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Spoznanje

mladih
»Edina pot, ki pelje do hi

trejšega vsestranskega na
predka kmetijstva, mora 
vključevati tudi učinkovit 
vpliv kmeta na našo kmetij
sko politiko. Iz kmeta nika
kor ne smemo več delati ob
jekt političnega manipulira
nja, saj je fco vendar miš člo
vek, privržen socialistični 
ideji in njenim poglavitnim 
načelom. Dokler imamo tako

(Nadaljevanje na 3. str.)

SREČANJA S STANETOM KAVČIČEM V POSAVSKIH OBČINAH

Zakaj se ne bi vzpeli prav na vrli?
Tovarna pohištva v Brežicah se mora odpreti navzven -  Že zdaj bi lahico 
prodala trikrat več izdelkov, kot jih lahko napravi -  Senovo pred velikimi 
investicijami -  Če bo denar, bo premogovništvo v kratkem zamenjala nova 

industrija -  Zrasli bosta dve tovarni

Predsednik izvršnega sveta 
Stane Kavčič je 19. junija 
obiskal Brežice. Pričakali so 
ga predstavniki občinske 
skupščine in družbeno-poli- 
tičnega življenja. Najprej so 
ga spremili v tovarno pohi

štva, Direktor in sodelavci 
so mu na kratko prikazali 
podjetje, izdelke, dosedanji 
razvoj tovarne in načrte za 
prihodnost.

Tovariš Kavčič je bil pri
jetno preserxečen nad podat-

Stane Kavčič na posestvu AGROKOMBINATA v Stari vasi pri Krškem, kjer so 
mu razkazali hladilnico sadja. Dogi*ajena bo čez dva meseca.

(Foto: Jožica Teppey)

FRANC POPIT IN ANDREJ MARINC V BELI KRAJINI

V Beli krajini še več sodelovanja
V ponedeljek sta se mudila v Beli krajini Franc Popit, predsednik CK ZKS, 
in inž. Andrej Marinc, sekretar CK ZKS —  GosVa sta obiskala več kolekti
vov v Metliki in Črnomlju ter Vinico, rojstni kraj pesnika Otona Župančiča, 

ki se razvija v turistično središče

Proračun končno 
le sprejet!

Na torkovi seji obeh zbo
rov občinske skupščine Cmo- 
meli, ki je trajala od zjutraj 
do popoldanskih ur, je bil 
vendarle sprejet letošnji ob
činski proračun, v katerem 
je predvidenih 5,108.174 din 
dohodkov In prav toliko iz
datkov. Pred sprejetjem je 
bilo precej razprave, ker je 
za vzdrževanje krajevnih 
skupnosti in dništev še zme
raj mnogo premalo denarja. 
Tudi ob sprejemanju odloka 
o ustanovitvi sklada za na
kup, gradnjo in adaptacijo 
stanovanj za borce je bila 
razprava obširna in živahna, 
končno pa so odborniki spre
jeli odlok in dali soglasje k 
statutu, po katerem bodo 
posojila razdeljevali. Na 
dnevnem redu seje je bilo 
10 točk. Vse so bile zaninn- 
ve t«T pomembne. Obširneje 
bomo o seji poročali prihod-, 
njič.

Ifi
OD 26. JUNIJA 
DO 6. JULIJA 

Padavine pričakuje
m o nekako 27. in 28. 
junija ter 2. in 5. juli< 
ja. V ostalem  bo pre
vladovalo lepo vreme.

Dr. V. M.

V ponedeljek ob 9. uri zju
traj sta se pripeljala v to
varno BETI v Metliki pred
sednik CK ZKS inž. Andrej 
Marinc. Gosta so v tovarni 
pričakali sekretar medobčin
skega sveta ZKS Ludvik Go
lob, predsednik občinske 
skupščine Metlika Ivan 2ele, 
sekretar komiteja Martin 
Štefančič in predstavniki to
varne BETI.

V dveumem razgovoru je 
direktor tovarne BETI Pe
ter Vujčič s sodelavci sezna
nil goste z rastjo tovarne, ki 
se je v slabih 12 letih obsto
ja povzpela med najvidnejše 
proizvajalce trik o taže  kon
fekcije v državi. Tovariš Po
pit se je zanimal zlasti za 
izvoz, za strokovni kader, za 
ekonomske odnose med ob
rati in centralo v Metliki, 
kak!or tudi za delo or^mi-

Huda ura nad 
Loškim potokom
Nad Loškim potokom se je 

17. junija okoli 12. ure utrgal 
oblak. LiK> je kot iz škafa, 
padala je toča, na dan pa so 
udarile tudi podzemne vode. 
Najhuje je bilo v vasi Traiv- 
nik. V kake pol ure sta bila 
vse polje in dolina poi Trav
niku pod vodo, ki je segala 
do vasi. Neurje s točo in 
voda sta prizadejala precej- 
šiX|o škodo na nijivah in 
travnikih. Takega neurja 
l^iudje v loškem potoku ne 
pomnijo že mnogo l^t.

2sacije Zveze komunistov v to
varni.

Ko je gostom predsodnik 
občinske skupščine Ivan žele 
(Nadaljevanje na 3. str.)

kom, da izvaža podjetje” 70 
odst. izdelkom na zahodna tr
žišča. Dejal je, da je to veli
ka prednost za nadaljnji raz
voj podjetja, saj si je s ka
kovostjo že 2sagotovilo odje
malce v ZDA in na drugih 
konvertibilnih tržiščih. Zani
mal se je za strokovno zase
denost v podjetju, pri čemer 
pa ga odgovor ni zadovoljil. 
Tovarna zaposluje 390 delav
cev in ima samo 2 inženirja, 
3 strokovnjake z višjo iz
obrazbo in 8 delavcev s sred
njo šolo. Stane Kavčič 
je priporočil predstavnikom 
podjetja, naj štipendirajo

(N adaljevanje na 3. s tr.)

Konjske dirke 
v Šentjerneju

v nedeljo, 29. junija ob 
14. uri bodo v Šentjerneju 
tradicionalne konjske dirke, 
ki jih prirejata, klub za 
konjski šport iz Šentjerneja 
in turistično društvo Otočec- 
šmarjeta. Ker bodo na teh 
dirkah nastopili znani konji, 
pričakujejo organizatorji, ^  
se bo ta dan zbralo v Šent
jerneju spet veliko gledalcev.

JUTRANJKA —  
prva V Evropi

Sevniška tovarna otroške 
kofekcije JUTRANJKA zdaj 
zaposluje že okoli 500 ljudi, 
zvečine žensk, in bo letos do
segla že skoraj 4 milijarde 
starih dinarjev celotnega do
hodka. V prvih petih mesecih 
letos je vrednost proizvodnje 
kar za 40 odstotkov večja kot 
lani v istem času in je po 2»n 
gotovilu vodstva podjetja to 
varna ne samo največja v Ju
goslaviji, temveč tudi v vsej 
Evropi, seveda med tovarna
mi otroške konsekcije.

B. JAKAC: OTON ŽUPANČIČ, PORTRET, LJUBLJANA 1947

»O rodni dom, o hiše očetove streha ti! 
Siromaku si grad in popotniku v dalji uteha 
t i . . . «  (O. Župančič: Duma)

Pozdravljeni, 
dragi rojaki!

Letošnje srečanje dolenj
skih izseljencev, ki posta
ja te  tradicionalno, bo no. 
Vinici ob Kolpi 28. in 29. 
junija.

Vabljeni, dragi rojaki, 
kajti srečanja z vami so 
za nds vedno topla in pri
srčno.' Veseli smo, da bo
ste preživeli svoje počitni
ce v deželi sonca, doma
čih pesmi in običajev, vi
norodnih gričev — v Beli 
krajini, da jih boste preži
veli v prijaznih krajih de
žele vašiJi dedov pod Gor
janci, pod domačo braj
do. ob zeleni Krki, med 
dolenjskimi griči, od kO' 
der ste se izselili pred de
setletji v tujino. Izselili ste 
se v upanju, da se spet 
vrnete v domovino, pa ste 
ostali v tujini in si tam 
ustvarili svoj novi dom. 
Toda vaša čustva so še ve- 
dno v rojstni deželi. Zato 
se radi vračate v domači 
kraj. S hrepenenjem v sr
cu se radi spominjale do
movine. Spominjate se je 
takšne, kakršna je bila ta
krat, ko sle jo zapuščali 
zadnjikrat.

Toda v zadnjih dveh de
setletjih in pol, od kon
ca druge svetovne vihre, 
ko je bila porušena Iri iz
mučena. se je pobrala s

tal in dosegla velike uspe
he. Tudi vi ste ji pri tem  
pomagali. Zato so vezi 
med vami in domovino 
postale še trdnejšee.

Tudi deželica ob svetlo 
zeleni Kolpi, pod Gorjan
ci in Kočevskim Rogom 
je spremenila svojo podo
bo. Toda vseeno boste lah
ko občudovali idiličnost 
pokrajine, domače pesmi, 
kola, kresne in svadbene 
običaje.

