, če kdo iz
med sedanjih zboli. O zdrav
stveni službi bo razpravljala 
tudi občinska skupščina na 
erki prihodnjih sej.

Ponovno o skladu za 
š t i n e n H i r a n i e

Sklad Jožeta Slaka-Silva, ki 
je bil ustanovljen za štipen
diranje nadarjenih dijakov in 
študentov, bo imel letos 
predvidom a 22.826 din do
hodkov in bo dosedanjim  9 
štipendistom  lahko pridružil 
še 5. Na zadnji seji občin
ske skupščini so skleni
li, naj do septem bra skup
ščina ponovno razpravlja o 
novi vlogi sklada, ki naj bi 
prevzel tudi .štipendiranje 
kmečke m ladine z ozirom na 
to, da bo v prihodnje pode
ljevala mnogo štipendij re 
publiška izobraževalna skup
nost.

Splošno podporo je im el 
predlog FRANCA ŠTIRNA, 
naj bi združili sklade soci
alnega zavarovanja delavcev 
in  kmetov in s pomočjo te  
nacionalne solidarnosti vsi 
nosili posledice krize km e
tijstva, ki je km et sam  ni 
kriv. že  sedaj je jasno, da 
pokojninskega zavarovanje 
km et ne bo zmogel, saj ima 
veliko dajatev.

Predsednik ObS CIRIL P®- 
VEX3 je  razen predlogov, po
vzetih iz razprave in p red 
loženega gradiva, predlagal, 
n j bi še letos v občini izde
lali tem eljito študijo o raa- 
m erah v zasebnem km etijst
vu, ki bo zajela tudi zdrav
stveno in pokojninsko za^^  
rovanje. M. LBGAN

Trebelno: kako 
do ceste?

Volivci s Trebelnega In 
okolice so že nekajkrat žele
li, naj bi jim  občina poma
gala zgraditi cesto od gasil
skega dom a v O m uški vasi 
do Karteljevega. Ta cesta zar 
jem a dve krajevni skupnosti 
iz dveh občin, zato bi se 
bilo treba dogovoriti za 
sodelovanje. Ko bi se akci
ja  z&čela, verjetno tudi ob
činski skupščini — trebanj
ska in novomeška — ne bi 
odrekli pomoči.

Sindikat o športni 
dejavnosti

Za dan borca bo občinski 
sindikalni svet tudi letos p ri
redil balinarsko tekmovanje 
za prehodni pokal. Lani j« 
mnagala ekipa KPD Dob, le
tos pa pričakujejo ostiejSi 
boj med več ekipami, saj te

• . šport gojijo v več kraijih. 
Nekateri še vedno predsedstvo sindikalnega » f -

ta  je  n a  zadnji seji sklenito, 
da je  potrebno tudi sicer po
večati športno dejavnost r  
delovnih organizacijah, med 
njuni streljanje, kolesarj« ije, 
ocenjevalne vožnje, odbojko 
itd.

im ajo m ajhno produktivnost, 
potrebno je, da se bo nje
gova storilnost hitreje veča
la z družbeno pomočjo.

JANEZ LAZAR je  zato pre
dlagal, da bi bUo nujno po
trebno začeti odpravljati 
razdrobljraiost zemljišč, d ru 
žba pa bi lahko pomagala 
s tem, da bi odpravila dar 
jatve pri m enjavah zemljišč 
in plačala stroške kom asa
cij.

J0 2 E  NOVAK je nazorno 
povedal, zakaj imamo v kme
tijsk i politiki doslej toliko 
spodrsljajev in napak: zato, 
ker o km etu odločamo ved
no brez njega. Več odborni
kov je govorilo o škodljivo
sti stalnega nihanja oen kme
tijskih pridelkov, kar je zla
hka dokazati na prim eru cen 
mesa.

Na seji so predlagali, da 
je potrebno km etijstvo reše
vati v širšem  m erilu ter p ri 
tem  upoštevati tudi zdravst
veno in pokojninsko zavaro-. 
vanje. Inž. LOJZE METEL
KO je dokazoval, da je kme
tijstvo v prim erjavi z obrt
ništvom precej bolj obrem e
njeno z dajatvam i. Po n je
govem je potrebno, preden 
se razširi socialno zavarova
nje, ločiti, kdo je km et in 
kdo ne, saj skladi ne mo
rejo vzdrževat« vse vaške 
revščine.

dolgujejo
Za asfaltiranje ceste do 

Slovenske vasi je  zbrala tre 
banjska občina v svojih de
lovnih organizacijah 1.17 mi
lijona dinarjev ali skoraj to
liko, icot je  prispeval repub
liški cestni sklad. Čeprav je 
že zdavnaj potekel rok pla
čila, nekatera podjetja doslej 
še niso poravnala sprejetih 
obveznosti, tako da dolguje
jo skupno 140.000 dinarjev. 
Prispevka za cesto še niso 
plačali: ISKRA Mokronog,
GG Brežice, pK)djetje GOR
JANCI, METALNA Krm elj in 
LITOSTROJ, Občinska skup
ščina je najela i>osojilo, ki 
ga bo vrnila iz vpla»5anih ob
veznosti naštetih dolžnikov.

Danes o mladini 
na vasi

Občinska organizacija ZMS 
Trebnje je za danes sklican 
la problem sko konferenco, 
na kateri bodo obravnaveU 
problem e km etijstva in m la
dine, ki živi na vasi in se 
preživlja s kmetijstvom . Ta 
shod šteje v priprave na re
publiško konferenco, ki bo
v soboto v Ljubljani.

TREBANJSKE IVERI
■  PRODAJALCA SREČE. »Vsak 

mora živeti«, sta modrovala krep
ka moža, ki sta T soboto ne naj
bolj prometnem kraju pod sen
čnik poetavila mizo in s pomočjo 
spretne besede in preiTOstlh Iger 
izvabila iz »hazarderjev« 40 starih 
tisočakov, ne da bi jima bilo 
treba dati en aam dobitek. Ko 
sta končala svoj delovni dan. sta 
odšla, Za njima pa je ostalo vpra
šanje, če sta spioh imela kakšno 
dovoljenjcf in če je nasploh dovo
ljeno opravljati tako obrt, katere 
je vse več. Med igro na srečo sta 
večkrat poudarjala,. da otroci ne 
smejo igrati (ker nimajo denar
ja?), kazala pa ste Jim vendarle, 
kako se igra.

■  KMALU TESTIRANJE. Baza 
AMD v Trebnjem bo kmalu ime
la spet nared naprave za testira
nje motornih vozil, m  kar je 
med vozniki veliko «mimanje. Za 
testiranje vozil v novi bazi AMD 
v Ljubljani je tolikšno povpraše
vanje, da morajo preglede od 
tam usmerjati tudi v Trebnje.

■  SPET IN SPET O CIGANIH, 
v Jezeru in nekaterih drugih va
seh okoli Trebnjega se kmetje 
vedno znova pritožujejo, da jim 
Cigani, ki redijo vse več konj in 
psov, kradejo krmo ter pasejo po 
travnikih. Vedno znova pa dobijo 
tudi odgovor, da ni pri nas no
benega razpisa, po katerem bi 
lahko človeku odvzeli premoženje.

v tem primeru konje in pae. (Mft- 
ne le to, da ofikodovaaci prijM* 
Ijajo Škodo in uv^javljajo povr% 
čilo. Tega pa od Cigana M bol 
dobil, pravijo nekateri.

■  BO TELETINA? KZ Tretot^ft 
vse težje dobi teleta za svoje 
dajalne mesa, saj mora ponje w  
daleč na HrvaSko. Pričakovati
da bo T prihodnjih mesecih kni|| 
kdaj pa kdaj tudi brez teleSJCga 
mesa.

■  MRU6KA VE2ICA. 2e iwiaQ
tet ugotavljajo, da bi ▼  kraju pCh 
trebovall mrli&o vežico. ObMlr 
ska skup^ina priporoča flVCM 
krajevne skupnosti, naj sačne 
cijo, da bi bila zamisd 
čena.

■  SE O SEUTVI V ___
GORO. Na veot o ptreseUtTl 
lavcev nekdanjega Litoetrojsl 
obrata t  Kamno goro, otojavlJmO 
▼  tej rubriki, sporočamo, t e  “  
bodo tja  preselili, ko bo 
Jena proizvodna dvorana 
OPREME. S tam delno pofinflk 
ljamo prvotno Test.

'\ \{\M W . |S K i :  

! N < ) \  I C i ' ;

KAMNO
»UtTl M
itrojske«

SEVNIŠKI 
VESTNIK
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s SEJE OBČINSKE KONFERENCE SZDL KOČEVJE .

V skupščini več borcev in članov ZK
Velika večina novih odbornikov ima srednjo, višjo ali visoko izobrazbo — 
Novih je kar 75 odstotkov odbornikov — Predlog: občinska konferenca 

SZDL naj bi imela stalne in nestalne člane oz. delegate

N a se ji o b č in sk e  k o n fe ren ce  SZDL K očev je , k i je  
b ila  5 . j i in i ja  so  ra z p ra v lja li p red v sem  o ana liz i le to š 
n jih  sk u p šč in sk ih  vo litev , č la n  rep u b lišk e  k o n fe ren ce  
SZDL B o ris  M ikoš p a  je  č lan e  o b č in sk e  k o n fe ren ce  
sezn an il z re p u b lišk im i te zam i za  de lo  SZDL in  z oko 
lišč in am i, v k a te r ih  so  teze n a s ta ja le .

V analian volitev in  razpra
vi je  bilo posebno poudarje
no, se je SZDL p ri p r ip r^  
in in izvedbi letošnjih voli
tev zmatoo uveljavila, da je 
ifbrala vse želje in pripom be 
občanov te r jih  vključila v 
svoja program ska i^odiSča, 

so bHa tem eljni dokument 
ZB vOlitve in tudi za bodoče 
deito odbornikov in poslan
cev.

Nadaljnda ugotovitev je bi
la, da je p>otrebno nepresta
no krepiti sodelovanje med 
terajevnimi organizacijami 
SZD(L in krajevnim i skupnost
mi. SZDL naj bi skozi mo
dem e oblike dela združevala 
tudi vse interesne skupine 
občanov ne glede na njihovo 
idejno prepričanje.

Ko so razpravljali o organi
zacijski sestavi SZDL, so ne
kateri menili, da občinska 
konferenca SZDL, ki ima le 
Stalne čilane, ni najboljša 
obliika dela. Tako je bilo

Ljut)ljanske mle
karne ne drže 

obljube
Pred dobrimd trem i ted

ni je  predstavnik LJUB
LJANSKIH MLEKARN ob
ljubil, da bodo MLEKAR
NE v treh dneh prisikr- 
bele prodajalcem  mleka 
hladilne vitrine ali pa vo
zile mleko >v hladžloico 
kočevske m lekarne, odko
der ga bodo dvakrat na 
dan razvažali po prodaj^- 
nab. Obljuba je  bila da
na, izpolnjena pa ne! Ta
ko se kočevskim kupcem 
mleka — predvsem  tistim , 
M so prisiljeni kupovati 
mleko popoldne, ker so 
dopoldne v službi — mle
ko Se vedno pogosto ski
sa. Občani zahtevajo, naj 
in&peikcijske službe ostro 
postopajo in zagotove oto
čanom kvalitetno mleko!

Vsi naredili izpite
Pred nekaj dnevi so bili v 

Kočevju i ^ i t i  vajencev za 
IKrestop v vižji letnik. Vseh 23 
vajencev, od tega jih  je  bilo 
fcar 20 iz podjetja TRGOPRO- 
IyiEE?r, je izpit uspeSno opravi
lo. Praktični del izpita je bil 
t  prodajalnah TEKjOPROME- 
1^ ,  teoretični del pa na upra.
vi Istega podjetja.

med ostalim  predlagano, naj 
bi imela občinska konferenca 
stalne in nestalne člane. Ne
stalni člani naj bi se udele
ževali sej konference le ta 
krat, kadar bi bile na dnev
nem redu zadeve iz njihove
ga delovnega oziroma interes
nega področja. Do tega skle-

Frizerji hočejo 
višje cene

Kočevski frizerji zahtevajo_ 
vi^'je cene, jseveda ne na splo
šno, am pak le za svoje uslu
ge. Po njihovem predlogu naj 
bi občinska skupščina cene 
frizerskih uslug sprostila ali 
pa dovolila zvišanje, ki znaša 
okoli 20 do 25 odstotkov. Svoj 
predlog utem eljujejo tudi s 
tem, da so cene frizerskim  
storitvam  po drvnih krajih  
sproščene ali pa višje. Po n ji
hovem predlogu naj bi bila 
nova cena za b ritje  2,5 din 
(doslej 2 din), striženje pa 
naj bi se podražilo za dinar 
(doslej je bilo od 2 do 4 din) 
itd. Podobne podražitve pri 
striženju so predlagali tudi za 
žensko stroko, medtem ko naj 
bi se vodna pričeska podra
žila na 6 din (zdaj 5), hladna 
trajna ondulacija s pranjem  
pa 2̂  2 din (na 20 oz. 22 din, 
odvisno od dolžine las).

V erjetno bi občinska skup
ščina res lahko večino cen fri- 
zerskih storitev sprostila 
(barvanje las, brkov, mani
kiranje itd .), pod kontrolo pa 
bi m orda nekatere le. še ob
držala, na prim er striženje 
pri moških, p ri ženskah pa 
striženje, vodne pričeske in 
hladne tra jne ondulacije.

Predsednik TD finan
cira prospekt

Kočevsko turistično društvo 
je dokončno naročilo p ro 
spekt, ki bo do tiskan do 15. 
julija, čeprav m u m anjka zanj 
še 7000 din. Na zadnji seji 
upravnega odbora društva je 
predsednik Karel Rigler d e j^ , 
da bo on posodil m anjkajoči 
denar, ker ga društvo samo 
nima dovolj, pa tudi občmska 
skupščina m enda ne. Člani od
bora pa so sklenili, da bodo 
najprej poizkusili še nekaj: 
naročili so nekaterim  članom, 
da bodo obiskali koče\T5ka 
podje tja in zbrali manjkajoči 
denar. Up>ajmo, da bo adccija 
uspela in da prizadevni pred
sednik ne bo ostal suh, saj je 
sicer malo možnosti, da bi 
posojeni denar dobil kmalu 
vrnjen.

DROBNE IZ KOČEVJA
■  ■  ■  KAR USP USPKH aO 

dosegli mladi kodersld tUatelii^ 
oa avezni pioniri^ filatelistični 
n n ta r i ,  ki Je bila pred kratkim 
ff Slovetnskih Konjic^di. Metka 
SiavB Je dobila za zbirko Spoot- 
Dib motivov pod naslovom »Zdrav 
duh v zdravem telesu« diplomo 
Id praktično darilo. Tudi ostali

razstavljavci iz Kočevja — 
vsak Je razstavil 18 album^ddh ii- 
ttov svojih rednih tematskih zblilc 

so prejeli praktična darila in 
poiizaianje za udeležbo na razstavi.

■  ■  ■  7. MESTO so prisodili 
Ptlateltetidnemu druStvu Kočevje 
n  ojegovo delo v preteklem letu. 
Tako kočevsko druStvo ocenila 
nedavna letna skupSčina Filateli
stične zveze Slovenije, ko je ooe- 
Ojevala delo 38 slovenskih društev.

■  ■  ■  KIOSKI ZA LEPL.TE 
NJE lPI*AKATOV in raznih obvestil 
SO ▼  Kočevju zelo potrebni. Zdaj 
SO plakati nalepljeni vsepovsod; 
na ptročcljih hi.4, na vratilh, po 
drevju in drugtid, kar zelo kazi

mesto, posebno ker vise strgoiu 
in Jih nihče ne odstrani. Ce bi 
imeti kloake ali ogflasne deske, bi 
laMco sahtevali, da plakati ne 
smejo viseti drugod, kr6iitelt]e pa 
bi lahko poiklicali nia odgovor.

■  ■  ■  gradnja  n am e  d o 
bro  NAPREDUJE in vse kaže, da 
bo dograjena do roka. Ko ao be
tonirali, so nekaj dni delali noč 
in dan. Tudi zdaj delajo v dveh 
izmenah od S. do 22. Ropotanje 
strojev sicer nekatere moti, ven
dar bo na gradbL^ kmalu mir
neje, ko bodo gradbena dela kon
čana.

■  ■  ■  OBRAZCEV PLACHiNIH 
UST za zasebnike v kočev^ pro
dajalni Državne založbe nimajo že 
dva meseca. Pravijo, da «50 v ti
sku. Morda jih tiskajo samo za Ko
čevje, ker jih imajo trgovine v 
Tjjubllanl dovolj?

■  ■  ■  PRECEJ SELrTEnr je 
bilo v zadnjih tednih v Kočevju. 
Nekateri st^ovalci pa so poza. 
bili dati na vrata Imena in mo
raš odpreti precej vrat, preden 
najdeš tistega, kogar IMefi. Tudi 
poitnih nabiralnikov po vežah Je 
precej brets imen In Je tvegancv 
pustiti pismo v njih, saij ne veS, 
Če bo pri&lo v prave roke, poseb
no .<ie, ker z nabiralnHd običajno 
»upravljajo« otroci.

pa so prišli zato, ker udelež
ba na sejah občinske konfe
rence postopoma pada. Naj- 
večja je bila na prvi konfe
renci, na drugi že nekoliko 
nižja, najnižja pa na tre tji in 
četrti, se pravi na zadnjih 
drveh. Predlog je vsekakor 
zanimiv in bi ga kazalo še 
podrobneje proučiti.