Zadovoljni smo, da se 
bomo letos srečali Tia Vi- 
r l̂ci, rojstnem kraju pes
nika Otona Župančiča, ki 
je ponesel ime tega ma
lega, a lepega in prijazne
ga kraja v vse dežele sve
ta. Letos je to naše tretje 
srečanje.

Želimo, da bi ponav
ljala, da bi širila in 
poglabljala prijateljstvo in 
kulturne stike med nami 
in vami ter narodi, med 
katerimi živite.,

Pridite, dragi rojaki, na 
3, srečanje dolenjskih iz
seljencev na Vinico v ^e li  
kvajini, domovina vas bo 
sprejela kakor mati!

Predsednik občinske 
skupščine Črnomelj: 

inž. MARTIN 
JANŽEKOVIČ

Na obisku v Beli krajini s i je  v ponedeljek, 23. 
nija, Franc Popit, predsednik CK ZKS, najprej ogle
dal tovarno BETil v  Metliki. Na fotografiji: direktor 
BETI Peter Vujčič razlaga tovarišu Popitu p o t^  
proizvodnje. (Fotoi Ria Bačei*)

CEaSalZl

V soboto, 28., in v nedeljo, 29. junija, bo na Vinlcd

111. SREČANJE DOLENJSKIH IZSELJENCEV
Ob tej priložnosti so organizatorji prireditve, občinske 

konferenco SZDL doleivjskih in posavskih občdn, pripravile 
dragim rojaJcOTi iz zamejstva in gostom naslednji program: 

v  soboto, S8. JuidJa, ob 18. uri; otvoritev etoograjTske
razstave ia razstave NOB v osnovni Soli. Ob 20. uzl bo
▼  campu semiSka ohoet ta Itresovanje. Program bosta iz
vedli foUdomi skupini iz Semiča in Dragatu^. SJodUa bo 
zabava, na katerd bo i$rral Henček Burkat s svojimi fanti.

v  nedeljo, 29. junija, ob 9.30: konceirt godbe na pihala
iz Hrastnika. Ob 10.30 spreOein izseljencev 'in  pozdravni
govori. Ob 11. uri bo tailturoi program, v katerem bodo 
sodelovali: slovenski meSani perv-slci zbor Jacobus Gallus iz 
Trsta, harmonikarski orkester iz alCrlovca ter recitatorji in 
folklorne sicupind s Preiloke in Vinice. Po prc^amai bo ob 
melodijah Henčkovcga ansconhla in mnogih dobrotah pristna 
belokranjska zabava s plesom.



tedenski
mozaik

Živčni jiinkcionarji NASA 
— ameriške uprave za vesolj
ske polete — niso bili poseb
no zadovolpii, ko so trije 
ameriški astronavti Scott. 
McDivitt m Schmeikart »ušli« 
svojemu spremstvu in se go 
temeljito nalezli v sovjetskem  
avionu AN — 22. Pili so viski 
s sovjetskimi astronavti.. 
Na kitajskem so nekoliko po
pustile spone, ki šo vezale 
tuje diplomate. Nekaterim di
plomatom so dovolili potova
ti izven Pekinga. Britanske
mu poslaniku obljubljajo, da 
bo lahko obiskal Šanghaj. 
Ka] obljubljajo sovjetskemu 
odpravniku poslov, ni zna
no .. V Sofiji je bila med- 
TMrodTui turistična konferen
ca. Nanjo so Bolgari povabili 
tudi Kitajce, čeprav so z n ji 
mi sprti. Toda ne tistih iz 
Pekinga, ampak tiste čang- 
kajškove s Tajvana. Kaj si o 
tem mislijo v Pekingu, je 
med drugimi jasno in brez 
ovinkov povedal list »žen 
Min Zi Bao« . . .  Nixonov od
poslanec Rockefeller potuje 
po Latinski Ameriki »z odpr- 
timi očmi in ušesi«. Toda od
prte so samo oči in ušesa, 
vrata štirih držav pa so za
prta. Prav tako so mu zaprti 
stiki z javnostjo, ker bi bilo 
to nevarno tako za njegove 
oči kakor tudi za ušesa. . .  V 
Lagosu, glavnem mestu Nige
rije, so povedali, da je pre
povedano poslušati oddaje bi- 
afrskega radia. Hkrati so iz
gnali dopisnika britanskega 
radia BBC, ker je poročal 
tudi o tem, kaj pravi druga 
stran. Očitno so Nigerijci še 
daleč od zmage . . Novi pred
sednik francoske vlade Jac- 
ques Chaban-Delmas je ponu
dil bivšemu ministru Pinayu 
ministrstvo za finance. Ta se 
je lepo zahvalil za ponudbo, 
a je ni sprejel, ker meni, da 
njegovega »zdravila« za go
spodarstvo Francozi ne bi 
po irli. . .  V Rodeziji so se na 
referendumu odločili, da bo
do pretrgali vse zveze z Brita
nijo in jeseni oklicali repub
liko Volitve so bile popolno
ma demokratične — za belce. 
Volilo jih ie 80.000. Afričanov 
je 50-krat več kot belcev, vo
lilo pa jih ie samo 10.000. Be
lim rasistom se zdi to popol
noma razumljivo, po svetu pa 
zmajujejo z glavo nad to »de
mokracijo« . . .

Odkod dobiti meso?
Nekateri mesarji podcenjujejo živinorejce -  »Če 
bo premalo mesa, bo cena višja!«, taka »sala
menska« rešitev pa škoduje živinorejcem in go

spodinjam

Razmere v kmetijstvu se 
včasih spreminjajo skoraj ta
ko hitro kot vreme. To se 
seveda odraža tudi v pre
skrbi z živili. Zadeva zato 
m le kmečki problem, tem
več tudi splošno gospodarsko 
in družbeno vprašanje.

Primere bi lahko našteva
li vse od čebule in česna do 
pitanja goved in mesa v me
snicah. S pretiranim ali go
spodarsko neutemeljenim zni
ževanjem cen pri prideloval
cih skoraj vedno čez nekaj 
časa škodujejo tudi porab
nikom živil. Zaradi pomanj
kanja blaga, ki ga kmetoval
ci niso hoteli ali mogli pro
izvajati za nizko ceno, pro
dajne cene v trgovinah in 
mesecih pretirano poskočijo.

V nekaterih krajih, zlasti 
v nekaterih občinah na Do
lenjskem, pa tega menda še 
ne raztimejo ali nočejo razu
meti. Pitana goveda še ved
no odkupujejo po znatno

TELEGRAMI
PARIZ — Novi francoski premi

er Jacques Chaban-Delmas je se
stavil francosko vlado. M i^ te r 
za sainanje zadeve je Maurice 
Schumann. Dosedanji 2̂ a n j i  mi
nister Michel Debrć je postal ob
rambni minister, Valery Gisoard 
d'Estaing pa je postal finančni 
minister.

TEL AVIV — Izraelci poročajo, 
da je njihova vojaška enota na
padla in uničdla egiptovsko radar
sko postajo na drugi strani Su
eškega prekopa. Egiptovski voja
ški predstavnik je zanikal, da bi 
Izraelci uničili radarsko postajo, 

da tam m radarskih postaj.
BUENOS AIRES — Odpor pro

ti vojaSki vladi generala Onganie, 
narašča. Po krvavih neredih v 

j mestu Cordobi je Ongania oblju
bil nekaj demokratičnih svobo- 
§čin.

MOSKVA — V Habarovsku so 
se začela pogajanja med Kitajci 
in Rusi o plovbi skupnih ob
mejnih rekah. Ta pogajanja so 
prvi uradni stik med državama 
od leta 1967, ko se je v Harbi- 
nu sestala mešana komisija za 
plovbo.

D2AJPUR — V neki mdijskl 
vasi je vunrlo 43 oseb, več sto pa 
so jih prepeljali v bolnišnico, ker 
so pri peki dali po pomoti v pe
civo sredstvo za uničevanje mrče
sa namesto sladkorja.

NEW YORK •— Na sedežu OZN 
so potrdili prejem peticije, ki Jo 
je podpisalo 54 sovjetskih razum
nikov. V njej se podpisniki ob
račajo na svetovno organizacijo 
za pomoč, ker se bojijo vrnitve v 
Stalinove čase zaradi političnega 
preganjanja.

nižjih cenah, kot so se v 
zadnjih tednih uveljavile 
drugod. Medtem ko v se
verovzhodni Sloveniji bdku- 
pujejo prvovrstna pitana go
veda — stara od 18 do 36 
mesecev — že po 6,20 do 
6,80 din kilogram žive teže, 
plačujejo v Trebnjem le 5,50 
din, v Črnomlju od 5 do 
5,60 din, v Metliki od 4,50 
do 6 din in v Novem mestu 
od 5 do 6 din. Cene so zad
nje dni sicer močno posko
čile, toda — živine ni!

Zakaj so cene živine na 
Dolenjskem toliko nižje?