N ekateri so menili, da je 
med novimi odborniki občin
ske skupščine prem alo žena 
in mladine; predstavnik mla
dine pa je poudaril, da to 
niti ni toliko pomembno, pač 
pa je važnejše, da bo skup
ščina dobro delala.

Nadalje so ugotovih, da je 
kar 75 odstotkov odbornikov 
novih, da je  med odborniki 
nove skup>ščine več borcev in 
članov ZK, enako pa žena in 
mladine — vse prim erjano s 
prejšnjo skupščino. Povpreč
na starost odbornikov je za 
leto dni m anjša in znaša 39 
l e t ; zelo ugodna pa je v p ri
merjavi s prejšnjo skupščirio 
izobrazbena struk tura  novih 
odbornikov.

TRGOPROMET 
v Čabru

Kočevsko podjetje TRGO 
PROMET je 7. jim ija odprlo 
v Gabru trgovino z mešanim 
blagom in bife. O brata sta v 
spodnjih prostorih  novega 
stanovanjskega bloka. Na dan 
otvoritve so vsi gostje dobili 
v bifeju kavo zastonj.

S seje konference 
ZK Kočevje

v  ponedeljek, 16. junija, je 
bila 7. seja konference ZK 
občine Kočevje. Na njej so 
razpravljali predvsem o oce
ni dela ZK med volitvami in 
o analizi ankete o delu orga
nizacij in aktivov ZK v od
nosu do delavskega in druž
benega sam oupravljanja. Ra
zen tega so izvolili Saša Bi- 
žala in Janez Pibra za čla
na konferece ZK Slovenije 
(na volilnem listku so bili 
štirje kandidati). Več bomo 
poročali o seji v prihodnji 
številki našega lista. .

Druga nagrada za 
film -  v Kočevje

Na 8. jugoslovanski reviji 
pionirskega filma, ki je  bila 
od 6. do 8. junija v Skopju, 
je dobil v skupini lilm ov na 
temo »Otroci in promet« d ru 
go nagrado film »Jaz kolesar«, 
ki So ga posneli člani foto- 
kino krožka kočevske osem
letke, Zvezni sekretaria t za 
prom et je uspežne kočevske 
mlade film arje rlagradil tudi 
z zbirko gram ofonskih plošč. 
Uspeh kočevskih pionirjev je 
še toliko večji, ker so dobili 
filmsko kam ero šele letos m 
so posneli doslej le dva fil
ma.

Cene v Kočevju in 
Ribnici

Pretekli ponedeljek so veljale v 
trgovinah s sadjem in zelenjavo v 
Kočevju in Ribnici naslecteje ma- 
loiJTodaJne cene:

Kočevje; Ribnica: 
(cena v din za kg)

krompir 
sve^ zelje 
kislo zelje 
Cifol v 

zrnju 
stročji 

fižol 
grah 
čebula 
česen 
solata 
paprika 
paradižnik 
korenje 
peteršilj 
čeSnJe 
breskve 
pomaranče 
limone 
banane 
jagode 
Jajca (oena 

za kos)

1,15 In 1,90 1,15 in 2,60 
2,60 2,60
1.75 2,00

7,05 In 7,35 4,50 In 7,00

7,40
3.00
4.10

28.00
3.10 

18,00
11.70
6.10
7.00 
6,80
9.00 
7,30
6.70 
6,20 
5,80

7.30
3.00
4.30

4.00 
20,00
14.00 
6,50
6.00
6,00 in 7,30 
9,80

6,60
6,40

10,00

i£> ■ "'"v

0,58 in 0,68 0,60 In 0,85

T ako le  se  r ib n išk i o tro c i k ra tk o č a s ijo . N a ig r išč u  p r i  d o m u  P a rtiz a n a  p re iz k u ša jo  
kdo  b o  sk o č il d a lj. (F o to : P rim c ) .

Nezaposlenih je precej žensh
V ribniški občini je trenutno prijavljenih 147 nezaposlenih žensk in le 20 

nezaposlenih moških — Težje bo dobiti delo za ženske '

V ob čin i R ib n ica  je  b ilo  m a ja  le to s  n ezap o slen ih  
(p r ija v lje n ih  p r i  Z avodu  za  zap o slo v an je ) 167 o b ča 
nov, o d  tega  k a r  147 žensk . D ajm o , k o t je  o b ič a j, žen 
sk am  p re d n o s t in  s i j ih  p o d ro b n e je  og le jm o .

K ar 112 prijavljenih žensk 
je brez kvalifikacije, od te
ga jih  išče 64 prvič zaposli
tev, je  starih  od 17 do 21 ie t, 
skoraj vsa preostala tretjina 
pa 30 do 45 let.

Mlajše ženske se žele za
posliti predvsem zato, da bi 
se osamosvojile in ne bi bile 
več v brem e staršem , ki jih 
v veliko prim erih res težko 
vzdržujejo. S tarejše pa išče
jo zaposlitev zato, ker so jim  
otroci že odrasli in bi z za
poslitvijo izboljšali standard 
družine.

Polkvalificiranih - žensk je 
med nezaposlenimi 19 (od te
ga kar 14 iz ukinjenega ob
rata »Torbica« v Sodražici), 
kvalificiranih je 7 (med njimi
4 šivilje), s srednjo strokov

no izobrazbo pa 9 (3 učitelji
ce, 2 s srednjo ekonomsko 
šolo, 2 zobotehnici, laborato
rijski tehnik In adm inistra
torka).

Nezaposlenih 20 m oških ne 
predstavlja velikega proble
ma, saj je med njim i precej 
takih, ki radi sam i zapušča
jo delo, za najm anj 10 med 
njimi pa bodo kmalu našli 
delo. Moških delovnih moči v 
občini celo prim anjkuje, saj 
jih je  precej na delu v ino
zemstvu. Zaradi odhajanja 
kvalificiranih delavcev v tu 
jino se nekatere delovne or
ganizacije znajdejo večkrat 
v težavah (Kovinsko podjetje, 
PLETILNICA).

Delovne organizacije se vse 
bolj poslužujejo tudi drugih

Vodilnih ni bilo na seminar
čeprav bi lahko zvedeli precej koristnega

Več kritičnih pripom b na 
račun vodilnih ljudi iz delov
nih organizacij je bilo izre
čenih ob zaključku nedavne
ga sem inarja za funkcionarje 
sindikalnih organizacij in 
predsednike delavskih svetov, 
ki sta ga organizirala na T ra
vni gori delavska univerza in 
občinski sindikalni svet Rib
nica.

Vodilni so bili na sem inar 
povabljeni predvsem zato, ker 
90 na njem  obraimavali spre
membe v delavskem sam ou
pravljanju, ki jih  bo treba iz
vesti do konca l®ta. Predava-

Končati je seminar
6. in  7. jun ija  je bU na 

Travni gori sem inar za p red 
sednike sindikalnih organiza
cij in delavskih svetov ribni
ške občine. Udeležba je  bUa 
zelo lepa, predavanja dobra 
in razprava o posameznih za
devah zelo živahna. Udele
ženci sem inarja so ipredlaga- 
li, naj bi občinski sindikalni 
svet v sodelovanju z delav
sko univerzo organiziral ta 
ka in podobna predavanja za 
širši fcrog.

Obdarili bodo borce
Sindikalna organizacija rib 

niškega podjetja RIKO — rib 
niška kovinska Industrija je 
sklenila, da bo za dan borca 
obdarila borce, ki so člani 
njihovega kolektiva, in sicer 
vsakega s 100 dinarji. Morda 
bi kazalo, da bi tudi druge de. 
lovne orgamzaolje posnemale 
ta  p rim er in obdarile nekda
nje borce.

telji so se trudili, da so po
dali teme o' sam oupravljanju, 
vodenju podjetja in druge na 
čimbolj razum ljiv način.

Udeleženci sem inarja so si 
odsotnost vodilnih ljudi raz
lagali tako, da vodilni še 
vedno podcenjujej9 pomen 
sindikata. Seveda b ^ o  m ora
li to m išljenje spremeniti.

Pohvala pa velja vodilnim 
uslužbencem občinske skup
ščine in družbeno-političnih 
organizacij, ki so s svojo p ri
sotnostjo in  razpravo dali se
m inarju še večjo veljavo.

uslug zavoda za zaposlovanje, 
predvsem testiranja kandida
tov za posamezna delo\Tia 
naesta. Uvidele »o nam reč, da 
tako najlažje dobijo pravega 
človeka na pravo delovno me
sto. Služba za zaposlovanje, 
ki je  izdelala tudi analizo, 
opravlja še razne druge de
javnosti, med njim i je zelo 
pomemtma poklicno usm erja
nje mladine.

S seje občinske konfe< 
renče ZK Ribnica

Na zadnji seji občinske 
konference ZK Ribnica, ki je 
bila 1. junija, so razpravlja
li predvsem o delu komuni
stov v krajevnih sam ouprav
nih organih, organiziacijah ip 
društvih Posebno pozornost 
so posvetili tudi m ladini in 
študentom . V razpravi je so 
deloval član rnedobčinske 
konference ZK Jože Drnov
šek. Več bomo o sej.i poro
čali prihodnjič.

STOPOVA karavana 
v Ribnici

v  soboto, 21. jim ija, bo pri
šla v Ribnico karavana, ki jo 
organizira revija STOP. Ob
20. u ri bo v letnem gledali
šču v ribniškem  gradu kon
cert. na katerem  bodo nasto
pili: ansambel »Bele vrane« 
ter pevke in pevci M arjana 
Deržaj, Lidija Kodrič, Irena 
Kohont, Alenka Pinterič, Maj. 
da Sepe. Jožica Svete, Pero 
Dimitrijevič. Lado Leskovar 
in Nino l^ b ič . Prepričani 
smo, da bo ta  elita pevcev in 
pevk zabavne glasbe pritegni
la veliko poslušalcev in po
slušalk.

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI
■  ■  ■  V AVTOBUSE SE JE 

PRESELILO y prvih dneh Junija 
precej učencev vlAjih razredov 
osemletk iz ribnl&ke občine. Šol
ska vodstva so organizirala izlete 
v razne kraje ožje in SirSe domo
vine. Na njih je videla mladina 
m arsik^ lepega, hkrati pa je pre
živela prijetne urice.

■  ■  ■  PRECEJ DELA ima tu. 
di letos ribniški poravnalni svet. 
Nanj se ljudje ne obračajo le v 
.spornih, pač pa tudi dnigih za
devah. Več kot polovico sporov 
Je svet poravnal. Zanimivo Je, da 
je bilo letoe najve5 sporov zaradi 
meja in osebnih žalitev ter da v 
obeh primerih »enakopravno« na
stopajo oziroma so zastopani mo
ški in žeaske.

■  ■  ■  grajska  kavarna v
Ribnici je odprta vsak dan razen 
ponedeljka. Ob delavnikih Jo od- 
pro ob 16. url, ob n 'juh pa že
ob 9. uri Kavarni! urejena v
grajskem slogu in zato zelo pri
vlačna. V g r^ u  je tudi etnograf, 
skl muzej, kjer si obiskovalci la
hko oglodajo izdelke domače obr 
ti, orodja in druge zanimivosti.

■  ■  ■  LICITACIJA ZKMtIiJISC 
ZA GRADNJO VIKENDOV Je Wla 
prod kratkim na Travni gori v 
bližini paAnikov. Prodanih je bilo

vei parcel, in sicer po 5 din kva
dratni meteir. Travna gora postaja 
vse bolj privlačne turistična točk* 
v tem dolu Dolenjske.

■  ■  ■  V KRATKEM BODO 
ZACESJ graditi približno 3 km 
dolgo cesto od Vagovko do pai- 
nikov na Travni gori. Cesta bo 
široka 5 m in poasimi redo pluže- 
na. Z novo cesto bo odprta pot 
do ceste Sodražica—Loški }x>tok, 
prek Vagovke pa se bo Travna 
gora odprla tudi proti Notranjslci. 
Cesta, ki Jo bo gradilo kmetijsko 
gozdarsko posestvo Kočevje,, bo 
velika pridobitev za turizem in gou 
adrastvo na tem območju.

■  ■  ■  RAZSTAVO IN PRODA
JO POHIŠTVA Je v dbmu Parti
zana v Ribnici odprlo 12. junija 
ljubljansko podjetje SLOVENIJA
LES. Razstava bo odprta do 
junija. K\ipceni nudijo 5-odstoti3 
popust. Podobno razstavo Je SIvO- 
VENIJAIiEJS organizir^ v Rlbnid 
tudi lani. Pravijo, da so imeli lop 
i:dcupiček in da bo podobno tudi 
lotos.

R ltSE T O

KOČEVSKE 
NOVICE



Krvodajalska akcija je  11., 12. in 13. jun ija  na območju črnom aljske občine uspela. 
Kljub ugodnemu vremenu za kmečka dela je bilo med krvodajalci precej vaščanov. 
Na fotografiji: v črnom aljski osnovni šoli se krvodajalec Marko Kobe iz

Starega trga pripravlja na odvzem krvi. (Foto: Ria Bačer).

Rojakom iz tujine prisrčen sprejem
Velike priprave na Ul. srečanje dolenjskih izseljencev, ki bo 28. in 29. ju

nija na Vinici -  Pričakujejo okoli 7000 ljudi

K om isija za program  in ko
m isija za preskrbo im ata pol
ne roke dela te r se zavzeto 
pripravljata, da bi rojakom  iz 
zam ejstva pripravili prisrčno 
srečanje in nepozaben dan v 
gostoljubni Beli krajini.

Idilični prostor na vini- 
škecn kam pu bo v kratkem  
povsem spremenjen. Podjet
ja  Prehrana, Dolenjka, Klav
nica in mesnica Črnomelj, to
varna Belsad, podjetje Tobak 
in gasUsko društvo Vinica 
pripravljajo lične stojnice, na 
katerih  bodo prodajali vse, 
k a r si go£t ob pikniku v nar 
ravi zaželi. Turistični biro 
Črnomelj in  viniška pošta pa 
bosta na svojem prodajnem  
prostoru  nudila vse vrste do
m ačih spominkov, razgled
nic, menjalnico in inform a
cijsko službo. Tudi telefon bo 
na razpolago te r zdravniška

Na Vinici 181 
krvodajalcev

11. junija je  bila krvoda
jalska akcija tudi na Vinici, 
k je r pa se je  odvzema krvi 
udeležilo nepričakovano ve
liko ljudi. K ri je  oddalo 181 
občanov. Za tak uspeh akci
je  ima nemalo zaslug priza
devna aktivistka RK M arica 
H idelja, delavni pe so bili 
tudi dirugi člani odbora.

ekipa za prim er, če bi kdo 
potreboval pomoč.

Viniški kam p bo lepo okra
šen z m laji in slavoloki, šo
larji višjih razredov, oblečeni 
v narodne noše, pa bodo spre
jem ali izseljence in jim  daja
li potrebne informacije. Ta 
dan bodo lahko vsa osebna 
vozila in avtobusi parkirali 
le na trgu, medtem ko bo na 
prireditveni prostor dovoljen 
samo prevoz prehrane. Po
skrbljeno je  tudi za močno 
razsvetljavo, z reflektorji pa 
bo osvetljien viniški grad. 
Domači gasilci bodo poskrbeli 
za varnost kopalcev v Kolpi, 
s tem, da bodo v čolnih p ri
pravljeni čakali ob bregovih 
reke.

Poleg bogatega kulturnega 
program a, ki ga bodo izvedle 
ugledne skupine iz domačih 
krajev in tujine, bo za goste 
zanimiva še etnografska raz
stava v osnovni šoli, k je r bo 
prikazan ves postopek prido
bivanja domačega platna, iz
delovanja spominkov in risa
n ja  pisanic. Razstava o narod
noosvobodilni borbi pa bo v 
sliki in  dokumentih prikazala 
delež Bele krajine v NOB. 
Prav tako računajo, da bo ve
čina udeležencev srečanja obi
skala ro jstno hišo Otona 
Zupančiča.

Razen izseljencev bodo na 
srečanje prišle še skupine do
mačih gostov z G orenjske, iz 
Karlovca in z Re^e. Izšeljen-

V naši trgovini so vam na razpolago zadnje 
modne novosti vseh vrst tekstilnega blaga 
in konfekcije. -  Prodajamo tudi na 5-meseč- 
no brezobrestno odplačilo.

O e le f e U s t i l o  ČRNOMELJ

ČRNOMALJSKI DROBIR
■  TURISTIČNI BIRO v Črnom

lju organizira 22. junija izlet na 
Gorenjsko. Ce bo pripravljenih 
dovolj ta  poln avtobus Izletnikov, 
Ki bodo za 43 din lahko ogledali 
Bled, Bohinj in Vogel.

■  DWUSTVO ZA POMOČ du- 
iervno prizadetim osebam, U Je 
bdlo v Črnomlju ustanovljeno ie  
pred letom dni, ponovno vabi de. 
lovne kolektive k vpisu t pod
porno Članstvo, 8 čimer bi pod
prli urejanje življenjskih raaner 
za okoli 2i0 prizadetih otrok v Beli 
krajini. Letna članarina znoSa za 
delovne orRanlzaclJe 100 din.

■  V M>Ml} JLA v Črnomlju že

NOVICE 
ČRNOMALJSKE 

KOMUNE

dalj časa preurejajo Kletne pro
store. V i^ih nameravajo odpreti 
gostinski lokal — bar. SliSi se, da 
bo lokal Se ta mesec odprt. Za 
Črnomaljce bo to nekaj posebne
ga, saj doslel mesto fie nima no- 
beeftga bara.