Lansko jesen so odkupo- 
valci živine pripovedovali — 
takrat so plačali za kilo
gram pitanega goveda največ 
4,50 din — da kmetje ne 
uporabljajo močnih krmil, za
to ima njihova živina velike 
vampe. Na občini Črnomelj 
pa so takrat menili, da se 
ne bi bilo treba bati po
manjkanja mesa v prihod
njih letih, če bi od kmetov 
odkupovali boljša mlada pi
tana goveda po 5,50 do 6 
din kilogram. To so poveda
li med pogovorom o takrat
nih težavah kmetijskih orga
nizacij, ki so imele pri pita
nju v lastnih hlevih veliko 
izgubo.

Zdaj pa smo spet na kri
žišču in ugibamo, v katero 
smer jo mahniti.

Ali lahko kmetje spitajo 
več živine, kot je pitajo 
zdaj, ali naj na Dolenjsko

Črnci
čedalje bolj 
nezadovoljni
— v zadnjih treh letih se je 
povečal odstotek ameriškega 
črnskega prebivalstva, ki je 
nezadovoljno s svojim dele
žem pri razvoju glavnih to
kov ameriškega življenja. Po 
anketi Gallupovega inštituta 
se je število nezadovoljnih 
črncev povečalo za 16 %. Kot 
navajajo, 59 % anketiranih 
meni, da so razvojne poti za 
črnsko prebivalstvo počasne. 
Le 22 «/o anketiranih je bilo 
zadovoljnih s sedanjim sta
njem.

SOPHIA IX>REN NA BRIONIH — Predsednik Tito in njegova soproga sta  na 
Brionih sprejela Carla Pontija in Sophio Loren, ki sta pred tem  obiskala ^ n o  
goro. Na sliki; med ogledovanjem otoka. Foto: Tanjug

dovažajo živuK) in meso iz 
Vojvodine in drugih krajev 
države, kot menijo nekateri 
mesarji? '

Veliko število nakupovalcev 
v Slveniji in iz drugih krajev 
države gotovo opozarja, da 
naši mesarji ne bodo dobili 
živine drugod po nizki ceni, 
razen, če bodo kupili naj
slabšo in najcenejšo. A kak
šno meso bodo pot«n pro
dajali? Z nekoliko nižjo ce
no za slabo meso gotovo ne 
bodo koristili porabnikom 
mesa. To je že strokovno 
dokazano. Z nizko odkupno 
ceno živine pa ne spodbuja
jo niti domačih živinorejcev, 
da bi spitali boljšo živino 
in več živine.

Zavreči je treba trditve, 
da v nekaterih občinah 
kmetije ne znajo spitati le
pe živine. Ce je doslej res 
niso, je treba poiskati vzro
ke. Gotovo niso krive le na
ravne razmere, ampak tudi 
pomanjkljiva strokovna sliiž- 
ba. In seveda cene! Nikakor 
ni moči pričakovati, da bi 
kmetje priv sedanjih nizkih 
odkupniii cenah izdatno kr
mili živino z močnimi krmi
li, zlasti n e  s kupljehimi. 
Gotovo pa bi jih dajali ži
vini več, če bi jih kmetijski 
strokovnjaki naučili, kako 
naj jih pridelujejo na svo
jih posestvUi. Boljšo živino 
pa bi jim tudi plačali po vi
šji ceni.

Jože Petek

tedenski notranjepolitični pregled -  tedenski notranjepolitični pregled

m MLADI O KMETIJSTVU —
Na sobotni konferenci Zveze mla
dine Slovenije so poudarili, da je 
treba prisluhniti željam kmetov, 
da izboljšajo svoje gospodarjenje. 
Ugotovili so, da sedanje km etijske 
organizacije ne ustrezajo kmetom. 
Zadruge naj bi upravljali le kmet
je v sodelovanju s km etijskim i 
strokovnjaki. Kmečki mladini je 
treba om ogočiti strokovno izobra
ževanje. Preprečiti kaže drobljenje 
km etij, ki so v poprečju že zdaj 
premajhne, da bi na njih lahko 
moderno gospodarili. Po nekaterih 
predlogih naj bi posestvo podedo
val tisti izmed otrok, ki ostane pri 
starših. Km etje naj bi lahko ku
povali km etijske stroje po enakih 
pogojih kot družbena posestva. 
Urediti bo treba čimprej zdrav
stveno in pokojninsko zavarova
nje kmetov s takim i prispevki, kot 
jih bodo zmogli. Prav tako je nuj
no urediti trg s  km etijskim i pri
delki, ker so cene enkrat prenizke, 
da se kmetu ne splača delati, dru
gič pa previsoke, da jih potrošniki 
ne zmorejo.

■  SKUPŠČINA JUGOSLOVAN
SKIH NOVINARJEV — V Ohridu 
je bila prejšnji teden skupščina 
Zveze novinarjev Jugoslavije. Za 
novega predsednika Zveze so izvo
lili Dragoljuba Budimovskega, 
glavnega in odgovornega urednika 
»Nove Makedonije«.

Pred skupščino, prejšnji torek, 
je predsednik republike Tito spre

jel na Brionih predsedstvo Zveze 
novinarjev ter direktorje, glavne 
in odgovorne urednike časopisov, 
RTV in Tanjuga. Ob tej priliki je 
Tito dejal, da so naš tisk, radio in 
televizija dosegli lep napredek. 
Hkrati je poudaril, da je bistveno 
važno, da im a novinar vselej pred 
očm i, koliko bo njegov članek pri
pomogel ne sam o k poučenosti

Kmetom 
enak položaj

ljudi, ampak tudi, ali in v kolikšni 
meri bo konstruktivno vplival na 
splošno.

■  KRAIGHER OBISKAL K U - 
NIČNE BOLNIŠNICE — V četr
tek prejšnji teden je predsednik  
skupščine Sergej Kraigher obiskal 
ljubljanske klinične bolnišnice, si 
ogledal prostore in se seznanil s  
problem atiko bolnišnic. Predstav
niki bolnišnic so Kraigherja obve
stili, da bodo letošnje leto končali 
brez izgube. Z vso m očjo gredo 
klinične bolnišnice v m odernizaci
jo. Vendar pa so  v razgovoru pou
darili, da sam o Ljubljana ne m o
re vzdrževati tega zavoda, ki m ar

sikaj dela za vso Slovenijo, zato 
ga mora tudi financirati vsa re
publika.

■  OBDAVČITEV PREVISO
KIH OSEBNIH DOHODKOV —
Odbor za gospodarstvo republiške
ga izvršnega sveta je obravnaval 
predlog za izdajo zakona o druž
benem usmerjanju delitve dohod
ka. Po tem  zakonu naj bi progre
sivno obdavčili osebne dohodke v 
delovnih organizacijah, ki bi pre
segli z zakonom predvideno stop
njo. Davek bi toreJ^^jlačevale tiste  
delovne organizacije, ki si privo
ščijo izjemno visoke osebne do
hodke.

■  HRKACEV PAJDAŠ ARETI
RAN — V Stuttgartu v Zah. Nem
čiji so aretirali Anteja Penavida, 
ki je skupaj z Miljenkom Hrkačem  
lani nastavil bom be v beograjskem  
kinematografu in na beograjski že
lezniški postaji.

■  ŠE ZASEBNI KAMIONI? 
Dne 1. julija bo začel veljati za
kon, po katerem  zasebni prevoz
niki ne sm ejo im eti več kot 5-ton- 
skih kamionov. Vendar je slišati, 
da se zvezni izvršni svet ukvarja z 
m islijo, da bi predlagal zvezni 
skupščini, naj bi odložili uveljavi
tev tega zakona do konca leta. Ta
ko bi se izognili raznim zapletom  
in utegnili poiskati boljšo rešitev. 
Podaljšanje tega roka je zahteval 
tudi slovenski poslarlec Milan Ko
žuh.

tedenski zunanjepolitični pregled j
Prejšnji teden se je v Mo

skvi končal veliki posvet ko> 
munističnih partij. Bilo jih 
je 75. Na koncu je bil spre
jet osnovni dokument, ki se 
razlikuje od osnutka po tem, 
da vsebuje kakih trideset 
amandmajev, medtem ko se 
o celi vrsti amandmajev niso 
mogli sporazumeti in je več 
delegacij podpisalo listino s  ̂
pridržki.

Na posvetu je bilo nekaj 
presenečenj. Predvsem je ge
neralni sekretar sovjetske 
partije Brežnjev zelo ostro 
napadel kitajske voditelje, če. 
prav so se bili pred začet
kom posvetovanja dogovorili, 
da ne bo nihče napadal no
bene partije — ne odsotne 
ne prisotne. Toda ob glavni 
ugotovitvi listine — »Nalo
ge boja proti imperilalizmu« 
— ki pravi, da se zaostruje 
boj pred imperializmom in si
lami socializma, se je v bi
stvu vnel pravi spopad. ,

Za sovjetsko partijo je se* 
veda koristno, da čimbolj 
poudarja to zaostrovanje, ker 
lahko na tej osnovi še od
ločneje poziva k enotnosti 
partij in vseh naprednih sil. 
Ta »enotnost« pa pomeni de
jansko priznavanje vodilne 
vloge sovjetske partije.