■  DELAVCI KOMUNALNEGA 
PODJETJA so prekopali Ulico ML 
rana Jarca že do poslopja komu
nalne banke. Kan^izacljska dela 
t>odo 6e ta mesec končana, Julija 
pa bodo začeli asfaltirati oesto 
in pa Ulico na utrdbe.

■  OGRAJA OKOLI malega sta
diona ob Ulici Otona Zupančiča 
je ie precej uničena in dela slab 
vtis. V slabem stanju pa so tudi 
reklamne deske P r ^  leti je bilo 
precoj milijonov vloženih v ta dni.

objekt, zdaj pa ne morejo 
naijti nikogar, ki bi ga vzdrževal. 
Morda bi k vzdrževanju prispeva
la podjetja, ki imajo tu rekla
mo? Stadion največ uporablja 
^minnaija. doloma pa tudi osnov
na fiola za telovadbo.

ci bodo na Vinico pripotovali 
z avtobusi, ki jih  zanje p ri
pravljajo občinske konferen
ce SZDL dolenjskih in posav
skih občin.

O rganizatorji računajo, da 
bo 28. jim ija zvečer zbranih 
okoU 2.500 gostov, v nedeljo 
pa celo 4.500 ljudi.

Preveč besed in 
premalo dejanj

To je  bila ugotovitev po
sveta o km etijstvu, ki ga je
9. jun ija  sklical v Črnomlju 
občinski komite ZKS, udele
žili p>a so se ga tudi člani 
občinskega sveta za go
spodarstvo in vodstva druž- 
beno-polibičndh organizacij. 
Ugotovili so, da je  v zad
njem letu o km etijstvu mno
go razprav na vseh ravneh 
od zveze navzdol, vendar pa 
teren pogreša dejanj. Polo
žaj km etijstva se v Beli k ra 
jini iz meseca v mesec slab
ša, zlasti v črnom aljski ob
čini, ki je  izrazito usm erje
na v živinorejo. Na posvetu 
so se zavzeli za ustanovitev 
sklada za km etijstvo, predla
gali pa so tudd, naj bi v re
publiškem m erilu deloval o r
gan, ki bi sproti sprem ljal 
km etijska pogajanja na te
renu.

V torek seja o 
proračunu

Oba zbora občinske skup
ščine Cmomelj bosta na 
skupni seji v torek, 34. ju 
nija, razpravljala o letoš
njem  otočins-kem proračunu. 
Na dnevnem redu je  Se raz
prava in sprejem  nekaterih 
odlokov te r poročilo o delu 
inšpekcijfikoh služb.

Prispevki za pokopa
lišče pri Roku

Na pobudo nekaterih iseljen 
oev, ki so bili doma n& obisku, 
Je odbor za popravilo pokopali 
šča pri Sv. Roku vsem rojakom 
iz semlšklh okoliških vasi poslal 
pismo In Jih prosil za prisj^vke 
Odziv Je bil lep, saj so p m  pri
spevki že T<rišli. Za popravilo po
kopališča je poslal Anton Štukelj 
iz gvice 100 din; iz Kanade pa so 
poslali: Martin Plut 1 dolar, Ne
ža Plut 4 dolarje, Jakob Judnič 2 
dolarja, Marija 2elko 3 dolarje, 
Johan Sever 6 dolarjev, Marija 
Štukelj 4 dolarje. Matija Pečavar 
5 dolarjev, Louis Plut 2 dolarja 
in Ludvik Sever iz San Francisca
1 dolar. Dolarje so v banki za 
menjali, dinarska protivrednost 
pa znoto 444,90 din. Denar je na
ložen pri banki v Črnomlju na 
računski knjižici St. 5211-679-172, 
Vsem darovalcem se odbor lepo 
zahvaljuje, zlasti Mariji Štukelj in 
Matiji Pečavarju, ki sta izvedla 
nabiralno akcijo.

J02E HUTAR

Kmetje vabljeni na sejo komiteja
v ponedeljek, 9. junija, je občinski komite ZKS v Metliki sklical razširjeno 
sejo, na katero so povabili tudi predstavnike družbenega sektorja kmetif- 

stva in nekaj zasebnih kmečkih proizvajalcev

Komite je razpravljal o 
problem atiki km etijstva v do
mači občini; da bi izvedeli za 
mnenje proizvajalcev tako 
družbenega kot zasebnega 
sektorja te panoge, so jih  po
vabili k  sodelovanju.

Obravnavali so politiko do 
km etijstva, predvsem  pa vpra
šanje, kako gledati na zaseb
n a  km eta te r kakine so n je
gove možnosti «a obstoj in 
razvoj. K m etje so menili, da 
razdrobljenost posestev in 
zemlje ne vodi k napredku; 
zanimali so se za arondacije 
zemljišč te r za možnosti pri 
najetju  dolgoročnega posojila 
p ri zadrugi.
Prevladovalo je  nmenje, da bi 
z ustanovitvijo sklada za po
speševanje km etijstva pri do
mači zadrugi lahko precej po
magali kmetom v sedanjem 
izredno težkem položaju. O 
tem  skladu so že večkrat go
vorili, njegovo ustanovitev je 
priporočila tudi občinska 
skupščina, vendar doslej še ni 
zaživel. Prav tako so predla
gali, naj bi kmetovalcem po
magali z regresi za reproduk
cijski material.

Seveda so vseskozi poudar
ja li potrebo po ustalitvi cen 
km etijskih proizvodov te r po 
uresničitvi ukrepov, ki jih  je 
družba že začrtala v svojih 
dokum entih, a  jih  še ne iz
vaja.

Pokazalo se je, da so 
km etje močno zainteresirani 
za organizirano pospeševalno 
službo v km etijstvu te r da si 
želijo nasvetov strokovnja
kov na terenu.

K er je v metUški občini, 
kakor v vsej Beli krajini, ve
čina kmetij ostala v rokah 
starejših , že izčrpanih ljudi

in posestva pogfrešajo m laj
ših, sposobnih moči, so meni
li, da bi m orali sposobno mla
dino usm erjati na zaposlitev 
doma. Letos bo občinski 
sklad za š t ip ^ d ije  podprl šo
lanje vsaj treh  učencev v 
srednjih km etijskih šolah, 
vendair pod pogiojem, da bodo 
po šolanju ostali na domačih 
km etijah. .

Sklenjeno je  bilo, da bo
do družbeno-politične orgaJQi> 
zacije in občinska skupščina 
pripravile skupen načrt, k { ^  
pomagati na noge dom ačem u 
kmetijstvu v m e j^  občinskih 
možnosti. Na jesen pe pri* 
pravljajo širšo razpravo •  
km etijski problem atiki, ki jo  
bo tem eljito obdelala ob
činska skupščina.

Mladi naj spoštujejo starost
Podmladkarji RK pomagajo pri vseh akcijah

Suhorski borci na 
izletu v Mariboru

29 članov krajevne organi
zacije ZZB NOV s Suhorja 
je pred kratkim  obiskalo 
borčevsko organizacijo . v 
m ariborski tovarni TAM, s 
katero imajo že štiri leta 
prijateljske stike. Suhorčane 
so v M ariboru zelo lepo 
sprejeli in jih  peljali na Dja- 
kovičevo, ogledali so si elek
trarno  Falo, nato pa si po 
tovariškem srečanju segali v 
roke z obljubo, da se bo ta 
ko sodelovanje še nadaljeva
lo. Suhorski borci so bili z 
izletom nadvse zadovoljni. Za
hvaljujejo pa se tudi podjet
ju  Grorjanci za dobro organi
zirano vožnjo.

Pisatelj Bevk 
na Suhorju

11. junija je  obiskal učen
ce osnovne šole Suhor mla- 
dins'ki pisatelj France Bevk. 
Ta dan so prišli z avtobu
som na Suhor tudi Solarji 
iz Podzemlja, ker so ob za
ključku tekm ovanja za Zu
pančičevo bralno značko or
ganizirali skupno proslavo in 
svečano podelitev asnačk. Po 
raizdelitvi značk in priznanj 
Je pisatelj Bevk prebral svo
jo  črtico Medved, nato pa 
odgovarjal na številna vpra
šanja radovednih šolarjev. Na 
suhorski Soli je  dobilo zlate 
značke 8 šolarjev, razdelili 
pa - so še 10 srebrnih značk,
12 bronastih, 16 cicibanovih 
jn 14 priznanj. Učenci osnov
ne šole Podzemelj pa so do
bili 3 zlate značke, 7 srebr
nih, 10 bronastih, 26 ciciba
novih te r 11 prissnanj.

Krvodajalci bodo 
odlikovani

v  nefdeljo, 22. junija, bo do
poldne v metliškem domu 
TVD Partizan svečanost ob 
podelitvi odlikovanj zasluž
nim  krvodajalcem . Za ku ltur
ni program  bo poskrbela do
m ača šola, zatem pa bodo 
razdelili okoh 100 odlikovanj.

Minko  ̂ Cmugelj, učiteljico 
za gospodinjski pouk na 
m etliški šoli, dobro poznajo 
vsi Metličani. Ko so začeli 
pred 10 leti zbirati prve 
krvodajalce, je pomagala; ko 
so u stanav lja l mlečne kuhi
nje, je  b ila spet zraven, vsa 
leta pa je  okrog sebe zbirala 
tudi pionirje, podm ladkarje

Prispevki za vrtec se 
zbirajo

Na prošnjo gradbenega od
bora za gradnjo nove varstve
ne ustanove v Metliki so do
mače delovne organizacije že 
obljubile svoje prispevke, ki 
so potrebni za lastno udelež
bo Metlike p ri najetju  kredi
tov. Tovarna BETI je oblju
bila 120.000 do 150.000 din, 
podjetje Komet 100.000 din 
(od tega 50.000 din za odkup 
stare šole), obrat NOVO- 
TEKS bo prispeval 50.000 din, 
podjetje M ercator 15.000 din, 
km etijska zadruga 2.000 din. 
Komimalno podjetje in mes
no podjetje bosta tudi prispe
vala, vendar vsote doalej še 
niso sporočili. V občini se bo 
razen tega zbralo še nad
100.000 din s samoprispev
kom občanov, tako da so 
sredstva za lastno udelež
bo zagotovljena. Pripravljalna 
dela za gradnjo vrtca so<se 
že začela.

Mladina bo organizi
rala proslavo

Občinski komite Zveze m la
dine v Metliki je 4. junija 
razpravljal o sodelovanju 
m ladih p ri organizaciji krvo
dajalske akcije, o pohodu na 
Bazo 20, ki bo 4. julija, te r o 
organizaciji proslave v poča
stitev 50-letnice ZKJ, SKOJ 
in sindikata. Sredi ju lija na
merava m etliška mladina or
ganizirati svečano akademijo 
v domu TVD Partizan, na ka
teri bi dostojno proslavili ta 
jubilej.

RK, jih  učila in vzgajala, da 
bodo nekoč znali pomagati 
sočloveku. Prav zato smo jo  
zaprosili za kratek ra 2̂ ovor.

Povejte nam na kratko o 
svojem delu.

»Pri organizaciji BK delam 
že 10 let. Mislim, da smo ▼  
teh letih izvedli celo vrsto 
človekoljubnih akcij in da 
smo pomagali bolnikom, siro
tam  in ostarelim  ljudem, ko
likor smo le mogli. Posebno

MINKA CRNUGEaJ

vesela pa sem tudi tega, da 
smo na šolah organizirali 
mlečne kuhinje in  s tem  vsaj 
nekoliko uredili prehrano
otrok, ki prihajajo v šolo od 
daleč.«

Kaj lahko poveste o pod- 
mladkarjih RK?

»Otroci radi delajo v orga
nizaciji RK. Podm ladkarje 
smo vključili v najrazličnejše 
akcije. Ob vseh večjih prazni
kih obiščemo s podm ladkarji 
tudi Dom starih , k je r se po
govarjamo s starim i ljudmi 
in jih  razveselimo z m anjšim  
kulturnim  program om  in 
skromnmii darili. Mladi »rde- 
čekrižarji« so zelo pridni. 
Prav je, da pomagajo starim  
ljudem , saj bi m orali vsi m la
di lju<ye znati spoštovati s ta 
rost.«

M. P.

SPREHOD PO METLIKI
■  ODKAR s o  LANSKU JKSEN 

asfaltirali Ulico na Požeg, so 
tudi gospodarji v tej ulici prideU 
iepšatd hiS« in <d:olico. Tako Je 
crasla nova garaža in je bU ure
jen vrt pri hiSi Antona Guština, 
cadaji čas pa sta nastala nova 
vrtića pri h l ^  Slava Bezka in 
Ivana Ciglarja. Vanju so navozili 
zemljo. Ko bodo površine ozele
nele in bo zraslo cvetje, bo t* 
cesta dobila fie lep6o Podobo.

■  TUDI STANOVALCa OB PREČ. 
NI p o n ,  U je bila i«rav lani as
faltirana, ne zaostaja v prizade
vanju, da dajo svojim hiSam iit 
okolici Cim lepSi videz. GnojiSče 
ob Pibeirtkovi hlfr: Je izginilo in 
bo zdaj lastnik, potem ko je rae. 
streliU velike množine kamenja, 
tandcaj zgradil lokal za puSkaitiro 
delavnico, garažo in stanovanje. 
T i^i dvoriSŽe Ivana Reucha dobi
va vse prikupnejSo podobo. Mho- 
ga hišna okna (ib tej ulici pa to  
kar zastrta z bogatim cvetjem. _

■  ČLANI IN PRIJATELJI MET- 
LISKE GODBE SO minuli t e ^  
E nabirali^mi polami priCeli pobi
rati denarne prispevke za nov« 
godb(9ie instrumente. Meščani si
cer že vrsto let plačujejo občim 
dte samoprispevke za različne ak
cije, vendar tudi godbi niso <»- 
rekli svoje pomoči. Doslej so pri
spevali kar čedne zneske. M«ida 
se je najbolje izkazal ugleden mfr 
Sčan, ki Je za nove inStnmiente 
odrinil skoral sto starih tisočakov.

»  V SPOMIN NA STOLETNICO 
metUfikega gasilskega dru£tva, ki 
Je Ukraitl stoletnica slovenskega 
gasilstva, je projša«jl teden prifila 
v prodajo barvna raaglednica s 
ti«mi metliškimi vedutami: starimi 
hišami nad Bojioo, novimi bloki 
pod Boiitkom in metlifikim gra
dom, v katerem bo letos t^p rt 
sloveneid gasilski muzej. Ljudje 
psidno segajo po novih razgled
nicah. ___

■  BELOKRANJSKA 1CKST1L- 
NA TOVARNA »BETI« In n  v svoji 
pcodajalnl veliko izbiro kvalitet
nih oblek. Lepe so zla
sti fcfKfce enodelne lo dvodelne 
večbarvne o b l ^  s tiskantanl vzoor- 
d . 1wb modki ki otro^ bodo na  ̂
Ui bogato 23aiM ]e treba
omeolu, da so na razpolago tudi 
kiofMlna dblekfl za etoreijie moć. 
oeJAe močfce In tau k e , in sdcer 
r  t«fnnejfi!h enobarvndb vaorcih.

■  MELJSKI URAR DRAGAN 
UJDENICA 88 Je iz Fuxove bite na 
Oesti bratstva in enotaceU prese
lil v bivte Govančevo hiSo na 
PartžsaDskem trgu St. U.

METLIŠKI
TEDNIK
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Lojze Slak na 
Uršnih selih

v  nedeljo, 22. jun ija, bo 
PGD Uršna sela praznovalo 
40-letnico ustanovitve z veli
ko vrtno veselico, na kateri 
bo nastopil ansam bel Lojze
ta  Slaka s fanti iz P raprotna.

Ne uničujmo rib!
Ribiči se pritožujejo, da 

km etje, ko uničujejo razne 
sadne in  ostale škodljivce, 
um ivajo škropilnice v poto
kih in K rki te r tako uniču
je jo  ribe. Zvedeli smo, da 
im ajo vsa strupena škropiva 
navodila, da se ne sm ejo iz
p ira ti v tekoči vodi, vendar 
nekateri tega ne upoštevajo! 
Posebej opozarjam o na na 
slednja škropiva; PANTA- 
KAN, SEVIN 50, DIMEK- 
RON 20, BIBLANE 24 EC, 
DIAZINON 20 WP, BUME- 
SAN, POLIDOL, OLEODIA- 
ZINON, PARAPIN, METASI- 
STOX, EKATIN in . ANTIO.

Pralni stroji
v  trgovini EJLEKTROTEH- 

NA v Novem mestu imajo 
veliko izbiro superavtomat- 
skih pralnih strojev. Poseb
na novost v prodaji je su- 
peravtom atski pralni stro j 
GORENJE PS 653 R, ki ga 
ni potrebno priključiti na vo
dovod. Pralni stro j ima 120- 
litrsk i rezervoar za vodo, kar 
zadostuje za eno celotno pra
nje. Tak stro j je  posebno 
prim eren za gospodinjstva, ki 
nim ajo vodovoda. Stroj sku
paj z rezervoarjem  stane
3.341.00 din. V trgovini pa si 
lahko izberete tudi druge 
modele pralnih strojev znam
ke GORENJE: PS 603 sta
ne 2.643,00 din, PS 652 sta
ne 2.837,00 din in PS 653
2.971.00 din.

PO-E

Tri domove do konca
Po sklepu stalne konferen

ce KS bodo letos do konca 
obnovili kulturne domove v 
Orehovici, Šmihelu pri Žu
žem berku in Podhosti. Dvo
rane v drugih krajih, ki so 
tudi potrebne popravila, bo
do prišle na vrsto v nasled
njih letih, če ne bodo zanje že 
prej na.*5li mecenov.