Listina govori tudi o stro
gem spoštovanju načel pro- 
leteiskega internacionalizma, 
medsebojni pomoči, enako
pravnosti, suverenosti in ne- 
vmešavanju v notranje zade
ve. Kljub okupaciji CSSR je 
sovjetska delegacija, ne da 
bi trenila z očesom, podpisa
la tudi to ugotovitev. V bi
stvu pa se je morala — vsaj 
na papirju — odpovedati ta
ko imenovani doktrini Brež- 
njeva, s katero dosti delega
ciji ni soglašalo.

V globljem smislu pa sta 
si stala nasproti dva pola, 
dvoje stališč, ki sta ju pona
zarjala prvi sekretar KP če
škoslovaške Husak in član 
politbiroja CK KP Italije 
Berlinguer. Ilusak je opravi
čeval okupacijo CSSR in 
očital partijam, ki jo kriti
zirajo, da »povrSno poznajo 
položaj«. S tem je zagovarjal 
komunistično enotnost brez 
razlik, medtem ko .je bila 
Berlinguerjeva teza ta, da so 
razlike nekaj samo ob sebi 
umevnega in da Je možna 
enotnost komunističnih par
tij — z razlikami.

Sovjetskim voditeljem se 
tudi ni posrečilo spraviti v

WASHINGTON — BivSl amert- 
Skl obrambni minister Clark M. 
CliHord Je zahteval od Nlxona, 
naj do konca prihodnjega lota od
pokliče ia Vlotnamu vso ameri
ške kopenske Čete. Zdaj je v 
Južnem Vietnamu nad pol mili
jona amoriSkih vojakoi^.

ISTANBUL — Dva ameorlška ru- 
Šilca sta so po štiridnevnem kri
žarjenju vrnila s Omega morja. 
Tja sta odplula, do bd »pokazaJa 
ameriško zastavo«.

listino obsodbe kitajske par
tije. Kaj je novega prinesel 
posvet v Moskvi? Prvič po 
dolgih letih je bilo ozračje 
na tf^em  posvetu podobno 
ozračju v parlamentu, kjer 
je mogoče slišati razna mne
nja. »Pravda« je na primer 
objavila izvlečke iz govorov, 
ki niso bili v skladu s sta
lišči sovjetske partijske dele
gacije. Vsak dan so bile 
tiskovne konference za novi
narje. Iz tiskovnega oddelka 
so delili besedila govorov, če
prav se je včasih zgodilo, da 
so se »kritični« govori zakas
nili za več ur in da , je bila 
njihova »naklada« majhna.

Na mokovski konferenci se 
je bolj kot kdaj koli prej 
pokazalo, da je socializem 
postal svetovni sistem, da ga 
pa prav zato ni mogoče vo-

Finae

diti iz enega središča. Ko je 
govoril italijanski delegat 
Berlinguer, je moral misliti 
na deset inili.jonov italijan
skih delavcev, ki hočejo med 
drugim vedeti, zakaj je bilo 
potrebno okupirati CSSR. Ko 
je govoril Gustav Husak, pa 
je moral računati, da je v 
CSSR toliko in toliko sov
jetskih bajonetov. Vsi dele
gati so morali računati s 
stanjem, kakršno je pri njih 
doma. Le da so nekateri — 
predvsem Poljaki, Cehi, Mad
žari in Bolgari — računali z 
bližino močnega soseda. S to 
bližino so računali tudi Ro
muni, toda oni so za razliko 
svojili vrstnikov v Vzhodni 
Evropi predvsem poudarjali 
svojo neodvisnost In načelo 
nevmeSavanja v notranje za
deve drugih.

Osebni odposlanec pred
sednika Nlxona v Latinski 
Ameriki Nelson Rockefeller 
nima sreče s svojo turnejo 
po LA. Stirl latinskoameriške 
države so mu zaloputnile 
vrata pred nosom, v nobeni 
izmed držav, k! Jih je obi
skal, pa n! njegov obisk po. 
tekal mimo. Na koncu tretje 
etape poti se Je moral sesta
ti z urugvajskimi vodltel.ii v 
letovišču Punta del Este, 
ker je bilo v Montevigeu 
»prevroče«. Vse to dokazuje, 
da ZDA oziroma njihova po
litika do LA Sc nikoli ni bila 
tako nepriljubl.lena v Latin, 
skl Ameriki. Toda za zflaj še 
ni znamenj, ki W kazala, da 
bi bil Wasliington voljan te- 
mel.iito spremeniti to T>nli<ko.



Spoznanje
mi

(Nadaljevaneje s 1. str.)
velik odstotek prebivalstva 
skoraj izločen iz saniouprav- 
Ijanja, še ne moremo govori
ti o splošni samoupravi kot 
najvažnejši značilnosti naše 
dobe.«

V soboto so na problemski 
konferenci Zveze mladine 
Slovenije v Ljubljani 'to po
vedali' mladi ljudje- in prisot
ni poslanci ter drugi gostje 
niso skrivali priznanja mladi 
generaciji ob njenih pogum- 
nib nastopih.

Udeleženec koniereoce iz 
Nove Gorice je med obravna
vo vzrokov za zaostajanje 
kmetijstva dejal med drugim 
naslednje; »Kmetijstva, ki 
dela pod tako sprenienljivimi' 
razmerami, ni mogoče eno
stavno enačiti z industrijo ali 
drugimi deja^-nostmi. Kme
tijstvo t«rja zaščito in po
moč pri usmerjanju v moder
nizacijo, brez nje si ne bo 
nikoli opomoglo. Tako delajo 
drugod po svetu in tako bo
mo morali delati tudi pri 
nas. če bomo začeli prej, to
liko bolje.«

Nazorno in odločno je po
vedal tudi mladinec iz Gro
supljega: »Ni mogoče čakati, 
da se bodo stvari same po
stopno uredile. To se ne bo 
zgodilo. V Innetijstvu potre
bujemo akcijo, krepitev pra
vega zadružništva, ki bo 
združevalo kmete, ne da bi 
moralo nositi na svojih ra
menih vso težo vaške revšči
ne, ki ji mora pomagati ce
lotna družba.«

Mladina se zaveda, da vas 
ne potrebuje samo material
ne pomoči, temveč tudi inte

PO OBISKU PREDSEDNIKA STANETA KAVČIČA V SPODNJEM POSAVJU

Z večjim poletom iz nerazvitosti!
Spodnje Posavje potrebuje predvsem skupno načrtovanje za nadaljnjo gospodarsko rast in nagel 
vzpon iz nerazvitosti, v kateri še tiče posamezne panoge in službe, za to pa ni potrebna nika
kršna formalna združitev občin -  Predsednikov nasvet: »Več poguma, več programske enotnosti

in več sposobnih ljudi!«

Srečanje predstavnikov spod- 
njeposavskih občin s predsed
nikom IS SRS Stanetom Kav
čičem  v Kostanjevici je 20. ju 
nija mai*sikomu izmed prisot
nih vlilo pogum za odločnejše 
uresničevanje načrtov za na
predek Posavja.

Stane Kavčič je strnil svoje 
vtise v nekaj spodbudnih m isli. 
Poudaril je, da za skupne na
črte ni potrebna formalna zdru
žitev občin, da pa je potrebno 
skupno programiranje nadalj
nje gospodarske rasti tega ob
močja. Gre torej za program
sko sodelovanje, in ne za sta
tutarno združevanje.

Dejal je še, da morajo po
savske občine v prihodnjih le 
tih razviti predvsem tiste de
lovne organizacije, ki v per
spektivi lahko res nekaj pom e
nijo. Za takšen start ima Sev
nica zelo dobro osnovo- Krško 
nekoliko slabšo, le v Brežicah 
še nimajo prave odskočne des
ke. V tej občini bi bilo treba 
zastaviti novo proiz\'odnjo ter

iskati kapital ne le v Sloveni
ji in Jugoslaviji, ampak tudi v 
tujini. Pri razvijanju turizma je  
po Kavčičevem mnenju treba 
ukrepati in dati poudarek ti
stim  panogam, ki obetajo še 
več. Pri investiranju naj bi upo
števali predvsem rentabilnost, 
kajti brez tega si napredka ni 
mogoče zamišljati.

Za vse posavske občine je 
nujna večja odprtost in večja 
pripravljenost za sodelovanje z 
gospodarskimi organizacijami, 
ki so pripravljene investirati 
tudi na tem območju. Od ^udi 
na vodilnih m estih je odvisno, 
kakšen bo ta preobrat, zato bi 
morali brez obotavljanja zame
njati tiste kadre, ki še naprej 
želijo ohraniti zaprtost občin
skih m eja in tako za\irati raz
voj pokrajine.