Bo lahko še kdo komu „zrihtal" 
štipendijo po vplivnih zvezah?

Kaj bodo o tem rekli direktorji iz novomeške občine in kaj študentje?

Ali so  š le  š t ip e n d ije  vse le j v p ra v e  ro k e?  R oko  
n a  srce : N E! T ak o  so  u g o to v ili p re jš n jo  s re d o  n a  
p rv i s e ji u p ra v n e g a  o d b o ra  no v o  u s t a n o v l j e n j a  s k la 
d a  za  š tip e n d ije  v N ovem  m e s tu . M enili so, d a  so  n a  
p o d e lje v a n je  š tip e n d ij tu d i v n o v o m ešk i o b č in i več
k r a t  vp livale  zveze z vp livn iem i m ožm i, v se  p re m a lo  
p a  n a d a r je n o s t  p ro s ilc ev . T ak o  se  je  zgodilo , d a  je  
m o ra l ta le n t ira n  k m e čk i a li d e lav sk i f a n t p o  o sno vn i 
šo li g reb e  n a g re b a t a li k ra m p a t, m ilje n i p o to m ec  
m e s tn e g a  in  d o b ro  s itu ira n e g a  to v a riš a  p a  je  šel 
lepo  v g im n az ijo  in  za  » s ta ro  b a jto «  n a  un iverzo .

Stipendijo naj bi poslej do
bil le dijak ali študent z od
ličnim, prav dobrim , izjemo
m a pa tudi z  dobrim  spriče
valom, če bo uspešno prestal 
psihološki test, s katerim  mu 
bodo preizkusili nadarjenost. 
Seveda se bodo za štipendije 
lahko potegovali predvsem 
otroci iz m anj prem ožnih ali 
socialno ogroženih družin, ob 
enakih pogojih pa bo imel 
prednost otrok borca NOV. 
član i UO so pripom nili, da 
bodo štipendije pravično po
deljene le tedaj, če bo to na
čelo res dosledno upoštevano.

Merilo nadarjenosti naj bi 
v prihodnje upošteval vsak, 
kdor v občini podeljuje šti
pendije. To naj bi veljalo tudi 
za gospodarske organizacije,

N a ja m i p r i  D voru , n a  k ra ju , o d k o d e r so  p red  25 le ti 
z le te le  p rv e  p a rtiz a n sk e  g ra n a te  n a  so v ražn ik o v e  u tr d 
be n a  levem  b reg u  K rk e , so  p o stav ili s im b o ličen  sp o 
m en ik  — to p  n a  v isokem  b e to n sk em  p o d s tav k u  in  ga 
o d k rili v č a s t I. SAB, k i je  m in u lo  n ed e ljo  p ro s lav ila  

2.5-letnico u s tan o v itv e . (F o to : Iv an  Z o ran ).

Prva topniška brigada odlikovana
Red zasluge za narod z zlato zvezdo so po ukazu predsednika Tita izročili 
I. SAB na nedeljski proslavi ob 25-letnici ustanovitve te brigade na Jami 

pri Dvoru -  Govoril je narodni heroj Jože Borštnar

Na Jam i pri Dvoru je v 
nedeljo, 16. junija dopold
ne, I. slovenska artilerijska 
brigada proslavila 25-letnico 
ustanovitve. Na velikem zbo
rovanju, ki se ga je udeleži
lo okoli 2000 ljudi, med nji
mi okoli 300 preživelih top
ničarjev, borcev I. SAB, je 
govoril narodni heroj Jože 
B orštnar. Na slavnostni tri
buni so bili poleg koman
danta I. SAB Mihe Mišiča

tudi podpredsednik republi
ške skupščine dr. Jože B ri
lej, general Jaka Avšlč, 
Franc Leskošek-Luka, pred
stavniki ObS Novo mesto in 
ZB Dvor, ki je ob tej prilož 
nosti razvilo svoj prapor:

Nad ostrim  cestnim  ovin
kom pod vasjo Jam a so od
krili spomenik, v skali pod 
njim  pa spom insko obelež
je I. SAB. Predstavnik JLA 
je topničarjem  izročil o ll’k-> 
vanje — red zasluge za na
rod z zlato zvezdo, s kate
rim je  I. SAB, ki je  bila tu
di prva organizirana artile 
rijska partizanska enota v

izdajalci. I. SAB se je  boje- 
jevala kot sam ostojna eno
ta pri VII. korpusu, sodelo
vala pa je p ri neštetih na
padih na sovražnikove utrd
be od Gorjancev do zahod
ne slovenske meje.

in izobraževalno skupnost, 
ker bi le tako iz štipendijske 
politike odstranili osebne 
vplive, ki so trenutno še v 
praksi. Člani UO sklada so o

Poslovili smo se od 
Alojza Kavčiča

12. junija smo se na šm ar
ješkem pokopališču za ved
no poslovili od dolgoletnega 
sodelavca, km etijskega tehni
ka Alojza Kavčiča.

Rodil se je 30.5.1924 v 
Ihovem, v občini Lenart pri 
M ariboru. N ajprej se je za
poslil v KZ Drvanja, dve le
ti kasneje pa je prišel na 
državno posestvo v Brezovi
co na Dolenjskem. Njegovo 
zadnje službeno mesto je  bi
lo pri KZ »Krka«.

Bil je kmečki sin in je za
to svoje delo posvetil na
predku km etijstva. Da bi iz
polnil svoje znanje, se je 
vpisal na srednjo kmetijsko 
šolo na Grmu in jo 1963 
uspešno končal. Bil je dober 
strokovni delavec, zlasti na 
področju živinoreje, sad jarst
va in zaščite rastlin. Vsi 
smo ga poznali kot skrom 
nega, nesebičnega in dobre
ga delavca, ki je s svojim 
znanjem pomaga) vsem. ki 
so potrebovali njegovo po- 
pomoč. Prav zato se ga bo 
kolektiv KZ »Krka« še dol
go spominjal.

Opravičilo komandi garnizije JLA
Tovariš polkovTiik Jože 

Nagode, kom andant novo
meške garnizije JLA, nas je 
pismeno opozoril na razža
litev, Ki jo je Dolenjski list 
prizadel pripadnikom  JLA v 

, Novem mestu z objavo se-
Jugoslaviji^^ odlikoval predsed- ^^^vka »Cez Smuko na 

republike tovariš Tito.

K ovom ešJo kronika
■  SOUSKA VRATA se bodo 2S 

prU T petek tudi na osnovni šoli 
Katje Rupena. Učeaci se bodo raz
kropili na vse strani, saj so pred 
o)ixni dolge in lepe počitnice, uči
telji p« bodo morali ta to  Icot 
vsako leto izpolnjevati še najraz. 
iteieJSe obrazce in delati statis
tike, ki }ili zahtevata Zavod aa 
pi"0«votno-pedagoSko službo in se- 
fcrutariat za prosveto in kulturo.

■  1H)TN1KI, ki čakajo tudi na 
novortoJki avtobusni postili v«a- 
a*h po veC ur, da se lahko odpe
ljejo v zaželeno smer, se močno 
pritožujejo. Marsikdo med njimi 
namreč še ua ve dobro, da Je aačei 
« 1. JuitiJero veljati zvoeni predpis 
o prevozu potnikov samo na se. 
dežih na vseh medkrajevnih pro
gah. Ob sobotah, nedeljah in ne
katerih pramiklh Je tudi v Novem 
HMrtu veliko potnikov, ki ne pri
dejo ob zaželeni uri na avtobus.

Tega pa m krivo nobeno avtobus
no podjetje, saj v Sloveniji še 
nimamo u^eeru>ga republiškega 
predpisa, . ki bi prevoz potnikom’ 
morda nekoliko omilil. Ker veljajo 
m  kršitev tega predpis« zelo vi
soke kasni, je razumljivo, da se 
tudi naSi sprevodniki in šoferji te. 
ga predpisa natan<‘rK) držijo.

■  KODILK S(): Vera Vučkovič z 
M^tnili njiv, blok 5 — Ctorana, 
Milena Ovniček. Mestne njive, 
blok 7 — Marjana in Marjana 
I>obovSek z Mestnih njiv, blok 10
— Tineta.

■  DELAVCI CI-:.STNEGA POD
JETJA polagajo te dni novo as
faltno plast na Prefiemovem trgu. 
Pred kratkim so asfaltirali Ulioo 
talcov, cesto na Mestnih njivah 
in v Šmihel, nameravajo pa asfal
tirati Se cesto v Bršlin ter ploč
nike na nekaterih meatnlh ulicali. 
AsTaltlritnJe Mst je v okviin po.

nih
Pionirji osnovne šole Dvor 
so na proslavi izvedli krajši 
kulturni spored.

V soboto, 14. junija, so p i
onirji iz osnovnih šol Dole
njske Toplice, žužem berk in

Smuk«, ki smo jo tiskali na 
27. strani našega lista 12. 6. 
1969.

Na seji uredniškega o d ig 
ra, ki je bila 16. 6. 1969, smo 
pK) skrbnem  pretresu ugoto-

Prevole izvedli pohod po p>o- vili, da smo garniziji JLA v 
t«h I. SAB. Sprem ljali so jih Novem m estu resnično na- 
preživeli topničarji in jim  redili veliko krivico. Naš no- 
pripovedovali spomine na bo- vinar Miloš Jakopec je po
je  s sovražniki in domačimi

IZ NOVOMEŠKEill 
PORpDNiSNiCEtlJl

slučajnem  pripovedovanju 
tov. Franca Bega povzel sa
mo dejstvo, da so udeležen
ci slavja na Smuku nad Se
mičem 1. jun ija  letos res do
bili golaž iz Novega m esta z 
dveurno zamudo. V nobenem 
prim eru pa ni bila tefra k ri
va garnizija JLA v Novem 
mestu, kakor izzveni članek 
Miloša Jakopca.

Prijavite se za 
Izlet!

Odbor terenske organizacije 
ZZB Novo mesto-levL breg Je 
I- Junija med drugim skle
nil, da bo organiziral za član
stvo Izlet Novo mesto — Vi
nica — Karlovac — Plitvice
— Bihać — Drvar in po isti 
ppU i ^ J .  Izlet bo 12. julija. 
Večerjo bo plačala organizti- 
cija, posamezniki pa prevozne 
stroške 55 din. Zadr^ji rok za 
prijave in vplačila je 3. ju- 

sprejema pa Jih občinski 
Mbor ZZB Novo mesto. Izlet 
J bomo ogle-
daJl kulturne in zgodovinske 
pos©bno*rti v omenjenih kra
jih.

ODBOR

Pretekli teden so v novomeAki 
porodnišnici rodile: Milena Čovič 
z Grma — Petra, Darinka Urbimč 
ir, JelS - - Marjetko, Milka Hrovat 

Meniške vasi — Anito, Magdu 
/Zupančič iz Regerče vasi — Mar
janco, Doroteja Plantarič iz Trti- 

„  6ča — Antona, Anica BorStnar iz
godbe mod Cestnim podjetjem'*in Jepe^Jeka — Bemimlo, Leopoldina reČ navedba J. Nagodeta, da
komunalnim akladon pri ObS. AjdiSek iz Brinja — Henrika, Gi-

■  IVIATURANTJF novomnAko M -  Hrovat Iz Rebri — Marjetko, J® organizatorjem  prireditve 
nma*ije, 4ole za "zdrawh'€^ do- Sotler s Trebanjskega na Smuku skuhala golaž kU-
lavce in ekononi.ske srednje šole č e i n i i f ' ' ' - v domu

Popolnoma točna je  nam-

so Jiačeli v ponedeljek delati užitni 
del mature. Maturitetni liq>iti .se 
bodo zaključili jutri dopoldne. Le
tos dela matiux> 91 gimnazijcev. 
•® gojenk šole za zdravstvene de
lavce In 43 dijakov ESS.

■  KU)I‘I OB SPRKIIAJAI.MII 
POTEH so v zadnjem Času doži
vele svo) failostni konec. &uno 
nekaj Jih Je ostalo In te tiste so 
polomljene in vegave. Ljudje, ki 
jim Je Ragov log, Zupančičevo 
sprehajališče ali pot na Manof Se 
posebno prt srcu, se sprnSuJejo, 
kdo Je dolžan postaviti nove klo. 
pl. Izvedeli smo, da bi Jih po
stavilo Komunalno podjetje, če bi 
to vključevala pogodba, sklenjena 
med njimi In oddelkom za gojpo- 
darstvo pri ObS. V tej pogodbi je 
namreč omenjeno le vzdrievanje 
In negovanje zelenic in uroditev 
drevoredov v mentu

ia čeinjic — Milana, Kristina 
Turk Iz Stopič — Janjo, Silva 
KhpS Iz Dolenjskih Toplic — Jo
žeta, Antonija Matkovič Iz Kvosl- 
'••e — Roberta. Martina Udovč iz 
Stopič — Metko, Kristina Brod- 
nesell s Krke — Marka, Alojzija 
RimgiiB z Gornjega Gradišča — 
Matejko, Kristina Turk iz Zalo
ga — Ireno. Jožefa Potočar iz 
Cvlblja — Jožico, Ivana Pirc iz 
Ljubljane — AleksaiKlro, Draga 
Mnnojlovič z Radoviče — Vesno, 
Štefka Jaklič z Broda — deklico,
ložefa Mimi z Dvora — dečka,
Marija HervoIJ Iz Potočne va.'vl —
dečka. Andreja Novak iz Dolenj
skih Toplic — dečka. Sonja Med
ved Iz fientjemela — dt'čka. Iva
na Kulovec z Uršičih sel — dok.

JLA v Novem m estu, ki je  
sam ostojna ustanova. Ni res, 
da bi ta  golaž prevažal na 
Smuko v Suhi krajini oz. na 
Smuk nad Semičem vojaški 
šofer, temveč je  golaž p re 
peljal šofer tovarne NOVO- 
TEKS. Šofer se Je v kuhinji 
Doma JLA res pustil prepri
čati uslužbencem te ustano
ve, da je  pam etneje voiziti 
hrano na Smuko čez Dvor 
kot čez Semič, čeprav je  
imel šofer NOVOTEKSA pi-

lico, Danica Mestnik iz Dolnjega smeni nalog, da m ora prlp>e- 

ja Breznikar s Potoka - dečka. ^  čakal domačin in ga na

to sprem ljal na Smuk nad 
Semičem, je pod vplivom 
pogovorov v kuhinji Doma 
JLA vendarle zavil na Dvor 
in Smuko, zaradi česar je 
res prišlo do neljube zamu
de. Te zamude pa nikakor ni 
kriv nihče iz novomeške gar
nizije JLA.

Popravljam o tudi napačno 
informacijo, nastalo po del
ni krivdi našega lista, ko smo 
27. 3. 1969 v članku »S Su
horja na dolgo pot« mimo
grede omenili nerednost gle
de zamude pri dostavi hra
ne iz Novega m esta na S u 
hor. T akrat je komanda JLA 
v Novem m estu na ponovne 
prošnje organizatorjev dovo
lila, de lahko skuhajo golaž 
v vojaški kuhinji, za prevoz 
hrane na Suhor pa je od
govarjal organizator slavja 
sam. O zamudi pri dostavi 
hrane na Suhorju so organi
zatorji prireditve naš list na
pačno inform irali.

Komandi garnizije JLA in 
vsem pripadnikom  JLA v No
vem mestu se javno opravi
čujemo zaradi razžalitve in 
krivice, ki jim  jo je nehote 
povzročil naš list z omenje
nim a napačnim a inform aci
jam a. Ugotovili smo, da av
to r sestavka »Ceiz Smuko na 
Smuk« m preveril m imogre
de dobljenih podatkov in da 
svojega sestavka pred obja
vo ni pokazal odgovornemu 
uredniku li.sta. Zaradi sam o
volje in kršitve dogovorjenih 
načel o poslovanju uredništ
va se bo m oral disciplinsko 
zagovarjati, u trpeti pa bo 
moral tudi denarno kazen, 
predvideno s pravilnikom o 
nagrajevanju v uredništvu 
Dolenjskega lista.

UREDNIŠKI ODBOR 
DOLENJSKEGA LISTA

tem  razpravljali zelo prizade
to, zavedajoč se, da so se lo
tili silno trdega oreha.

Novomeški štip>endijski 
sklad im a tre n u tn o . le 20.000 
din, kolikor jih  je  dobil od 
občinskfega proračuna. Uprav
ni odbor upa, da to ni ves 
denar, s katerim  bo gospoda
ril, in resno računa na pomoč 
delovnih organizacij. Po m ne
nju članov UO bi m oral do
biti sklad toliko denarja, da 
bi lahko štipendiral ljudi vsal 
za nekaj poklicev, za katere 
predvsem podjetja nim ajo ne
posrednega interesa (glasbe
nik, likovnik itd .).

V prašanje poenotene poli
tike štipendiranja bo tudi gla
vna tema na predvidenem po
svetovanju direktorjev in 
predsednikov delavskih sve
tov delovnih organizacij iz 
vse občine. Tedaj nam eravajo 
spregovoriti tudi o tem, kako 
bi s prispevki delovnih orga
nizacij napolnili občinski šti
pendijski sklad. Upravni od
bor sklada pa je  sklenil dati 
v razpravo svoja načela v šti
pendiranju tudi dolenjskim 
študentom . IVAN ZORAN

Kresovanje
upokojencev

v  ponedeljek, 23. junija 
popoldne, se bodo upokojen- 
c: zbrali na M rvarjevem h ri
bu pri Šmihelu na kresova
nju. Dober prigrizek, izvrst
na kapljica in mešani pev
ski zbor bodo prav gotovo 
pripomogli, da bo večer p ri
jeten. V program u bo sode
lovala tudi godba na pihala. 
Ob kresu, ki ga bodo prižga
li avečer, bodo sedeli, peli in 
ple.sali. Tisti, ki jim  hoja 
dela preglavice, se bodo na 
hrib lahko pripeljali z avto
busom, ki bo peljal od Me
tropola ob 15. uri. Vsak ude
leženec bo za kre.sovanje p ri
speval 14 din.

Upokojenci bodo v k ra t
kem organizirali tudi dva iz
leta. Sm er prvega izleta je 
prek Postojne v Buje, Po
reč in Rovinj, udeleženci 
drugega izlete pa bodo po
tovali v Bosno.

Kako deliti?
Za vzdrževanje 165 km četr- 

torazrednih cest im ajo k ra 
jevne skupnosti v novomeški 
občini na voljo 200.000 din. 
zagotovljenih v občinskem 
proračunu. V prašanje pa je, 
kako denar razdeliti, ker ?e 
uradna evidenca o dolžini teh 
cest v posamezni krajevni 
skupnosti precej razlikuje od 
dejanskega stanja. Stalna 
konferenca KS je  na zadnjem 
zasedanju sklenila, naj dobi
jo  krajevne skupnosti za ce
ste za zdaj akontacije, do
končne zneske pa jim  bodo 
določili, ko bodo dopolnili 
evidenco cest z najnovejšimi 
podatki.

POTROŠNIKOM 
KRUHA IN PECIVA
s p o r o č a m o ,  dia bo 
prodajalna kruha 
in peciva
na Glavnrm trgu 10

zaprta
zaradi pleskanja 
od 6. do vključim 
26. G. 1969.

V tem času bodo poslo
vale prodajalne kruha non- 
stop n« Partizanski c. 7 in 
na Cesti herojev 4.

Prosimo potrošnike, da 
gornje obvestilo z razu
mevanjem upoštevajo. 
»21X0«
Pekarna in slaščičariiu 
Novo mesto



Pogovori brivnikomO B V E S T I L O
Obveščamo vse imetnike orožnih li
stov in orožja, da bomo v tem in 
prihodnjem mesecu opravljali

PREGLED OROŽJA IN 
ZAMENJAVALI OROŽNE LISTE
in sicer:

1) 21., 22. in 28. juiiija 11H>9 od 7. do 18. ure v No
vem mestu v prostorih  ObCinske lovske zveze za 
občane iz območja Novega m esta in krajevnih ura
dov Brusnice, M irna p>eč, EK>lenjske Toplice in 
Otočca;
2) 29. juniju 1%9 od 7. do 18. ure v Šentjerneju na 
krajevnem  uradu za občane iz krajevnih uradov 
Šentjernej, Škocjan in šm arjeta;
3) 13. ju lija  1969 od 7. do 18. ure v Žužemberku na 
krajevnem  uradu za občane iz krajevn:h uradov 
2užem berk in Hinje.

Im etniki orožja in orožnih listov m orajo za vlogo 
za zamenjavo orožnega lista predložiti državno tak
so za 1 din te r  za vsako orožje po 100 din državn% 
takse.

Zamenjava orožnih listov in pregled orožja sta 
obvezna.

Občinska skupščina Novo mesto -  
oddelek za upravnopravne zadeve

DIJAŠKI DOM MAJDE ŠILC
ŠMIHEL PRI NOVEM !\IESTU 

r a z p i s u j e

sprejem učencev v dom
za šolsko leto 1969/70

Sprejeti bodo učenci;

gimnazije in pt*daso.ške ekonomske, medi-
cnske in km etijske srednje šole, gostinske šole in 
poklicne kovinarske in avtomelianske št)le 
Novo mesto

Kandidati naj najpozneje do 5. ju lija  1969 ix)žljejo:
1. prošnjo zu sprejem , kolkovano z 0,50 din,
2. prepif-. zadnjega šolskega spričevala in mnenje 

osnovne J/jle,
frankirano kuverto z naslovom prosilca 
(za odgovor).

Kandidati z boljšim učnim uspehom lahko uveljav
ljajo pravico do znižane oziroma brezplačrje oskrb 
nine v domu z ozirom na plačilno zmogljivost star 
Sev. — V ta namen predložijo še:
4. potrdilo o prem oženjskem stanju obeh staršev,
5. potrdilo o osebnem dohf)dku obeh staršev za 

leto 1968 (celotni),
fi. potrdilo o otroškem  dodatku.

Pri sprejem u imajo prednost učenci z ozirom 
na učni uspeh, socialno stanje in oddaljenost 
od Nove^ja mesta.

Osnovnim šolam in staršem  priporočam o, cia 
napotijo odlične In nrav dobre učence v na
vedene šole in naš dom, zlasti učence, ki sicer 
nim ajo dovolj sredstev za n-adaljnje šolanje!

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 y šol
skem letu 1969/70 v sledečih Šolah:

A) VIŠJE ŠOLE -  
oddelki izrednih slušateljev:
— Višja ekonomsko komercialna šola M aribor
— Višja pravna šola M aribor
— Višja tehniška šola Maribor, oddelki za stro j

ništvo, elektrotehniko, gradbeništvo, kemijo in 
tekstilno tehnologijo

— Pedagoška akadem ija Ljubljana, oddelek za raz
redni pouk

B) SREDNJE ŠOLE -  oddelki za zaposlene
— Tehniška šola stro jne stroke Ljubljana (4 leta)
— Tehniška šola lesnoindustrijske stroke Ljubljana 

(4 leta) — redni oddelek
— Delovodska šola kovinske stroke Ljubljana 

(2 leti)
— Poklicna adm inistrativna šola 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. K andidat 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 sprejem am o do 1. avgusta t. 1.

Razpisna komisija

KINA «JADRAN« -  KOČEVJE

r a z p i s u j e  delovno mesto

DIREKTORJA
Kandidat m ora i^x>lnjevati naslednje pogoje: 
srednja šolska izobrazba, najm anj 10 iei piakse pri 
po.slovanju kina ali podobnih dejavnostih, od tega 5 
let prakse na vodilnih delovnih mestih.

Kandidati im ajo lahko tudi višjo šolsko izobrazbo 
in manj let prakse.

Vloge z ustreznimi dc^azili pošljite do 30. 6. 1969 
na naslov »Razpisna komisija kina Jadran, Ko
čevje«.

H crm  c lik a

Začenjajo se dopusti!
Vsako leto v tem času se prebudi v nas potepiLška 

kri, pa jo  mahnemo nekam. Nekdo bližje, dnigi dalj, od
visno od žepa, časa in drugih okoliščin. Dopust je nava
dno najbolj prijeten čas v letu, poln novih doživetij in 
sprostitev, ko odvržemo vsakdanje skrbi m uživamo. Ven
dar se najdejo ljudje, ki si dopust sami pokvarijo, ker 
so nestrpni, ker ne p>oznajo nekaterih prav naravnih dej
stev, ker ne upoštevajo svojega adravstvenega stanja ali 
pa važnih nasvetov. Morda je  prav, da se spomnimo se
daj, ko je  še čas, nekatenh vsem ssianili napak, ki se jih  
ponavadi spomnimo, šele potem, ko imamo že neprijetne 
posledice.

Kdor je  živčno neuravnovešen ali pa im a slabo kri, 
naj gre v gore, če bi se rad dobro počutil. Kdor pa im a 
luskavico, naduho ali druge preobčutljivostne bolezni, naj 
gre na m orje, k je r bo kot prerojen. Tisti, ki so polni re. 
vmatizma, naj se ne kopljejo v m orju ali v jezeru, ker 
bo še slabše. Za druge boleaii izbira med m orjem  in go
ram i ni tako važna. Obe klimi, m orska in gorska, pospe
šujeta razvoj rdečih krvničk in povečujeta količino kn?- 
nega barvila, po^’ečujeta tudi apetit in prezračita pljuča 
te r tako učvrstujeta telo. Obe klimi sta naravTiost čudoviti 
za prebolevnike različnih bolezni.

Pa vendar tiče za vsem nekatere n^rije tne-nevarnosti. 
če  se pojavimo na soncu s kožo v barvi jogurta in ho
čemo na vso silo porjaveti v nekaj urah, p>otem kljub 
vsem krem am  za sončenje tisto  noč ne bomo spali in 
m orda tvidi naslednjo noč ne. Srajca ali bluza bo popol
nom a odveč, vsak dotik bo pekoč in boleč, tresla nas 
bo mrzlica, ko/^ bo rdeče žareča, verjetno pozneje v m e
hurjih , poMbno na ram ah, če z  nekaj dni se bomo luščili 
kot k2iče. Sončiti se je treba postopoma, vsak dan nekaj 
časa več. Začnemo z nekaj minutam i, ne urami! K er se 
sončni žarki odbijajo od vodne gladine, od snega in od 
skal, se lahko opečemo tudi v senci, na m orju .in  v gorah! 
Zato je  dobro tudi, da nosimo protisončna ofela, 6e no
čemo imeti težav z bleščanjem in vnetjem oči.

KoF>anje je združeno z dopustom. Vendar ni pripo
ročljivo s polnim želodcem v v(Sdo, da ne bi m orda ostali 
pod gladino. Toliko časa imamo na dopustu, da po ko
silu malo potrpim o. Prav tako je bolje, da ne skočimo 
do k raja razgreti v vodo, ker nas lahko zagrabi krč. Bo
lje je, da se prej zmočimo. Kdor ne zna plavati, naj ne 
sili v globoko vodo, če ni blizu dobrega plavalca, ker se 
sicer lahko zgodi nesreča. Pa tudi za najboljše plavalce 
iji plavalke ni priporočljivo plavati predaleč v m orje ali 
pa čez mrežo. Morski pes plava dost: hitreje! x- '

Na dopustu smo bolj lačni kot dc«na. Le jejm o aadje, 
zakaj pa ne! Samo op>erinio ga prej, ne bodimo leni! N i 
prijetno, če imaš na dopustu vnetje želodca m črevesja 
z  bruhanjem  in drisko, s slabim počutjem  in ležanjem' 
v postelji. Bolje je tudi da ne jemo prejšnji dan kuplje- 
ne.!ia mesa, predvsem ne salam, ker bo rezultat pfa%' tak. 
Vročina posp>ešuje razvoj kužnih klic In Je zato nevarnost, 
da zbolimo, večja.

še  nekaj! Nekateri strastno stikajo za gobami in gozd
nimi sadeži. Če jih ne poznate, pustite jih pri m iru, naj 
rastejo! M arsikdo je  že zamenjal volčjo jag(>do za borov
nico in se je zastrupil. Tudi jurček ni vsaka goba, ki jo  
najdete. Preden greste na d (^ust, si, prosim , preberite 
navodilo za prvo pomoč, če vas piW struj>ena kača. V vsa
kem boljšem koledarčku ga najdete.

Teh nekaj drobnih navodil, ki jih  sicer poznamo vsi, 
se spomnimo na dopustu, še  bolje je. Če se jih  spom nim o 
že takrat, ko se odpravljam o na dopust. Priporočljivo je, 
da se jih tudi držimo. Bolj bomo uživali na soncu, na 
zraku, na m orju in v gorah. Ko se bomo spočili, nabrali 
nova doživetja in novih moči, bomo lažje spet zagrabili 
za delo.

Mnogo užitkov in prijetnosti te r neskaljenega zdravja 
želim prav vsem bralcem.

Dr. BOŽO OBLAK

* > •>

D voje d ro b n ih  oči n eraz lo č ljiv e  b a rv e  se  je  o s tro  
zap ič ilo  v o b a  je tn ik a . S ta re jš i je tn ik  je  p ovesil p o 
g led, m la jš i je  o d p ira l velike č rn e  oči in n i o d m ak n il 
pogleda.

š iro k a , k a k o r č r ta  s t isn je n a  u s ta  g o sp o d a  so d 
n ik a  J u r i ja  T o lm in ca  — on sam  se je  pod p iso v a l 
T h a lm e in e r — so  se  o d p rla .

»K ateri izm ed v a ju  je  tis t i g rešn ik , ki je  š tu d e n 
tu  o d sek a l p r s t  n a  roki?«

»Jaz!« je  s to p il k o m o rn ik  M ihec za k o ra k  n a p re j.
»Seveda! Jaz!« je  o b la s tn i so d n ik o v  g las zad irčn o  

tr i  d u šo  ubogem u  g rešn ik u . »In s k ak šn im  p o n o so m  
to  pove! K ak o r d a  je  tu ršk e m u  p aši o d sek a l glavo 
T ega p a  ne  pom isli, k ak šn e  s itn o s ti  je  n ap rav il s 
sv o jim  ju n a š tv o m  nam , m e s tn e m u  .sodniku. T u  — že 
n avsezgo daj je  vložil go spo d  re k to r  je z u itsk e  g im n a 
z ije  p r ito ž b o  za rad i v a jin eg a  ra z b o jn išk eg a  n ap ad a . 
K o m aj v ta k n e ta  n o s v lju b lja n sk o  o b z id je , p a  že 
začn e ta  s p re te p i. In  n a p a d e ta  — k a k o r  n a m  gosp od  
re k to r  p iše  — dva m irn a , p o h lev n a  fa n tičk a , ki s ta  
SP za rad i s la b o s ti enega izm ed n ji ju  z ak asn ila  p r i 
so ro d n ik ih . N u, to  je  p a  že od sile! M oram  reči. In  
v rh e  vsega teg a  od le ti p ri p re te p u  p rs t«  — so d n ik  je  
raz ro g ač il oči in jih  d iv je  zav rtil — »plem ičev p rs t,  
p r s t  g ro fa  — «

»H ahaha! H ahaha!«
M arija , ki je  m ed  dolgo  p rid ig o  vedno  bo lj o d 

p ira la  velike oči, je  n ap o sled  iz b ru h n ila  v g lasen  kro- 
ho t.

Z am an  je  V alvaso r s tro g o  s tre s a l glavo. M arijo  
je  lom il n eu to laž ljiv  .smeh. P r is ta v  je  p o lz a p rtih  oČi 
zrl s t ro g o  in  p re z irljiv o  n a  p red rzn eža . S o d n ik  p a  je  
p lan il kv išku  in  u d a ril s  p e s tjo  po  m izi.

»K aj je  to ?  K aj p om en i n jegov  p re d rz n i sm eh?  
O dgovori n a j tako j!«

II.KA VA.̂ ETOVA:

V R A Ž J E  
D E K L E

(Zi>udovinskl roman)

»O-o ohahtihaha!«
K o m o rn ik  je  izvlekel ro b ec  in si o b risa l so lzne

oči.
»Nu, a li bo  kaj!«  je  zag rm el so d n ik , ves za rip e l v 

o b raz  od  jeze.
»Seveda bo!« je  s p o sm eh o m  d v ign il k o m o rn ik  

g lavo. S p rav il je  ro b ec  zad a j v š iro k o  zv o n často  su k 
n jo  in  n a š tev a l n a  p rs te . »Prvič; G osp od  re k to r  so  
re sn ico  n ek o lik o  zavili. O na dv a  ,m im a , p o h lev n a  fan 
tič a ' s ta  se  p ra v  o b reg n ila  ob  n a ju  in  s ta  to re j o n a 
dv a  začela , ne  m idv a. D rugič: ,t is ta  s la b o s t p r i so 
ro d n ik ih ’ se  p r i n as im en u je  n eko liko  d ru g ače  — «

»N am reč?«
»N am reč: lju b ezen  d o  n a ta k a ric e  p r i ,č rn e m  

o r lu ’, k je r  s ta  se  š tu d e n ta  z ak asn ila , sed eča  ves večer 
p r i so sed n i m izi. In  tr e t j ič  — hahaha!«

»Nu, tre tjič ?«  je  v p ra ša l so d n ik  in  v n jeg ovem  
g lasu  se  je  n e k a j z a tre s lo , k a r  go tovo  n i b ila  več jeza.

»T re tjič : n a js i je  o d le te l v sn eg  p lem ičev  a li t la 
čanov  p rs t ,  izp rem en il se  bo  v zem ljo . 'To je  ta k o  
go tovo , k a k o r  je  go tovo , d a  i e  n o b en  p lem ič  n i u teke l 
n a jp rav ičn e j.šem u  zak o n u  n a šeg a  s tv a rs tv a ; P ra h  si 
in  v p ra h  se  povrneš.«

K o m o rn ik o v e  lepe oči so  se  sve tile  v zm ag o slav ju .
»Hm.«
S odn ik  se  je  o k ren il in  se  n ek o lik o  zm ed en  in  

p resen ečen  o zrl n a  b a ro n a , k a k o r d a  išče p r i  n je m  
pom oči.

V alvaso r p a  se  je  le ra h lo  n a sm e h * ^ .
J u r ij  T om inc je  še  e n k ra t  p re m e ril m lad eg a  fan 

tiča , o d  lepo  o b lik o v an ih  nog do  k ra s n e  č rn o la se  g la 
v e . . .  Č uden  m lad ič! Se vede in  je  v ide ti, k a k o r  b i b il 
g ro fo v sk i sin . N iti tro h ic e  s t r a h u  n i v n jem . G ovori 
p a  k a k o r sp re te n  ad v o k a t, č u d e n  k o m o r n ik . . .

»B ak ro rezec  M a tija  G ra jž a r , ču l je  zago vo r svo 
je g a  to v a riša . K a j p r ip o m n i k  te m u  on?«

G ra jž a r  se  je  n erv o zn o  zd rzn il in  za rd e l.
»N ičesar. G ovoril je  resnico .«
»Pišite, g o spo d  p ristav !«  je  op o m n il še f m lad eg a  

K oprivo , k i se  je  zag ledal v k o m o rn ik a  in  p o zab il 
n a p isa ti G ra j ž a r jev  odgovor.