Spodnje Posavje se po bese
dah Jožeta Bogoviča, Id je vo
dil razgovor, počuti zapostavlje
no v slovenskih okvirih, zato je 
medobčinski svet Zveze komuni
stov že nekajkrat organiziral

posvete o novi vlogi tega ob
močja v Sloveniji. Medobčinslri 
svet je dal pobudo za združe
vanje gospdarskih načrtov za 
družbeno in politično navezova
nje in odpiranje meja navzven. 
Predstavniki vseh treh občin so 
vsakokrat z navdušenjem spre
jeli takšne pobude, vendar v 
praksi ti predlogi še niso našli 
potrditve. Žal niti občine niti po
krajina nimajo srednjeročnih 
oziroma dolgoročnih progra
mov. Tudi kadrovsko so pre
šibko zasedene. Počutijo se od
rinjene s strani republike in ta 
občutek še pospešuje nejasne 
predstave o razvoju Posavja, v 
prihodnosti.

Stane Kavčič je na posvetu  
kakor tudi na obisku v delov
nih organizacijah v treh obči
nah povsod poudarjal, da je za 
napredek treba več poguma, več 
programske enotnosti in več 
sposobnih ljudi. Te izjave je v 
šali podprl z ljudskim rekom, 
»da cagav fant še nikoli ni spal 
pri dekletu.«

JOŽICA TEPPEV

Še več sodelovanja!
(NadaUevanje s 1. .strani) sebnimi kmetijskimi proizva- 
pripovedoval o razumevanju jalci. Direktor zadruge mž. 
metliških kolektivov za sku- Janez Gačnik je gostom od- 

lektuahio. Biti kmet je težav- pj^g potrebe mesta ter o šti- govarjai na vprašanja, nato 
nejši poklic od mnogih dru- pgndijski politiki, je tovariš Pa jim pripravil pokušnjo 
gih. Zahteva veliko z i ^ j a  in pohvalil tak način so- metliške črnine, ki jo je
zanožnosti za odločuje o djelovanja. Po ogledu proiz- zadruga pred kratkim začela 
stvareh, na katere vpliva to- y.Q(jnih prostorov” v BETI so stekleničiti za prodajo na 
liko okol^čin. Prav nič čud- konfekcij- trgu.

i^^ki^se iiwrajo že zdaj ^od- podjetje KOMET, kjer Kmalu po 14. uri popoldne
ločiti za poklic, niso, zado- f  ^ re k to r  M ^ek  Pyx je obisk s centralnega ko- 
voljni s sedanjim sistemom kratko razlozil položaj miteja nadaljeval v čmomalj-
kmetijskega šolstva.^   ̂ . . načrte, zatem pa so odšli

Govonli so še mnogi ge v vinsko klet in se pred-
opozarjali, kaj vse je potreb- zadruge pogovarjali
no sprememti v korist naše ^ usmeritvi zadruge v vino

gradništvo.vasi, ki vse bolj zaostaja za 
mestom, namesto da bi se 
razlike v razvitosti postopno 
zmanjševale. Naša vas potre
buje solidarnostno pomoč v 
tem trenutku bolj kot kadar
koli doslei. Tr5. M, T.EGAN

Pri obravnavi kmetijstva 
sta se predsednik in sekre
tar centralnega komiteja 
ZKS najbolj zanimala za so
delovanje med zadrugo in za-

Kmetijski nasveti

Kako do dobrega semena
oa ooilnega pridelka krompirja m brez dobrega se

mena, se zaveda vse več poljedelcev, kd redno menjavajo 
seme. Zato je f)otrebno vse več semenskega krompirja, 
kd daje večji dohodek in ga je laže prodati od navad
nega. Zahteva pa tudi več znanja in določen postopek, 
v katerem mu strokovnjaki priznajo določene semenske 
lastnosti.

Kako vzgojiti semenski krompir, pri katerem pozna
mo več stopenj glede na kakovost: elitno seme, original, 
pr\'a kategorija, d ri^a kategorija in proizvodno seme? 
Vsako leto je potrebno do prvega maja prijaviti semen
ske nasade. Potrjevale! zavoda za semenarstvo in se
mensko kontrolo kmetijskega inštituta pregledajo nasade 
trikrat: ko so rastline do 20 cm visoke, ob cvetenju in 
pred spravilom, ter pri tem ocenjujejo sortno čistost, 
zdravstveno stanje, izenačenost, zapleveljenost, prazna 
mesta in pridelek.

I  Najvažnejši lastnosti sta zdravstvene* stanje in 
sortna čistost. Pri drugem pregledu ugotavljajo tako ime
novano vrednostno število, ki pokaže, koliko je nasad 
okužen z boleznimi krompirja, sortnimi primesmi in ko
liko ima v nasadu praznih mest

To Število odloča, v katero izmed skupin bo uvršče
no seme in končno tudi, koliko bo pridelovalec dobil 
zanj. Dodati je tudi treba, da se vsako leto stopnja po
slabša za najmanj eno; to pomeni, da iz elitnega semena 
lahko dobimo največ originalno, lahko pa tudi slabše.

Semenska krompir je za razliko od merkantilnega po
trebno zgodaj izkopati, da ga umaknemo pred naleta 
listnih uši, ki prenašajo nevarne virusne bolezni. Rok 
izkopa določi kmetijski inštitut. Krompirjevo cimo prej 
uničimo z reglonom.

B  Da pridelamo dobro seme, jc potrebno saditi cele 
lil nakaljene gomolje, izločati bolne rastline, večkrat 
škropiti proti gliviCnim boleznim ter se ravnati po vseh 
navodilili strokovne službe. Če ima nasad hudo bolezen 
krompirjev rak ali če so ga napadle drobne živalice 
nematode, močna plesen ali črna listna pegavost, ali če 
•nasad ni dovolj oddaljen od merkantilnega krompirja, 
komisija lahko odkloni potrditev. inž. M. L.

skd občini. V tovarni BELT 
so goste pričakali razen pred
sednika občine Črnomelj inž. 
Martina Janžekoviča, sekire- 
tanja občinskega komiteja 
Jožeta Vajsa in di-ugih do
mačih funkcionarjev še Leo
pold Krese in inž. Rado 
Dvoršak z gospodarske zbor 
nice Slovenije.

V BELTU so se zadržali 
dalj časa, medtem pa spo
znali dosedanji razvoj tovar
ne in načrte kolektiva v zve
zi z rekonstrukcijo, o čemer 
je pripovedoval direktor to
varne Vladimir Lončar.

Gostje so se nato odpelja
li še na Vinico, kjer so jih 
sezaianili s turističnimi načr
ti za razvoj kraja. S pred
stavniki krajeATie skupnosti 
30 imeli živahen pogovor, na 
katerem so izmenjali vrsto 
misli in izkušenj. Po ogledu 
kampa ob Kolpi so se vrnili 
v Črnomelj, kjer je bil skup
ni sestanek predstavnikov 
metliške m črnomaljske ob
čine. Predsednika obeh ob- 
činskin skupščin sta poro
čala o položaju in doseda
njem razvoju občin, pred
stavniki podjetij in družbe
nih služb pa so podrobneje 
seznanili goste s položajem 
v obeh občinah. Načeli so 
tudi vprašanje nekaterih 
skupnih akcij na področju 
obeh občin, predvsem pa so 
z izmenjavo mnenj ugotovili, 
da je rako v Črnomlju kot 
v Metliki predvsem nujno 
potrebna večja enotnost, us
klajevanje razvojnih načrtov 
in obojestran^a skrb za re
snično hiter nadaljnji dvig 
pokrajine. Andrej Marinc je 
na posvetu podal oceno aa- 
pažanj dosedanjega razvoja 
in napredka Bele krajine ter 
svetoval predstavnikom obeh 
občin predvsem kar naj čvr
stejšo enotnost pri usklaje
vanju in začrtovanju nadalj
njega razvoja Bele krajine.

RIA BAČER

Zakaj se ne 
bi vzpeli...

(Nadaljevaneje s l .s tr .)
več bodočih strokovnjakov in 
naj se pogumno navežejo na 
gospodarsko močne organi
zacije, ki so pripravljene po
magati pri zastavljenih inve
sticijah. Lesr-a industrija 
razpolaga z domačo surovino 
in ima zaradi kakovosti izdel
kov vse pogoje za to, da se 
povzpne v evropski in celo v 
svetovni vrh. Da je povpraše
vanje po tovrstnih proizvodih 
zelo veliko, so potrdili tudi 
predstavniki brsžiške tovar
ne, saj bi lahko prodali tri
krat toliko, kolikor lahko 
zdaj riapravijo.

V spremstvu domačinov In 
poslanc.a Alojza Žokalja se je 
tovariš Kavčič i>o ogledu to
varne ustavil v Posavskem 
muzeju. Z ureditvijo je bil 
izredno jsadovoljen. V knjigo 
vtisov je zapisal, da je to ze
lo lep prikaz nacionalne in 
kulturne zgodovine v tem de- 
kz Slovenije.

Na njegovo željo so pred
sedniku skupščine naslednje 
jutro razkazali pokrite rast
linjake v čateških Toplicah. 
Tudi z ogledom teh je  bil ze
lo zadovoljen.

Rudnik v krizi 
ne bo ostal sam

v občini Krško se je Stane 
Kavčič mudil v petek, 20. ju 
nija. Najprej je obiskal rud
nik na Senovem, kjer je imel 
precej dolg razgovor z njego
vimi predstavniki. Zanimal 
se je, kako daleč je z načrti 
za preusmeritev premogovni
štva. Povedali so mu, da je 
zalog v rudniku za približno 
8 let in da bosta v kratkem 
zrasli na Senovem dve novi 
tovarni. Metalna iz Maribora 
bo zgradila halo za izdelova
nje gradbenih žerjavov in za
poslila 438 ljudi. Drugi načrt, 
ki ga nameravajo uresničiti, 
pa je postavitev keramične 
indxistrije.

Po srečanju v rudniku si je 
Stane Kavčič ogledal hladil
nico za sadje v Stari ^'asi, ki 
jo gradi Agrokombinat za ce
lotno Posavje. Za tem se je 
ustavil med vinogradi na 
Sremiču, od tam pa se je 
odpeljal v tovarno papirja in 
celuloze.

Po kosilu v hotelu Sremič 
se je tov. Kavčič ustavil še 
v Kovinarski in si prav tako 

Predsednik IS Stane Kavčič se je v Sevnici zelo zani- ogledal potek proizvodnje, 
mal za razvoj lesne industrije. Gornji posnetek je iz Seznanili so ga z gospodarje- 
Mizarske zadruge, ko direktor podjetja Franc Puhner njem v podjetju in z investi- 
razlaga proizvodni postopek pri izdelavi stilnega i>o- cijami za modernizacijo.

hištva (Foto: Marjan Legan) J. TEPPEV

PRVI URADNI OBISK PREDSEDNIKA IZVRŠNEGA SVETA

Stane Kavčič na obisku v Sevnici
»s tem da boste uresničili načrt -  1000 novih delovnih mest v prihodnjih 
štirih letih -  boste največ naredili za pravi napredek občine, njene indu

strije, kmetijstva in družbenih služb,« je dejal na občini

V raam aku m anj k a t 14 dni je  bil p redsednik  repub- vine, ki se dajo pridobili iz 
liškega izvršnega sveta S tane Kavčič zaiova m ed Sev- lesa.
ničani. Ob svojem  obisku v Spod. Posavju  je  prvi Sledil je obisk v KOPITAR- 
dan 19. jun ij, preživel v Sevnici, k je r  je  obiskal NI, kjer si je predsednik 
MIZARSKO ZADRUGO, konfekcijo  JUTRANJKO, Kavčič v spremstvu direktor-
JUGOTANIN in KOPITARNO te r  se sezmanil s pro- ja Maksa Bilca in drugih
blemi in uspehi sevniške občine. ogledal rekonstruirano tovar-.

v no, v kar je delovni kolektiv
V spremstvu predstavnikov nosti za nadaljnjo rast, in da vložil 9,5 milijona novih di-

občinske skupščine in druž- ji je treba pomagati s krediti, nar jev.
beno-političnili organizacij, morda celo z zamejskimi. y  razgovoru na občini!
Marjana Gabriča, Jožeta Kne- »Pomagati je treba tistemu, jg podpredsednik občinske
za, Jožeta Bogoviča, inž. Al- ki mu dobro gre,« je  dodal skupščine Jože Knez poročal
bina Ješelnika, Jelka štojsa, pred odhodom v JUGOTA- q dosedanjih rezultatih ter o

. problemih občine in zastavil
Franci Avsec, vodja obra- predsedniku Kavčiču nekaj

ta, je razložil težave, v kate- konkretnih vprašanj glede
rih se je zadnja leta znašla kmetijstva, šolstva, cest in
ta največja tovarna tanina v vzd^evanja železniških prela-

Ignaca Vintarja, Iva Pinteri
ča in Alfreda Železnika, ki so 
mu najprej izročili spominski 
album s fotografijami z glav 
ne proslave slovenskega taibo
ra v Sevnici, je Stane Kavčič Jugoslaviji ter načrte, kako
najprej obiskal MIZARSKO 
ZADRUGO.

Na obisku v JUTRANJKI, 
tovarni otroške konfekcije s 
500 zaposlenimi in predvide
nimi 4 milijardami celotnega 
dohodka v letošnjem letu, se 
je živo zanimal za načrte, ki

bi se izvlekla iz njih. Izdelo- Stane Kavčič je dejal, da 
vanje furfurola iz odpadnega, je presenečen nad razvojem
izluženega lesa je že ena iz- in da je odpiranje novih de-
med možnosti, ki bo, kot ka- lovnih mest jamstvo, da se
že, kmalu tudi uresničena, bodo sčasoma izboljševale
Stane Kavčič se je navdušil razmere tudi v kmetijstvu,
tudi za tovarno kartona, ki Priporočil je razvijanje za-
jo Slovenija nujno potrebuje, družništva. Glede družbenih

jih je pripovedoval direktor Priporočil je tudi sodelovanje služb je menil, da je potreb-
Karel Vehovar. Dejal je, da z drugimi tovarnami, napri- no krepiti materialni položaj
ga je presenetil nagli razvoj mer s KRKO iz Novega me- občin,
te tovarne, ki ima vse mož- sta, ki bo potrebovala suro- MARJAN LEGAN



Vida Tomšič 
v Ribnici

v  torek okoli 10. ure je 
obiskala Ribnico članica sve
ta federacije Vida Tomšič, 
Najprej se je pogovarjala s 
predstavniki občinske skup
ščine, družbeno političnih in 
delovnih organizacij ter po
slanci o gospodarskem polo
žaju v občini in drugem, na
to pa je obiskala novo os
novno šolo v Ribnici in pod
jetje INLES. Po kosilu v 
restavraciji si je članica sve
ta federacije ogledala tudi 
pletilnico žičnih mrež v So
dražici, zvečer pa je preda
vala o uresničevanju stališč 
zadnjega slovenskega in ju
goslovanskega kongresa Zve
ze komimistov.

Na vrhu 
Gorjancev: 

stoj!
Inšpekcija oestn^;a pro

meta je pred kratkim  pre
gledovala javni prevoz, ki 
ga opravljajo zasebni pre
vozniki. Na Vahti so v 
spremstvu miliftiika usta
vljali tovornjake in  slabi 
uri našli 16 grešnikov. Pre- 
vomiki ne vodijo predpi
sanih knjig o vožnjah in 
nimajo zavarovanega tovo
ra, kakor zahteva republi
ški zakon. V tej akciji pa 
niso našli nikogar, ki bi 
tovornjak izročil šoferju, 
kakor je bilo prej v navadi. 
Zanimiva pa je ugotovi
tev inšpekcije, da se taka 
akcija obnese samo pol 
ure, kasneje pa ne ulove 
nikogar več. Baje med 
prevozniki d9 bro deluje ta
ko obveščanje.

Vseh 16 kršiteljev pred
pisov nameravajo predati 
sodniku za prekrške v ka
znovanje.

Predlog za višje 
cene mesa

Občinska skupščina Ko
čevje je pretekli teden preje
la vlogo KGP za višje cene 
mesa. Po predlogu KGP naj 
bi veljajo goveje meso prve 
kvalitete povprečno 12,70 din 
kg (pljučna pečenka 30 din, 
stegno 17,50 din, pleče bržo
la 15 din, bočnik, vrat, flam, 
zarebrnica 13 din„ robček, re
bra prsi 7,40 din itd.), tele
tina povprečno 14 din kg 
(stegno 25 din, pleče 22,40 
din, bočnik 13 din. Dam 12 
din, vrat 10 din, zarebrnica 
15 din, rebra, prsi 10 din kg). 
Kosti pa naj bi bile vse po 
1,60 din. O predlogu KGP bo 
v kratkem odločil organ pri 
občinski skupščini, ki je pri
stojen za cene.

f  * • v v
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Na brežiškem sejmu
Na sobotnem sejmu v Bre

žicah je bilo naprodaj 450 
prašičev do starosti 3 mese
cev in 20 prašičev, starejših 
od 3 mesecev.

Prodanih je bUo 360 praši
čev do 3 mesecev po 9 do 9,5 
din kilogram ždve teže in 8 
prašičev, starih nad 3 mese
ce. po 6 din kilogram.

Na sejmu 
v Novem mestu •

v  ponedeljek, 23. junija, je 
bilo na novomeškem sejmi
šču naprodaj 365 pujskov, 
prodali pa so jih 291. Manjši 
so Mi v denar po 140 do 200 
din, večji pa po 210 do 300 
din. Ciene so bile tokrat ma
lo nižje kot na sejmu pred 
tednom dni.

V senci topolov v Čateških Toplicah je  bil v nedeljo že dopoldne zaseden prav 
vsak kotiček. V obeh odprtih b a z ^ h  se izm enja dnevno po tisoč kopalcev.

(Foto: Jožica T e ^ e y )

REFERENDUM JE ODLIČNO USPEL

Zmaga v Krškem. 69,68 odst „ZA“ !
Glasovalo je 83,8 odstptka volivcev, od teh pa se jih je 

za samoprispevek odločilo 69,68 odst.