S odn ik  se  je  sk lo n il k  b a ro n u  in  d e ja l p o lg la sn o :
»Nu, gospod  re k to r  bo  m o jeg a  o d g o v o ra  n a  svo 

jo  p rito ž b o  vesel!« in  se  je  Škodoželjno p o sm eh n il. 
M a g is tra t in  je z u it je  so  si b ili z a ra d i š tu d e n to v sk ih  
p re tep o v  m o čno  v laseh .

» Id ita  dom ov!« je  p re k  ra m e n a  zap o v ed a l je t 
n ikom a.

V ra ta  so  zacv ilila . G ra jž a r  je  — p o  sv o ji n av ad i
— b rez  p o k lo n a  in  p o zd rav a  s to p il čez p ra g , d ev a je  
š iro k i k lo b u k  n a  glavo. . .

M arijin e  č rn e  oči p a  so  se  s re č a le  z m o d rim i, 
o šab n im i p ris tav o v im i.

V p re š e rn i n a g a jiv o s ti je  z o b em a  ro k a m a  g ra 
ciozno  p r ije la  zv o n často  k r ilo  sv o je  do lge m o šk e  su k 
n je  in  se  g loboko  p rik lo n ila . ^ • i ^

Jezn o  in p resen ečen o  jo  je  ošv ign il o šab n i p o g le a  
lep ega p ris ta v a . N a to  so  se  m u  oči ra z š ir ile . »Z en
ska!« se  je  zasv e tila  m ise l v n jeg o v ih  m ožgan ih .

»Ali m e je  spoznal?«  se  je  dv ign ilo  v  d e k le tu  m  
b rž  se  je  o k re n ila  in  s to p ila  za  G ra jž a r je m .
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PIPS

USPISNO UNIČUJ8 MUHE 
KOMARJE. BOLHE, MOLJE..

KRKA, TOVARNA ZDRAVIt. NOVO MESTO

LABOD
TOVARNA PERILA 
NOVO MESTO

o b j a v l j a

R A Z P I S
za sprejem 
v 6-mesečno priučevanje 
za Industrijsko šiviljo

v  priučevanje bomo sprejeli

VEČJE ŠTEVILO DEKLET:
Z območja občine Krško za c ^ a t  v Krškem 
z območja občine Novo mesto za obrat 
v Novem mestu
PCX30JI ZA SPREJEM;

1. storost od 15—20 let
a. uspešno opravljen {»'eizkusni test ročnih
spretnosti
3. ufitrezBio zdravstveno stanje

Prednost im ajo kandidatke, ki so uspešno 
končale osem letno osnovno šolo in  stanujejo 
v bližini obratov.

P rošnje s  k ratk im  življ«jjepis<Mn in z  doka
zili o izobrazbi i^ re je raa  splošni sektor to 
varne do 3. ju lija  1969.

TRGOVSKO PODJETJE .

DOLENJKA 
Novo mesto
o b j a v l j a

26 učnih mest za prodajalce

2 učni mesti za mesarje- 
sekače

POGOJI:

atarost od IS—17 lot,
telesaia in  dušerma sposobnost aa poldic prodajalca 
oziroma sekača (zdravniško spričevalo), 
k<mčana osem letka z najm anj dobrim  uspehom  
(šolsko spričevalo).

Ućenoem bo podjetje zagotovilo praktično učenje 
in štipendiranje.

P rednost im ajo moški uč«KJi.
Rok za vlaganje prijaiv je  do 26. 6, 1969.

»LABOD«
TOVARNA PERILA -  NOVO MESTO

o b j a v l j a
naslednja prosta delovna mesta;

1. SKLADIŠČNIKA SUROVIN
v OBRATU KRŠKO

2. DVEH SKLADIŠČNIH 
DELAVCEV —  ZLAGALCEV

Poleg splošnih pogojev m orajo kandidati ia- 
polnjevati še naslednje pogoje;

pod 1.: srednja strokovna izobrazba s prakso,
— kom ercialist z nižjo izobrazbo s prakso,
— visoko kvalificiran delavec v trgovini s tek

stilom  9 prakso.
Prednost im ajo kandidati z znanjem  n i š k e 
ga jezika.

Pod 2.: dokončana osemletka,
— odslužen kadrovski rok v JLA.

Pismene ptmudbe z dokazili in  s kratlcim 
življenjepisom sprejem a splošni sektor pod
je tja  do SO.jtmija 1969.

ROLOPLAST, Brežice, Črnec 31
i z d e l u j e  in m o n t i r a

plastične esiinger rolete 
in žaluzije (polkna)

TaKO izdelujemo tudi zidne prevleke — uvozni 
m aterial — najkvalitetnejša izdelava — solidne cene
— garancija kvalitete in montaže.

I

^  VRATA
: I I OKNA
in los POLKNA

r i b n i c a  KREDIT

TEMELJNA 
IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST 
ČRNOMELJ
r a z p i s u j e  
za šolsko leto 1969/10;

10 ŠTIPENDIJ
za 1. razred gimnazije v Črnomlju

3 ŠTIPENDIJE
za študij defektologije za PA

Prošnje in  zaključno spričevalo je  treba po
slati do 15. ju lija  1969.

PROMETNO TURISTIČNO PODJETJE
S SEDE2EM V I^UBLJANI

o b j a v l j a
naslednja p rosta delovna m esta;

1. VEČJE ŠTEVILO ŠOFERJEV 
D KATEGORIJE
za voznike avtobusov v mestnem in medkrajevnem  
potniškem  prom etu

2. VEČJE ŠTEVILO MOŠKIH KANDIDATOV
za sprevodnike v m estnem  in m edkrajevnem  pot
niškem prom etu

POGOJI; 
pod 1.;
vozniško dovoljenje D kategorije in (p rav ljen  izpit
za voznika m otornih voail
spodobnost in veselje do dela z  ljudm i
stanovanje v Ljubljani ali bližnji okolici
pod 3.;
dokončana osem letka 
obvladanje slovenskega jezika 
stanovanje v Ljubljani ^ i  bližnji okolioi 
odslužen v o j a ^  rok
m oralna neoporečnost in veselje do dela z ljudm i

Sprevodniki bodo sprejeti na  delo po uspeš
no opravljenem sprevodniškem tečaju. 
Izbrani kandidati bodo sprejeti na delo s pol
nim delovnim časom za nedoloCen čas s po
sebnim pogojem poskusnega dela 60 dni. 
Samcem je  stanovanje zagotovljeno v hotelu 
podjetja.
Pismene ponudbe z opisom dosedanjega dela 
ozirom a delovne prakse pošljite do 25. jvmija 
1969 kadrovsko-socialni službi podjetja 
LJUBIJANA-TRANSPORT, LJUBLJANA, 
CELOVŠKA CESTA 164.

30. -  Paradižnikova je okamenela v avtu. Z ve
dno večjo naglico je vozilo drvelo v serpentino 
številka ena. »Vsak hip bo po njej!« je še  utegnil 
pomisliti Paradižnik, ki je stal z odprtimi usti 
daleč zadaj. -  Zgodil pa se  je čudež. Avto je 
zavil v ovinek. Da, malce nerodno, a zavil jel

Gospa Paradižnik je prijela za volan . . .  Stati
stika je dokazala, da so ženske boljši šoferji 
kot moški. Po vsem  tem ji pač moramo verje
ti! -  Paradižnica je naslednjo serpentino sp e 
ljala š e  sp re tne je  in naslednjo še  bolj s tro 
kovnjaško. Kmalu je ni bilo več ločiti od prav

catega šoferja, ne od predvojnega in ne od da
našnjega! -  S prirojeno žensko zvedavostjo je 
Klara obtipala še  ostale  gumbe in vzvode v vo
zilu in ugotovila njih svrho. Verjemite ali ne -  
v dolino je pripeljala kot odrasla, zrela šoferka.



RADIO LJUBLJANA
VSAK IMN: poročila ob 5.00, 

C.OO, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 18.00, 19.30 in ob 22.00. 
Pisan glasbeni spored od 4.30 do
8 .00 .

■  PETKK, 2«. JUNIJ: 8.08 
Operna m atineja.. 9.05 PionirsKi 
tednik. 9.35 »Morda vam bo 
všeč«. 10.15 E»ri vas doma. 11.00 
Poročil^i — Turistični napotki aa 
tuje goste. 12.30 Kmetijski nasve
ti — Vrtnarstvo. 12.40 Oez polja 
in potoke. — 13.30 Priporočajo 
vain . . . 14.05 Lahka glastia za 
razvedrilo. 14.35 Naši poslušalci 
česllitajo in pozdravljajo. 15.20 
Napotlp ta  turiste. 15.25 Glasbeni 
intermesao. 16.00 Vsak dan za 
vas. 17.05 Človek in zdravje. 18.15 
Zvočni, razgledi po zabavni glasbi.
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Mi
nute z ansamblom Lojzeta Slaka.
20.00 Koncert zbora RTV Zagreb.
20.30 Dobimo se ob Isti url. 21.15 
Ckidaja o morju in pomorščakih.

■  SOBOT.4, 21. JUNIJA; 8.08 
Glasbena matineja. 9.20 »čez tra- 
vnike zelene«. 9.50 »NaS avto- 
Btor«. 10.15 Pri vas doma. 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
tuje goste. 12.30 Kmetijski nasve
ti — inž. Milena Rovan: škode v 
gozdu v preteklem letu. 12.40 Z 
domačimi ansambli in pevci. 13.30 
Priporočajo vam . .  . 14.05 Gfas- 
bena pravljica — Pran Milčinski- 
Kruno Qipci: Butalci. 14.25 Polke 
in valčki iz Dunaja. 15.20 Glasbo- 
Đi interraezzo. 16.00 Vsak dan za

vas. 17.35 Poje zbor »Slavčeka iz 
Trbovelj. 18.15 »Top-pops 11«. —
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Mi
nute z an-samblom Toneta Kmet 
ca. 20.00 Sobotni večer z napo
vedovalko Tonjo Rahonc. 20.30 
Zabavna radijska igra — Wolf- 
gang Ecke: Gospod v sivih hla
čah — III. epizoda. 22.15 Oddaja 
za naSe Izseljence.

■  NEDELJA, 22. JUNIJA: 4.30 
—8.00 Dobro jutro! 8.05 Veseli 
tobogan. 9.05 Srečanje v studiu 
14. 10.05 Še pomnite, tovariši. . . 
Jožko Ošnjak: Onkraj Matajurja.
10.30 Pesmi borbe in dela.. 10 50 
—13.00 Naši poslušalci čestitajo in 
pozdravljajo — vmes ob 11.00 Po
ročila — Turistični ‘hapotki za tu
je goste. 13.30 Z novimi ansambli 
domačih viž. 13.40 Nedeljska re
portaža. 16.05 »Po domače«. 17.05 
Nedeljsko šjortno popoldne. 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Jugoto- 
nove glasbene razglednice. 20.00 
V nedeljo zvečer. 22.15 Zaplešimo 
ob glasbi velikih oricMtrov.

■  PONEDELJEK, 23. JUNIJA; 
8.08 Glasbena matineja. 9.05 Za 
mlade rado\’edneže. 9.20 Paleta 
zvokov z orkestrom Michell Leg- 
rand. 10.15 Pri vas doma. 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
tuje goste. 12.30 Kmetijski na
sveti — dr. Jože Ferčej: Odločit
ve o pasmah živine. 12.40 Majhen 
koncert i>ihalnih orkestrov. 13.30 
Priporočajo v a m . . .  14.35 Naši 
posluSalci čestitajo in pozdravlja
jo. 15.20 Glasbeni intermezzo. —

16.00 Vsak dan za vas. 18.15 »Si
gnali«. 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Minute z ansamblom Toneta 
Kmetca. ■ 20.00 Poletni koncert la
hke glasTie. 23.05 Literarni nok
turno — Ivo Bmčid: Pesmi

■  TOREK, 24. JUNIJA: 8.08 
Operna 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. Milena Jazbec: Izmenična ro
dnost sadovnjakov. 12.40 Sloven
ske narodne pesmi. 13J0 Pripo
ročajo vam . . .  15.20 Glasbeni in- 
termezzo. 16.00 Vsak dan zs vas.
20.00 Radijska igra — Heinricli 
van Kleist; »Razbiti vrč«. 23.05 
Literarni nokturno — Fl. Mugur: 
Pesmi.

■  SREDA, 25. JUNIJA: 8.08 
Glasbena' matineja. 10.15 Pri vas 
doma. 11.00 Poročila — Turistič
ni n ^ t k i  za tuje goste 12.30 
Kmetijski nasveti — inž. Martin 
Mastnak: Pospeševanje kmetijstva 
in živinoreje v Sloveniji. 12.40 
Od vasi do vasi. 13.30 Priporočajo 
vam. . .  14.35 Naši rosluSalci če
stitajo in pozdravljajo. 15.20 Gla- 
sbral intermezzo. 16.00 Vsak dan 
za vas. 17.05 Mladina sebi in vam. 
Glasbene razglednice. 20.00 Kon 
cert opernih melodij. 21.00 Moza 
ik zabavnih melodij. 23.05 Lite 
rami nokturno — P. Gunga. Pe 
smi. ,

■  ČETRTEK, 2«. JUNIJA: 8.08 
Glasbena matineja. 9.05 Počitni

ško popotovanje od strani do 
stram. 10.15 Pri vas doma. 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
tuje goste. 12.30 Kmetijski nasve
ti — dff. Jože JRihar: Razlika med 
obveščevalno in napovedovalno 
službo o medenju. 12.40 Pesmi ju
goslovanskih narodov. 13.30 Pri
poročajo v a m. . .  14.05 Mladina 
poje. 15.20 Glasbeni intermezzo.
16.00 Vsak dan za vas. 17.05 če
trtkov simfonični koncert 18.15 
Turizem in glasba. 19.00 Laliko 
noč, otroci! 19.15 Minute s pev
cem Edvinom Pliserjem. 20.00 če
trtkov večer domačih pesmi in 
napevov. 21.00 Od Ibsena do Io
nesca. 21.40 Glasbeni nokturno.
22.15 Komomo-glasbeni večer.

b b e ;̂ j c r

kava

Mercator

TELEVIZIJSKI
SPORED

19.15 StPORED JRT
20.00 TVD (Zagreb)
20.30 SPORED ITALIJANSKE TV

ČETRTEK, 36. JUNIJA

NEDELJA, 22. JUNIJA
9.00 KMETIJSKA ODDAJA V 

MADŽARŠČINI (Bgd)
9.30 iX) DOMAČE Z . . . (Ljb)

10.00 KAIETIJSKA OEHDAJA (Bgd)
10.45 PROPAGANDNA ODDAJA 

(Ljubljana)
10.50 OTROŠKA MAT'NEJA: Ne

navadne dogodivšlčne Marka 
Piegusa, Pionirski TV dnev
nik (Ljubljana)

11.45 TV KA2IPOT (Ljubljana)
 ŠPORTNO POPOLDNE
15.00 REGATA NA BLEDU — 

prenos (Ljubljana)
18..̂ S LETEČA VRAGA — amer. 

čelov, film (Ljubljana)

18.50 ČILOVEK, NE JEZI SOE 
(Zagreb)

19.20 TV POSTA (Zagreb)
19.45 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
20.30 SPORED ITALIJANSKE TV

TOREK, 24. JUNIJA
17.55 RISANKA (Izubijana)
18.00 LUTKOVNA ODDAJA (Zgb)
18.20 PO SLEDEH NAPREDKA 

(Ljubljana)
18.40 PLOŠČA ZA EVROPO — II 

(Ljubljana)
19.06 NA SEDMI STEZI (Ljto)—
19.50 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)

18.15
19.15
18.45
19.45 
20.00 
».30 
20.35

21.20

21.50

22.40

PO SLOVENIJI (Ljubljana) 
FTLM (Ljubljana) 
PIONIRSKI TV DNEVNIK 
CIKCAK (Ljubljana)
TV DNEVNIK 
3-2-1 (Ljubljana)
A. Marodič: KINOOPERA
TER — oddaja iz cikla MaJJ 
oglasi (Ljubljana)
VEČER SODOBNE SLO- 
\nENSKE POEZIJE — od
daja iz cikla Kulturne dia. 
gonale (Ljubljana) 
INŠPEKTOR MAIGRET —
— serijski film (Ljubljana) 
POROČILA (Ljubljana)

Drugi spored:
16.55 POROČILA (Zagreb)
17.00 NARODNA GLASBA (Bgd)
17.30 KRONIKA (Zagreb)

TON IN JASNA SLIKA ^  samo z antenami ELRADA!