Zadnje nedelje Krčani zle
pa ne bodo pozabili. Na ta 
dan so se odločili za gradi
tev nove šole, zato bo 22. 
junij v šolski kroniki zapi
san z zlatimi črkami.

Praznično razpoloženje se 
je začelo že navsezgodaj zju

traj, ko so se na okrašenih 
voliščih začeli zbirati šolarji. 
Ves dan so prisrčno spreje
mali občane, ki so prišli gla
sovat, in se jim zahvaljevali 
za pozornost mlademu rodu.

Ljudje so se odločali na 23 
voliščih. Od 5162 volivcev jih

Večji klub poslancev?
v  ponedeljek, 23. junija 

dopoldne, so se v Novem 
mestu sestali republiški po
slanci in predstavniki ob
činskih' političnih vodstev iz 
štirih dolenjskih občin. Raz
pišiva je obravnavala v glav
nem vključevanje republiških 
poslancev v delo političnih or.

Dolenjske Toplice: 
jeseni referendum?

Krajevna skupnost Dolenj
ske Toplice bo predvidoma 
letošnjo jesen razpisala refe
rendum, na katerem naj bi se 
prebivalstvo odločilo, ali je 
pripravljeno plačevati samo
prispevek za novo šolo v Do
lenjskih Toplicah, ki jo bodo 
bržčas pričeli graditi čez dve 
leti. V tej krajevni skupnosti 
se pripravljajo tudi na druga 
pomembna dela, ki bi jih do
končali že letos. Tako name
ravajo v Dolnjem in Gornjem 
Gradišču urediti vodovod, v 
Soteski pa razen vodovoda 
tudi izboljšati elektriko. Vo
dovod v Podhosti pa so že za
čeli urejati. Krajevna skup
nost računa na prispevke ob
čanov.

ganizacij občinske skupščine 
in stike med poslanci in vo
livci. Razen tega so razprav
ljali’ o sodobnejših organiza
cijskih oblikah, ki bodo po
magale, da bo dejavnost bolj 
zaživela Ob tej priložnosti 
so omenili tudi razširjen 
klub poslancev (za občine 
Brežice, Črnomelj, Grosup
lje, Kočevje, Krško, Metlika, 
Novo mesto, Sevnica. Treb
nje in Ribnica) in poslansko 
pisarno, kamor bodo občani 
prihajali s predlogi, prošnja
mi, vprašimji in kritiko.

Dragatuš: pogrešajo 
prostor

Družbene organizacije v 
Dragatušu so zadnja leta za
čele z živahnejšim delom, ta
ko Zveza komunistov kot 
SZDL, kulturno društvo in 
Rdeči križ. Vsi pa pogrešajo 
prostora, kjer bi lahko shra
njevali arhiv in imeli sestan
ke. Vodstva vaških organiza
cij bodo prosila občinsko 
skupščino, naj jim odstopi 
prostor v zadružnem domu, 
ker ga za nadaljnjo uspešno 
dejavnost organizacij nujno 
potrebujejo.

je glasovalo 4326 ali 83,80 
odst. Za samoprispevek se je 
izreklo 3.597 volivcev oz. 
69,66 odstotka.

Rezultat je prijetno prese
netil celo organizatorje refe
renduma, ki so zaupali v nje
gov uspeh. Referendum je 
pokazal trdno voljo občanov 
do tega, da se s postavitvijo 
nove šole na Vidmu napravi 
konec dolgoletni prostorski 
stiski v učilr.icah. Ta odloči
tev daje skupščini moralno 
moč, da bo zahtevala poso
jilo iz republiških virov in 
pomoč pri delovnih organiza
cijah.

Za dober izid referenduma 
ima zasluge v prvi vrsti vod
stvo šole z vsem učitelj
stvom, Socialistična zveza in 
druge organizacije, k dobre
mu razpoloženju pa je precej 
pripomoglo vsestransko sode
lovanje časnikov in radia.

J. TEPPEV

Na proslavo 
po asfaltu

Udeleženci letošnjega tradi
cionalnega srečanja borcev 
Gorjanskega bataljona s F>od- 
gorjansko mladino v Gabrju 
se bodo lahko peljali po as
faltu vse do cestnega križi
šča na Ratežu. Novomeško 
cestno ix>djetje, ki je prejš
nji teden spet pripeljalo stro
je na slatniško cesto, je za
gotovilo, da bo cesta od Ma
lega Slatnika do Rateža asfal
tirana do 6. julija. Do tega 
dne pa bo urejena tudi cesta 
proti Brusnicam in (]5abrju, 
za kar bosta poskrbela novo
meško komunalno podjetje in 
brusniška krajevna skupnost.

Novomešita situpščina postaja pravi parlament
Torkova 3. redna skupna 

seja obeh zborov ObS v No-, 
vem mestu je bila izredno ži
vahna, razgibana in zanimiva. 
Oglašali so se številni odbor
niki, sodelovali so strokov
njaki in v 6 iu«h je bil ob
sežen program 11 točk ob
delan. Zaradi pomanjkanja 
prostora ob zaključku redak
cije današnje številke poro
čamo tu le bežno, kaj so na 
seji sprejeli, več o tem pa 
bosno pisali v prihodnjih te
dnih.

Sprejet je večletni pro
gram o razvoju otroškega 
varstva v občini. Najživahnej- 
še in tudi zelo raelične so 
bile razprave o odprtih vpra- 
šanjtti kmetijske ssadruge 
»Krka«, katere direktor inž. 
Tanko je odbornikom raedo-

žil načrt n a d a lju jta  razvoja 
zfixiru(g. Po vsestranskem pre
tresu problemov, ki so pose
gali tudi na področje zaseb
nih kmetov, soc. zavai'ovanja 
in pokojnin kmetijskih pro
izvajalcev, je bilo sprejeto 
poročilo sveta za gospodar
stvo pri Ob3, ki je ugodno 
ocenil in podpira vsa priza
devanja KZ za njeno nadalj
njo usmeritev . Zadruga je de. 
lovna organizacija, ki Je za
to upravi'čena, da lahko 
majhne, posamične in razme
tane kmetijske parcelice tudi 
odproda, če le teti nikakor ne 
more vključiti v sodobno in 
donosno proiz;vodnjo.

I^rejeli so tudi odloke o 
spomeniikovarstvenem reži
mu T dolini Krke ter idcrepe,

Z„Ognjen[ml jezdeci" 
na proslavo v Gaberje

Pogovor z Marijo Podgoršek, predsednico vaške* 
ga mladinskega aktiva v Brusnicah

Težave so velike, toda m ladost in volja do dela 
p rem agata vse. O tem , kaj in kako dela m ladina v 
B rusn icah  te r  kako se p rip rav lja  za srečan je borcev 
G orjanskega ba ta ljona  v G abrju , je  tekel pogovor z 
učlteljivo M arijo  Podgoršek, predsednico  vaškega 
ak tiva ZMS v B rusnicah.
SlLšali smo, da se skrbno 

pripravljate za triidicionahio 
srečanje borcev Ciorjai ;skega 
bataljona, ki bo letos H. juli
ja v Gabrju. .\li bi nam hote
li povedati kaj več o tem?

»Z novomeškimi taborniki 
bomo na dan pred proslavo 
sodelovali pri organizaciji ta
bora in kulturnega večera ob 
tabornem ognju. Naša dram
ska skupina bo prispevala 
skupinsko recitacijo »Ognjeni 
jezdeci«, pevski zbor naše 
osnovne šole pa bo nastopil 
z dvema točkama.«

Ali bi lahko povedali kaj o 
delu vašega mladinskega ak
tiva?

»Aktiv ima petindvajset čla
nov. Članstvo je precej pisa
no. V aktivu je kmečka, de
lavska in srednješolska mla
dina. Zaradi t-ega imamo pre
cej preglavic, saj je na se
stankih, čeprav so pozno 
zvečer, težko zbrati vse člane.
Veliko jih po tovarniškem 
delu dela še doma na polju.
Zaradi tega jim primanjkuje 
časa za druge dejavnosti.

Največ naredimo v jeseni 
in pozimi. Tedaj je več pro
stega časa tudi za vaje dram
ske skupine, ki deluje zelo 
usiješno. Od lanskoletnih 
prireditev smo dobili okrog
100.000 Sdin, kar nam bo 
precej v pomoč pri nadalj
njem delu. Sodelovali smo 
tudi pri organizaciji preda-

vanj o narodni obrambi xn 
Rdečem križu. S sodelova
njem vaškega aktiva z Malega 
Slatnika bomo skušali poži
viti delo Počitniške zveze ter 
organizirati zanimiv dvodnev
ni izlet, mogoče celo v tu
jino.«

Omenili ste sodelovanje z 
va.škim aktivom z Malega 
Slatnika. Ali je to sodelova
nje mogoče stalno?