19.45 CIKC/VK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Bgd)
20.30 3-2.1 (Ljubljana)
20.35 HUMORISTIČNA ODDAJA 

(Beograd)
21.20 VIDEOFON (Zagreb)
21.35 ŠPORTNI PREGLED (JRT)
22.05 T \' DNEVNIK (Beograd)

Drug! spored:
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
20.30 SPORED ITALIJANSKE TV

1‘ONEDEU EK , 23. JUNIJA

17.15 MADŽARSKI TV PREGLED 
(do 17.30) (Beograd)

17.46 TIKTAK: Mala Lupinica -
II (Ljubljana)

18.00 PO SL0v:TN1J1 (Ljubljana)
18.25 PROPAGANDNA MEDIGRA

(Ljrbljana)
18.30 ZDRAVSTVENA ODDAJA O 

PATOMORPOLOGIJI (Ljb)
18..SO ČIjOVEK, n e  je z i  ■ SE — 

zabavna oddaja (Zagreb)
19.20 KALEJDOSKOP (Izubijana)
19.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3-2-1 (Ljubljana)
20.35 Amosov Ditelj; TEŽKA SRČ

NA OPERAC3JA — TV dra
ma (Ljubljana) ♦

21.35 Jan Benda: SONATA ZA
ČEMBALO (Ljubljana)

Ž1.45 POROČILA (Ljubljma)
Drugi spored:
17.30 TV NOVK3E (Beograd)
17.45 ODDAJA ZA OTROKE
18.00 MAU SVET (Zagreb)
18.20 ZNANOCT (Zagreb)

20.30 3-2-1 (Ljubljana)
20.35 PLAŠČ italijanski oelov. 

film (Ljubliana)
23.15 POROČILA (Ljubljana)

Drugi spored:
17.30 VEČERNI ZASLON (Saraj)
17.45 RISANKA (Beograd)
18.00 LUTKOVNA ODDAJA (Zgb)
18.20 SVET NA ZASLONU (Zgb)
19.00 NARODNA GLASBA (Zgb)
19.15 TURIZEM (Zagreb)
19.45 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
20.30 SPORED ITALIJANSKE TV

SREDA, 25. JUNIJA

17.15 MADŽARSKI TV PREGLED 
(do 17.30) (Beograd)

17.45 RASTIMO (Beograd)
18.30 EN FRANCAIS (Ljubljana)
18.45 VELIKA PUSTOLOVŠČINA 

serijski film (Ljubljana)
19.15 ANSAMBEL SODOBNEGA 

PLESA (Zagreb)
19.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.35 KORAČNICE IN POPEVKE

— n  (Ljubljana)
21.35 DOKUMENTARNI FILM 

(Ljubljana)
22.35 POROČILA (Ljubljana)

Drugi spored:
17.25 POROČILA (Zagreb)
17.30 KRONIKA (Zagreb)
17.45 RASTIMO (Bebgrad)
18.30 SVET DIVJINE (Beograd)

19.00 ENCIKLOPEDIJA (Bgd)

17.45 DALJNOGLED (Beograd)
18.45 FILMSKI OMNIBUS (Bgd)
19.45 TV PROSPEKT (Zgb)
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
20.30 SPORED ITALIJANSKE TV

19.25 PORTRET SLIKARJA BO
ŽIDARJA JAKCA (Ljubljana)

19.45 PET MINUT ZA BOLJŠI 
JEZIK (Ljubljana)

20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.35 ŽIVLJENJSKO POPOTOVA

NJE DR. HUNTHERJA — 
nemSfci Cim (Ljubljana)

. . . .  PLOŠČA ZA EVROPO — 
m. (Ljubljana)

 POROČILA ri^jubljana)

Drugi spored:
17.25 POROČILA (Zagreb)
17.30 KRONIKA (Zagreb)
17.45 ODDAJA ZA OTRCSCE (Zgb) 

(Skopje)
18.15 MIADINSKI KONCERT 

(Beograd)
19.00 ZNANOST (Beograd)
19.50 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
20.30 SPC»IED ITALIJANSKE TV

SOBOTA, 28. JUNIJA

15.55 POROČILA (Ljubljana)
16.00 ATLETSKI FINALE — pre

nos iz Ctelja (Ljubljana)
18.45 PO DOMAČE Z ANSAMB 

LOM BORISA FRANKA (Li)
19.15 JUGOSLOVANSKA REVO. 

LUCUA — filmska serija 
(Ljubljana)

19.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3-2-1 (Ljubljana;
20.35 ZABAVNO GLASBENA OD 

DAJA (Beograd)
21.35 REZERVIRANO ZA SMEH 

(Ljubljana)
22.00 ORION — serijski film 

(Ljubljana)
32.50 TV KAŽIPOT ^Ljubljana)
23.10 POROČILA (Liutoljana)

STE V Z A m iE G l  
ZA  D A ltlLO ?

je  prim erno darilo za vsako 
priložnost. — Naša dnevna proizvodnja je več 
tisoč cvetov v 6 barvali. — Zahtevajte v vaši 
najbližji cvetličarni

nageljcke /i  vrtnarije Čateb

PETEK, 27. JUNIJA

17.15 MADŽARSKI TV PREGLED 
(do 17.30) (Beograd)

17.45 JANE AYRE — I del mla
dinskega filma (Ljubljana)

18.15 MLADINSKI KONCERT 
(Beograd)

19.00 OFICIR KOPENSKE VOJ
SKE (Ljubljana)

Drugi ^ r e d :
16.55 POROČILA (Zagreb)
17.00 KRONIKA (Zagreb)
17.15 NARODNA GIJVSBA (Bgd)
17.45 MLADINSKA IGRA (Ljb)
18.45 JUGOSLOVANSKA REVOLU

CIJA (Beograd)
19.15 S K.\MERO PO SVETU 

(Beograd)
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
20.30 SPORED ITALIJANSKE TV

MAGAJ Sl SAM
UNIOR®

GRADBENO PODJETJE

OBNOVA
LJUBLJANA 
TITOVA CESTA 39

VABI 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, te r ka
snejša možnost zaposlitve v inozemstvu.

Samska stanovanja in hrana zagotovljena v podjetju.

Osebni prejem ki določeni s pravilnikom podje tja

Vse ostale inlorm acije daje kadrovska služba 
GP OBNOVA, Ljubljana, Titova ( ^ t a  39.

Vsak četrtek

DOLENJSKI UST

Tl BO PQMAGAL

GRADBENO PODJETJE 
» O G R A D «
ORMOŽ

r a z p i s u j e  p r o s t i  d e lo v n i m e s ti :

1. VODJE DELOVNE ENOTE 
GRADBENA OPERATIVA
P o p o j  i;
— gradbena stroka — \1soke gradnje,
— visoka izobrazba in  3 leta prakse,
— višja izobrazba in 5 le t prakse.
— Srednja izobrazba in 10 let prakse.
— Moški z odsluženim voja.^kim rokom.
Družinsko stanovanje bo na razpolago.

GRADBENEGA TEHNIKA — 
PRIPRAVNIKA
P o g o j i :
— srednja tehnična šola — visoke gradnje,
— ali šola za industrijo  gradbenega m ateriala
— ali keram ična šola.
— Moški z odsluženim vojaškim rokom.

Pismene ponudbe z dokazili o izpolnjevanju razpis« 
nib pogojev, sprejem a Icsdrovska služba podjetja. 
Razpisni rok — do zasedbe delovnega mesta.

TEMELJNA IZOBRAŽEVALNA 
SKUPNOST SEVNICA

r a z p i . ' . u j e

DVE ŠTIPENDIJI
v šolskem letu 1969/70 na fakulteti za študij:

matematike in fizike 
matematike in slovenskega jezika
štipendijo  se daje do dokončanja študija v meseč
nem znesku 220 din.

K prošnji za štipendijo je  treb a  priložiti:
— življenjepis
— potrdilo o vpisu na ustrezno šolo,
— zac2nje šolske spričevalo
— potrdilo o prem oženjskem stan ju  staršev 

oziroma potrdilo v višini osebnih dohod
kov in otroških dodatkov.

Razpis velja do -30. jun ija  1969.

I KRI, KI REŠUJE ŽIVUENJA
5  10. junija *> darovala kai na novomeški transfuzij^
E postaji: Mariin Kastelic, Marija Sobar, Pcregrnn Kosv,
= Jože Novak in Alojz Gotllb, dlani Krke. tOTame a ^ v iJ .
3  Novo mesto; inž. Stanko Humar, Jože Kralj, Rndi Kmet,
= Ivan Zrimšek In Ludvik Blatnik, člani IMV Novo mesto;
= Emilija Hegier, članica gozdnega obrata Podtam:
= lelj. Stane Šcnica, Franc LukSifi in Franc KmSič, Claad No-
= volesa Straža; Marija Slak, članica NoTroteJcsa, Novo me-
= sto- Avgust givak, član ^loSne bolnice Novo mesto; TonS*
= ka Smajdek in Marta Klemenčič, članicd VBBOjnovarstveoega
= zavoda Novo mosto; Mirko 2el in Aloj* Sopiič, filana UJV
E Novo mesto; Miha Perlindež, član Krke, tovarne adravii,
£  Novo mesto; Ivan Vidic, član Pionirja, Ncnro mesto; AiUcs
Š  Fink, članica Mesnoga prehrambnega po<U«<lla> Novo mesto;
S  prof. Milan Smerdu, član Gimnazije Novo mesto; Darinka
5  Koncilja, Članica vEgojnovaratvenega zavoda Novo mesto.



v TEM TEDNU VAS ZANIMA
T E D E N S | ( ( I ) l e p ^ P

Petek, 20. junija — Nenad 
Sobota, 21. Junij« — Aloji 
Nedelja, 22. junija — AbsdJ 
Ponedeljek, 23. junija — Kresnic« 
Torek, 24. junija — Janei 
Sreda, SS. Junija — Jaroslav 
Oetitdc, 26. Junija — Gmda

Brežice: 20. in 21. 6, francoski 
barvni film »HudiCev pozdrav«. 
22. in 23. 6. ameriSkl barvni film 
»Camelot«. 24. in 25. 6. ameriški 
barvni film »Zakonolom«.

Črnomelj: od 20. do 22. 6.
sovjetski barvni film »Vojna in 
m in (I. del). 24. in 25. 6. Sved.

SLUŽBO DOBI
TAKOJ SPREJMEMO v uk pekov

skega vajenca. Hrana in stano
v a l^  preskrbljena, ostalo po 
dogovoru. Pekama Martin Ho
č e ^ ,  Krmelj.

ISCEM dva kvalificirana mizarja. 
Plača po dogovoru — najbolj
ša. Stanovanji zagotovljeni. Na
stop službe takoj ali po dogo
voru. Ponudbe pošljite ali se 
osebno zglasite na naslov: Mi
zarstvo Alojz Ovsenik, Jezerska 
cesta 108 c, Kranj.

GOSPODINJSKO pomočnico sprej
me takoj Pekama Omerzel, Kr- 
^u>. Lahko je začetnica, lahko 
tudi starejša.

SPREJMEM mizarskega vajenca. 
Mizarstvo Blatnik, CrmoSnjice, 
Stopiče.

ISCEM gospodinjsko pomočnico k 
^^članskl družini. Javite ae ose
bno fdi pismeno na naslov: Ani
ta Mole, Tomažičeva 24, Ljub
ljana—Vič.

ISCEMO zanesljivo gospodinjsko 
pom o^co; lahko je začetnica. 
Dragan Milkovič, Titova 101, 
Ljubljana.

SPREJMEM dva vajenca s konča
no osemletko za izučitev — so- 
boslikarja—pleskarja. Stanovanje 
p re^b ljen o . Mirko Remih — 
Ljubljana, Riharjeva 2.

STANOVANJA
ISGEM v Novem mestu oprem

ljeno, polopremljeno ali prazno 
Otrovanje za določen č ^ , po 
možnosti z garažo. Ponudbe poš
ljite na upravo lista (1202/69).

CAKOJ ODDAM opremljeno sobo 
dvema fantoma. Naslov v upra
vi Usta (1190/69).

OWAM moškemu neopiremljeno 
S(Ao s centralno kurjavo v No
vem mestu. Naslov v upravi li-

V NOVEM MESTU ali OkoUci 
iičem prazno sobo in kuhinjo 
ali samo večjo sobo. Naslov v 
upravi lista U194/G9).

UGODNO PR(M>AM hidrofor 180 1.
Jože Pavlič, Šentjernej 124.

PO ZELO UGODNI CENI pro
dam: vprežno kosilnico »Meli- 
her«, vprežno kosilnico za žito, 
ki sama odlaga, čistiilnik za ži
to (pajkel), 20a-litrski beton, 
mešalec, stroj za izdelavo zida
kov (izdeluje tri formate). Her
man Skubic, Brvace 7, Grosup
lje.

PRODAM kuhinjsko kredeoico in 
otrcSko posteljico v dobrem 
s t^ ju . Peter Pavlovič, Nad mli
ni 23, Novo mesto.

PRODAM trodelno omaro, fotelja, 
mizo, preprogo in posteljico. 
Miška, Mestne njive 9, Novo 
mesto.

PRODAM navpično žago manjše
ga tipa, ki je v uporabnem sta
nju, dolžina iffoge 10 metrov; 
železne konstrukcije In special
no brez pogona. Cena po do
govoru. Elorjai» Jaketič, Vinica 
38 pri Črnomlju.
ZARADI SELITV'E prodam ele
ktrični Štedilnik, kavč, omaro 
in kuhinjsko pohištvo. Rade 
Stojkovič, Kristmova #, Novo 
mesto.

NA PRODAJ IMAMO Stružni pol
avtomatski stroj in horizontal
ni rezkalni stroj. Oba stroja sta 
bila generalno popravljena, po
trebne so le nekatere dopolnit
ve. Stroja sta brez elektromo
torjev. Na prodaj bo tudi roč
ni brusilni stroj, ki je potreben 
popravila. Stroje bomo j<rodali 
v soboto, 21. 6.; ob 7. uri bo 
licitacija za družbeni sektor in 
ob 8. uri za zasebnike.

— Kovinarska Sola Kočevje 
ZELO UGODNO pitodam maflo 

rabljeno žensko kolo Rog. Ma
rija Kastelic, Stari trg 43. Treb
nje.

PRODAM kombinirano peč za ko
palnico. Franc Bratkovič, Vol- 
čičeva 28, Novo mesto.

PRODAM

ski film »Tu je tvoje življenje«.
Kočevje — »Jadran«; od 20. do 

22. 6. amereiški barvni film »Kup 
morilcev«. 23. in 24. 6. ameriški 
barvni film »Komedijanti«. 25. 6 
francoski barvni film »Stebe: 
carja Trajana«. 26. 6. ameriški 
barvni film »Dan revolverašev«.

Kostanjevica: 21. 6. francoski 
barvni film »Redovnica«. 22. 6. 
pngipžiri film »Heroji Telemarka«. 
25. 6. angleški film »Hrib izgub
ljenih«.

Metlika: od 20. do 22. 6. ja
ponski film »Na sodu smodnika«. 
Od 20. do 22. 6. ameriški film 
»Ljubezaa na p^ku«. 25. in 26 
6. g r ^  film »Grk Janis«.

Mirna: 21. in 22. 6. ameriški 
film »Prva zmaga«.

Mokronog: 21. in 22. 6. angle
ški barvni film »Džingiskan«.

Novo mesto: od 20. do 23. S. 
ameriški barvni film »Revolve- 
raSi ai»aSkega klanca«. Od 24. do 
36. 6. švedski barvni film »Veli- 
ka ljubezen Elvire Madigan«. — 
POTUJOČI KINO NOVO MESTO: 
od 20 do 23. 6. ameriški barvni 
film »Močnejše od slave«.

Sevnica: 21. in 22. 6. amenSkl 
film »V imenu pravice in Pro
boj«. .

Sodražica: 21. In 22. 6. ameri
ški barvni film »Sinovi Katie 
Elder«.

Trebnje: 21. in 22. 6. am erito 
barvni kavbojski film »Sedem ja
hačev«.

praznik Se obilo zdravih let želt 
Cirila z družino.

Dragemu možu in očku Tonetu 
Udoviču i* Repč pri Trebnjem za 
njegov pravkar minuli praznik 
mnogo sreče in Se vrsto zdravih 
let želita žena Stanka in hčerkica 
Radojka.

Ljubemu Alojzu Zarabcu iz 2dl- 
nje vasi za bližnje praznovanje 
vse, kar si sam Seli — Milena.

Dragemu sina oziroma bratu 
Francu Finku, sedaj v Nemčiji, 
za njegov 25. rojstni dan vse naj- 
lepSe — mama in sestra Majda « 
dnižino.

Dragemu sinu Slavka Klobčarju,
ki služi vojaški rok v Somboni, 
za njegov god in minulo 20-letni- 
co vse lepo v življenju — mama, 
ata in bratje.

Dobri hčerki Lojzki Saje i* Ka- 
nade, želimo za dvojni praznik 
vse lepo — družini Gazvoda, An- 
drejčeva, posebno mama. čestita
mo sinu Lojzetu, kakor tudi Kra- 
marjevemu očetu in sinu iz G&- 
berja.

KUPIM

MOTORNA VOZILA

UGODNO PRODAM dobro obra- 
qjeo osebni avto Simca-aronde. 
Ibfonnaaije: Dilandeva 5, No
vo mesto.

r o  UGODNI CENI prodam mo
tor EMZ, 175 com, dobro ohra- 
i^jon, v voznem stanuju. . Franc 
Bartol], Jablan, Mima peč.

UGODNO PRODAM motor mam
ke Puch (letnik 1951) ki mlin- 
eke kamne. Slavko d«lamon, 
Gunte 7, BoStanj.

AVTO VW na obrodce, lepo otiira- 
t^jen, letnik 1965, poxxlam. 
10.000 din je treba plačati ta
koj. ostalo po dogovoru. Naslov 
v upravi Usta (1209/69).

PRODAM Skock) De Uue, letnik 
1068. Ogled vsak dan poipoldan 
od 18. do 20. ure, razen sobote 
iD nedelje. Slobodan Novakovič, 
Mostne ndive 11, Novo mesto.

PRODAM nemški traktor s boso 
v breehibnem stat^ju aU za
menjam za BCS, tip 622. 
Francka Stajdohar, Deskova vas 
9, Stai4 trg ob Kolpi.

PRODAM dobro ohranjen FVeA 
1300, letnik 19&1. Inž. Gddo Rois- 
man, Pod smreko 2, Omomelj.

PRODAM nov moped T 14, letnik 
1969, zaradi odhoda v JLA, re
gistriran do 5. 6. 1970. leta, pod 
Šifro »310.000 Sdin«. ih'odam tu 
di NSU Primo III, registrirano 
z novimi vgrajenimi deli, zelo 
poceni, letnik 1962, t  bronz bar
vo, za 135.000 Sdin. Na^ov v 
upravi lista (1176/69).

PRODAM karamboliran fiat 750, 
letnik 1969. Ana Murgelj, Bučna 
vas 32 a. Novo mesto.

STARO KMEČKO HIftO blizu 
Krke kupim. Ponudbe pod »Zi
dana ali lesena«.

KUPIM rabljene plohe in pod
pornike (punte). Nastov v upra
vi lista.

POSEST

RAZNO
EKODAM žetveno napravo za loo- 

i^nlco BC% ter mlatilnico s 
tvosUi in reto. Ivan Bn^Jer, 
GUnek S, Mlma.

BBODAM odlično ohranjeno kla 
vlTGfco hatmoniiko Hohner (120- 
bcMoo) ter ntlkroflon, delno na 
dva obroka. Andič, potovalni 
orad Oorjenol, Novo meato.

SARADI SELITVE luodno pn>- 
dam enosobno poMstvo, letelnl 
0 tni, električni štedilnik, otio- 
iU  kofiek. Oglasite 90

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 
Ijaj! — če  Ladislava moči 
dež po glavi, od nas sc 
sedem tednov ne odpravi.

l u n i n e  MENE:

23. 6. 
29. 6. 

6. 7.

ob 02.44 
ob 21.04 
ob 14.17

Neža Štravs, Gabrje 17, Brusni
ce, opKMarjam, da moj mož Stan
ko Štravs iz Gabrja ni upravičen 
prodajati, moje lastnine.

Alojz Vidrih, Štravberk 5, Oto
čec, opozarjam, da nisem p la 
nik dolgov, ki bi jih naredila 
moja žena Frančiška Vidrih iz 
štravberka 5.

Opozarjam vdovo Marijo No
vak, da prepovedujem pašo na 
moiJi njivi, sicer jo bom pre
dala sodišču. Ana Blatnik, Gom^ 
I/enart 35, Brežice.

Vika Vaupič, Harinja vas 19, 
Otočec, preklicujem besede, ki 
sem jih govorila o Jožetu Kra
marju iz Luterškega sela, in se 
mu zahvaljujem, da je odstopil 
od tožbe.

lOni»/EsnLA I
OBVEŠČAM stranke, da bo mlm 
zaprt od 25. junija do 31. juHja. 
Vikče\'ič, Globočice, Kostanjevica.

Dragemu možu, očku oairoma 
stricu Lojzetu Peskarju iz Treb
njega vse najlepSe in najboljše 
za njegov god, največ pa zdrav
ja, želijo žena Nežka, hčerka Da
rinka, sinovi Slavko, DuSan in 
Bojan ter Staričevi iz BelSinje 
vasi.

ŠČETKE ZA LOSCILCE in za se
salce za prah obnavlja ščetarsbvo 
Armič, Ljubljana^ TržaSka 52.

Mislejevi mami, bratu Tonetu 
in svakinji Lojzki iz Rogačic ter 
sestri Lojzki iz Trbovelj iskreno 
čestita za praznik Jožica z dru
žino, očetu pa lep poadrav. Iren- 
oa in Suzi pa podUjata polno po
ljubčkov.

GOSTILNA Roman Zorko v Dru
žinski vasi prireja v nedeljo, 
22. junija, vrtno veselico. Za za
bavo poskrbljeno. Vljudno vab
ljeni!

GOSTILNA MALI na Gomili 
pri Bell cerkvi priredi v nedeljo, 
21. Junija, vrtno veselico. Igrali 
bodo Beneški fantje. Vabljenll

POLOVICO HIŠE (popoinoma de
ljeno) z dvosobnim komfortnim 
sončnim stanovanjem, s sad
nim in zeleixjavnim vrtom v 
najlepSem delu Kranja zame
njam za enostenovand«^ biAo 
v Novem mestu ali okolici. 
Razliko doplačam, ervenUiaJnO 
prodam. Ludvtt Slaibe, Kranj, 
Stošičova 2.

PRODAM POSESTVO v Stari Li
pi, občina Črnomelj. Cena In 
plačilni pogoji so na razpola
go pri Zavodu za pravno po
moč v Novem mestu. Karla La
sič.

NA VRHU pri Šentjerneju pro
dam hiSo, koeolec in njive (30 
arov), primemo za novo grad
njo, In gradbeni material v 
vrednosti 14.000 din. Franc Go
lob, .^^tjem ej 162.

KUPIM HISO z vrtom, vseljivo 
do jeseni. Cena do 8 mlUjone 
Sdin. Ponudbe pod »Dolenjska«.

PROD.\M HIŠO z vrtiom in 40 
arov njive v Kaplji vasi. Jože 
lindič. Kaplja vas 17, Tržišče 
na Dolenjskem.

POCEM PRODAM zazidalno par
celo z urejeno komimalo v Got- 
ni vasi. TTKV inozem<«ki radio, 
polavtomatski pralni stroj. Po- 
dzvedbe: Tratnik, Glavni trg — 
Novo mesto.

PRODAM blSo z nekaj aemlje, 
20 minut od železni.ško postaje. 
Krško. Cvelbar, Vrbina 5, Kr
ško.

Dragi mami Lojzki Mscovec iz 
BršliiM pri Novem. mesto za njen

Elkspresno očisti, oblačila Pral
nica in kemična čistilnica, No<vo 
mesto, Germova 5.

toro mesto
trn Drl F^lanu, Majde n.
V  ffoi

IteiUnik 
M0»« meato.

nUlDAM kuhinjsko kredenco 
O onai«. Oubdova t

DNE 17. fi. t!M>9 s«n IzgubH av- 
tomobilHko pumo 6,50-16 od Ga- 
bro\'ke do Novoga mostii. Po
štenoga najditelja prosim, naj 
Jo vrne na podjetje ŽITO. No
vo mesto.

BOI-EHATK NA *KI,ODCU, je 
trih, žolču, črevesju, prebavi? 
Poizkusite z rogaško DONAT 
vodo! Hvaležni boste temu pri- 
ro^em u zdravilu! V Novan 
mestu ga dobite pri STAN
DARDU (MERCATORJU), pri 
HMELJNIKU in pri DOLENJKI.

NAJBOLJŠE DARIIX) za vašo ne
vesto vam rjripravi zlatar, Oo- 
iH>odta S, ljubljaaa (poleg unl- 
venie).

Prav je, da zveste:
Poletni obseg

■  z DANAŠNJO ŠTEVILKO prehajam o na obi
čajni poletni obseg domačega lista: do jeseni bo 
naš tednik Izhajal povprečno na 16 s t r a n i ,  zaradi 
druge poikrajinslse izdaje pa  bomo praktično tisdcaU 
vsak teden 18 strani. Ob is^emnih priložnostih (zar 
radi event. večjih naročil uradnih objav v Skup
ščinskem  Doa. listu ali zaradi praasnikov, poveča
nega števila reklam nih objav in pod.) bomo po po-

• trebi izdali tudi kakšno debelejšo številko. Sredi 
septem bra bomo speit začeli tiskati po 28 strani 
(v 2 pokrajinskih izdajah).

■  ZARADI RESNIČNIH POTREB po vsestran
skem obveščanju in zavoljo razširjene dejavnosti 
domačega tednika sm o letos z vključno današnjo 
številko natisnili našim  bralcem  že 730 stran i Do
lenjskega ILsta, čeprav bi jih  bili moraU izdati po 
letnem planu šele 644 (v 23 tednih po 28 strani, 
dvakrat pa sta zaradi praznikov m orali iziti dvojni 
številki). To pomeni, da smo nudili bralcem kaar 
86 strani grradiva čez obljubljeno mero; prosim o 
vas, da upoštevat« tudi to, ko boste zdaj nekaj 
tednov prejem ali domači list v malce skrčenem  oh- 
segu. Nujno 'moramo prUiraniti nekaj denarja in pa
p irja  za jesensko in zimsko obdobje, ko bomo bral
ce in naročnike spet presenetili z nekaterim i novimi 
rubrikam i, novo slikanico, zanimivo povestjo in še 
z marsičim , kair že pripravljam o.

■  ZAMUDNIKI (nekaj jih  še vedno imamo, brez 
zamere!) imajo zdaj zadnjo priložnost, da .si zago
tovijo nadaljnje r e ^ o  prejem anje lista; kdor do 
zadnjega jun ija  ne bo poravnaj polletne noroč- 
nine, mu bomo naš list žal m orali ukiniti.

Lopo vas pozdravlja

UPRAVA DOLENJSKEGA USTA

Trebnje: padec v Peklu
15. junija je Darinka Bec, učen

ka dnigega razreda osnovne šole 
iz Pekla pri Trebnjem, peljala na 
moškem kolesu 5-letno Marico 
Rugelj. Po 50 metrih vožnje sta 
deklici padli. Darinka se je pri 
nesreči hudo poškodovala in so jo 
(Speljali v novomeško bolnišnico.

Mokro polje: kolesar 
brez luči

16. jimija ob 2.15 je avtobus, 
Id ga je vozil Anton Prhne iz 
Orehovice, zbil po cesti 35-leitnega 
kolesarja Jožeta Dragmana. Ko. 
lesar je bil poškodovan in so ga 
odipeljali v novomeSko bolniSnico. 
Dragman se je ponoči peljal brez 
luči na kolesu. Nesreča pa se je 
pripetila, ko je zavil pred avto
bus v trenutku, ko ga je Prluie že 
prehiteval.

Jugorje: z motorjem 
na boku

9 . junija :^utraj je na gorjan
ski cesti potolč«! obležal v ob
cestnem jarku 25-letni Franc Kren 
iz Drganjih sel. Padel je z mo
torjem, ki ga je vozil, čeprav nL 
ma vozniškega izpita. Na ovinku 
pred Jugorjem ga je zaneslo. Naj
prej je t r ^ i l  v skalo, nato pa še 
v betonski jašek. Odi^ljali so ga 
v novomeško bolnišnico.

MEDVEDJEK: TOVCJORNJAK NA 
BOKU

Pri Medvedjeku se je 9. junija 
zjutraj p r e v il  tovornjak, ki ga 
j« vozil Ulisse Pieroni iz Gorice. 
Voznik je zapeljal na neutrjeno 
bankino, s katere pa ni mogel već 
na cesto. Vozilo se je znašlo na 
nasipu in se tam prevrnilo na 
bok. škodo so ocenili na 5000 
din.

Drnovo: motorista 
spodneslo

Na priključku avtomotoilake oo- 
ste pri Drnovem je H. junija opol- 
dne spodneslo motorista Stjepana 
Valešiča iz Oelja. Oba s sopotni
kom Milanom Bekom sta se ra
nila, prvo pomoč pa so jima dali 
v brežiški bolnišnici.

Mopedista so odpeljali 
v bolnišnico

24. maja popoldne se je mopo- 
dist Prane Kužnik iz Krškega pe
ljal proti Brestanici. Na cesti 4. 
Julija v Krškem je privozil napro
ti voznik osebnega avtomobila Ro
man Novak iz Kozjega. Mopedist 
je nenadoma zavil v le\’0  in trčil v 
avtomobil. Odpeljali so ga v bol
nico. Na vozilih je za okrog 3.000 
dinarjev škode.

Za iskanje našega sinčka Jožka 
Beleta se iskreno zahvaljujOTio LM 
Novo mesto, vojakom JLA, GD 
Lakovnice, vaščanom obeh Lakov- 
nic ter vsem ostalim.

Hvaležna družina Bele

Ob težki izgubi našega brata in 
strica

JANEZA GRGETIČA
iz Rajca

se lepo zahvalimo vsem daroval
cem cvetja, sorodnikom in sose
dom, ki so nam izrazili sožalje. 
Prav lepa hvala gospodu župniku 
za spremstvo in vsem, ki so ga v 
tako velikem številu spremili do 

preranega groba.
Žalujoči: bratje in nečaki z
družinami

Ob prerani smrti naše drage žene, 
mame, stare mame in sestre

PAVLE GOLE, 
roj. SMOLIČ

se Iskreno zahvaljujemo vsem so
rodnikom, prijateljem, znancem 
in sosedom, ki so se tako množič
no poslovili od nje na mrtvaškem 
odru, nam izrekli so ^ je , ji da
rovali toliko vencev in cvetja ter 
jo v tolilcšnem številu spremili na 
zadnji poti. Iskreno se zahvalju
jemo pevskemu zboru, gospodu 
žui«ilku za ganljivi govor pri od
prtem grobu, rudniški godbi ter 
dr. Rupniku in vsem, ki so ji lal- 
Sall trpljenje. Se enkrat vsem 

iskrena hvala.
Žalujoči: mož Anton, sin
Toni, hčerke Mici, Olfca in 
Pavla s družinami ter druco 
sorodstvo 

Kočevje, 2. 6. 1969

g. župniku za spremstvo ter dru
žinam Reismanovi, Pucljevl, No
vakovi iz Šmarjeških Toplic, 
Borštnarjevi iz Družinske va«i, 
družini Ovniček iz Šmihela in 
Osojnikovi iz Novega mesta. Za
hvaljujemo se tudi sodelavcem iz 
delovnega kolektiva za spremstvo, 
ter učiteljskemu zbom in učencem 
ter vsem drugim, ki .so kakorkoli 
počastili pokojnikov spomin in 

nas tolažili.

Neutolažljiva žena z otroki, 
sturši in dni^o sorodstvo 

Družinska vas, 16. 6. 1969

Po dolgi bolezni nas je zapustila 
naša draga mama, stara mama in 

sestra

JOŽETA KACIN
z Glavnega trga 8, Novo mesto
Zahvaljujemo se vsem sorodni
kom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki so jo spremili na 
zadnji poti, ji darovali vence iq 
cvetje. Zahvaljujemo se tovarni 
NOVOTEKS za podarjena venca. 
Posebna zahvala vsem zdra\'ni- 
kom in strežnemu osebju gineko
loškega oddelka bolnice v Novem 
mestu za lajšanje bolečin v času 
njene bolezni. Zalival jujemo se 
tudi obema g. župnikoma za sve

čanosti pri pogrebu

Žalujoči sin Tone * družino 
in drugo sorodstvo

Ob bridki In nenadomesljivl Iz
gubi ljubega moia, dobrega In 

skrbnega oteta

ALOJZA KAVČIČA
kmet. tehnliu

se Iskreno zahvaljujemo vsem 
znanoem In prijateljem, ki so ga 
spremili na zadnji poti, nam 
ustno ali pismeno izrekli sožalje, 
mu podarili vence in cvetje ter 
nam kakorkoli pomagali v teb 
težkih trenutkih. Posebno se za
hvaljujemo KZ Krka Novo mesto 
— ekononvskl enoti SenUemeJ za 
lodarjene venoe, tov. Oorcu, u- 
piavitelju osnovne šole Smarjeta,

Ob tragični Izgubi našega dragega 
sinka

JOŽETA ZORENČA
iz Straže pri Šentrupertu, učenca
4. razreda osnovne šole na Mirni 
se iskreno zahvaljujemo vsem so
rodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem, ki so ga spremili na 
zadnji poti, nam izrekli sožalje 
tor mu darovali vence In cvetje. 
Posebna zahvala njegovim sošol
cem, učcncem in učiteljskemu 
zboru osnovne šole Mima za tako 
Številno spremstvo, kolektivu KPD 
Dob za vso izkazano pomoč, tovari
šu Petru Šemrovu in sošolki Su
zani Brec za ganljive besede. 
Zahvtda zdravnikoma oU*. Jožetu 
Jakliču in dr. Jerneju Kranjcu ter 
tovarišem Antonu Komarju, IXi- 
ftanu Tripkoviču in Jožetu Kovadi* 
ču za ves trud, da bi našega 
dragega sinka obudili k življenju. 
Zahvaljujemo so tudi godbi na 
pihala iz Trebnjega ter pevskinm 
zboroma DPD »Svoboda« in 
osnovne Sole z Mirne ter njihovo
mu i)evovodji tov. Staiujtu Pečku.

Žalujoči: oče Joie, mati Ju* 
stina, sestrica Martinka, strici, 
tete in drugo sorodstvo

DOLENJSKI LIST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI; občinske konferen

ce SZDL Breždce, Cmom elj, Kočevje, K rško, Metli
ka, Novo mesto, Ribnica, Sevnica in Trebnje.

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone Gošnffk 
(glanmi in odgovorni urednik), Ria Bačer, Slavko 
Dokl, Miloš Jakopec, M arjan Legan, M arija Pado- 
van, Jože Prim c, Jožica Tepi)ey In Ivan Zoran. Teh- 
ničnd urednik: M arjan Moškon.

IZHAJA vsak četrtek — Posamezna številka 70 
par (70 starih  din) — Letna naročnina: 32 Ndin 
(3200 Sdin), polletna naročnina 16 novih dinarjev 
(1600 Sdin); plačljiva je  vnaprej — Za Inozemstvo 
62.50 novih dinarjev (6.S50 Sdin) oz. 5 am eriških do
larjev ali iistrezna druga valuta v vrednosti 5 am eri
ških dolarjev •— Tekoči račtm pri podr. SDK v Novem 
m estu; 521-8-9 — NASLOV ITREDKISTVA IN UPRA- 
VE: Novo mesto. Glavni trg  3 — Poštni predal: 33 — 
T ol^on; (068)-21-227 — N enaročenih rokopisov in 
fotografij ne vračam o — Tiska f:P »Delo« v Ljubljani