»Ne, to je samo občasno. 
Delo vaških aktivov se tako 
razlikuje med sabo, da je 
kakšno pc^lobljeno sodelova
nje skorajda onemogočeno.«

RAJKO VUKADINOVIČJ

SREČANJE BORCEV 
IN AKTIVISTOV 
GORJANSKEGA BATALJONA
z  MLADINO
IN DRLGIM PREBIVALSTVOM 
BO V NEDEUO, 6. JULIJA 1969,

V GABERJU 
pod Gorjanci
SPORED:
ob 10. uri: koncert godbe r:a pihala 
ob 11. uri: slavnostni miting

PO MITINGU PARTIZANSKO SREČANJE

V A B I
Odbor gorjanskega bataljona 

BREZPLAČNI PREVOZ Z AVTOBUSI:
ODHOD ob 9. uri iz smeri:
1. Vavta vas, Novo mesto (Kandija), Mali Slatnik, 

Ratež (križišče). Brusnice, Gabrje
2. Kostanjevica, Prekopa, Šentjernej, Gradišče, Mo

kro polje, Ratež (križišče), Brusnice, Gabrje
Povratek v obe smeri ob 18. uri.
Prednost do brezplačnega prevoza imajo mladina 
in borci.

ki naj zavarujejo sedanje 
okolje Starega gradu, kartu
zije Pleterje in njene okolice 
ter območje raziskovalnega 
projekta »Mihovo«. Sprejet je 
program investic. vedrževa- 
nja kanalizacije, graditve ko
munalnih naprav ter vodo
vodnega omrežja za 1960. Od
borniki so sprejeli tudi me
rila za uporabo sredstev, 
zbranih s prispevkom za gra
ditev stanovanj za udeležen
ce NOB. Gradbeno podjetje 
»Remont« v Straži bo šlo v 
redno likvidacijo, rešili pa so 
tudi vrsto drugih finančnih 
zadev, jamstev in imenovanj.

TVidi na tej seji so odbor
niki postavili \ipraivi ObS vr
sto vprašanj, na katera bodo 
dobili odgovor na prihodnji 
seji.

DOPISNA DELAVSKA UNIVERZA
V UU BUANI

r a z p i s u j e

vpi s  
v dopisno ekonomsko 
srednjo šolo

Vpisujemo v juniju, septembru in oktobru.

Kandidati, ki se vpišejo v juniju, imajo možnost 
opravljati izpite v septembru. Podrobnosti o siste
mu dopisnega izobraževanja, učnem programu in 
liogojih za vpis boste lahko zvedeli iz prospekta, 
ki vam ga pošljemo na vašo zahtevo.

Svoj naslov napiSite s tiskanimi črkami.
Za prospekt pošljite 2 dinarja na naslov: DOPISNA 
DELAVSKA UNIVERZA, LJUBLJANA, Parmova 39, 
telefon 316-043, 312-141, poštni predal 106.



,,Kaj pa to mene briga!“
7. junija popoldne sta na 

ljubljanski avtobusni postaji 
stala dva avtobusa: eden za 
progo Ljubljana—Kočevje,
drugi pa naj bi vozil v smer 
Ribnica. Sedela scm na ribni
škem avtobusu in bila priča 
na preveč ljubemu dogodku. 
Na avtobusu je stalo kakih 
10 potnikov. Ko je vstopil 
šofer, je močno povzdignil 
svoj glas in dejal: »če ne 
greste vsi, ki stojite, iz avto
busa, ga sploh ne poženem.« 
Na vprašanja potnikov, ki jih 
je skrbelo, kako naj pridejo 
domov, je sprevodnik odgo
voril: »Kaj pa to mene briga, 
bodo že dali kakšen avtobus, 
če hočejo.«

Sprevodnika in šoferja ne 
briga, če morajo ljudje čaka
ti po več ur "na avtobus, da 
bi dobili sedež. To še ni naj
huje. Najbrž je težko tistim, 
Jci morajo zaradi nujnega

opravka odpotovati, hudo je 
materam z majhnimi otroki, 
ki ne dobijo prostora v avto
busu, hudo je najbrž še mar
sikomu . . .  Kdo je za to od
govoren? Ali res ni nihče. 
Kaj se zgodi tistemu, ki nima 
d ew rja . za vozovnico, dobro 
vemo. Kd)0 pa poskrbi za 
potnika, ki ima denar tn ni
ma sedeža?

Med potniki, k i . so morali 
ostati in čakati, so bili tudi 
starejši ljudje. Starejša ze
nička, obložena s prtljago, je 
fiotela na sosednji avtobus, 
šofer jo je neusmiljeno 
rinil ter zaloputnil vrata. Ali 
res ni lepšega načina?
• Ali se potniki potem ne 
smemo pritoževati, da spre
vodniki in šoferji niso pri
jazni in vljudni z nami? Ali 
smo zato krivični?

POTNICA

Tudi Tilka bi bila 
hvaležna pomoči

Obračam se na vas z željo, 
da bi bralci važega lista, če 
so tako dobri, denarno po
magali Tilki Anderlič iz Tr- 
ščine 19, p. Tržišče. Tilka je 
stara 18 let in je nema oc" 
rojstva. Mamo je izgubila že 
v rani mladosti in živi pri o 'e  
tu, ki je za delo že onemoge 
saj je star 69 let. Pri hiši 
imajo majhno jMsestvo in ž - 
vijo zelo skromno. Denarja m 
kje dobiti. Ko sem prebra
la, kako dobrotni ljudje po
magajo slepi Darinki ali bol- 
jii Startki, me je zamikalo, 
da bi zaprosila še za Tilko, 
ki živi v revščini in je pomo
či zelo potrebna.

Cvetka Fišter 
Spod. Laknice 25

Zakaj se belijo hlodi na Stojni?
Pogled na pobočje Stojne, 

kjer se belijo jelovi hlodi, 
je za prebivalce Kočevja ne
navaden. MarAkdo sprašuje, 
kaj je gozdarjem, da naen
krat sekajo tako v živo.

Osnovno načelo Gozdnega 
gospodarstva je trajna pro
izvodnja kva'itetne lesne ma
se. Seveda morajo biti pri 
tem zagotovljene tudi vse 
stranske koristi gozda. To 
pa se zgodi, če gozd proiz
vaja les ob istočasni naravni 
obnovi (pomlajemnje). Za 
gozdove na Stojni je značil
no, da sicer proizvajajo, nji
hova naravna obnova pa je 
pičla. Vzrok temu je gospo
darjenje z gozdovi v pretek
losti. Zato so gozdarji prisi
ljeni iskati nove poti, ki vo
dijo do še omenjene trajne 
kvalitetne proizvodnje. Eden 
o."? načinov obnove gozdov 
je pogozdovanje manjših, n i  
golo posekanih površin, ki 
se potem vključujejo v ohra
njene dele gozda. Seveda pa 
je posek možen samo tam, 
kjer ne obstaja nevarnost 
razgoličenja tal. Tako postov- 
no delo da sčasoma skupin
sko obliko gozda kjer lahko 
negujemo in tako zboljš'/je- 
mo kvaliteto gozdnega drev
ja — lesa. V takem gozdu 
se med seboj mešajo skupine 
pogozdene smreke ali javor
ja s skupinami različno sta
rih lelk in bukev.

Na Stojni so bili doslej na 
tak riačin obdelani trije od
delki. Dva sta iz doline Na 
golo posekane površine zaje
majo približno 4 ha. Posek 
je bil izvršen tam, kjer so 
prejšnji gozd tvorile stare, 
močno po ome'i in »vražjem 
gnezdu« napadene ielkp Ta 
del aozda je delal preglavice 
gozdarjem že pred 40 leti, 
rešemti pa smo ga začeli 
šele lansko leto. S posekom 
je bila storjena dvojna ko
rist- omogočeno je bilo vogo- 
zdovanje in preprečeno šir
jenje omele in nvražjega gne
zda« v bližnie gozdove. Vsa 
dela v teh oddelkih se izva- 
iaio po gozdnogojitvenem na
črtu ki hkrati z gozdnoure- 
ditvenim načrtom zagotavlj • 
načrtno gospodarjenje v vse'i 
treh oddc^k h

Toliko i poiasnilo vsem, ki 
jih zanima, kaj se dogaja 
z gozdom v okolici Kočevja. 
To zanimanje dokazuje, da 
l j’:de m vseeno, kako se 
gospodari z zelenim bogast
vom naše domovine.

ANTON PRELESNIK, 

dipl. inž.

1

20. junija so se v Dolenjskih Toplicah sešli na posvetovalne člani ZB iz tovarne 
elem entov združenega podjetja ISKRA. Največ so govorili o posojilu za obnovo 
stanovanj in gospodarskega poslopja in o zdravljenju v zdraviliščih. Menili so, 
da bi moralo čimveč članov ZB sodelovati v samoupravnih organih obratov zdru
ženega podjetja. Na sliki: udeleženci posveta in tovariškega srečanja.

(Foto: Polde Miklič)

les

Ne bojmo se primati napak in krivic!

Proslava 40-letnice ustanovitve gasilskega društva v 
Šmihelu pri žužemberku bo 6. julija. Tedaj bodo od
prli lepo urejen gasilski dom  in izročili namenu m o
torno brizgalno; oboje je veljalo 200.000 din. Denar 
so prispevali gasilci in občani, pomagale pa so kra
jevna skupnost Žužemberk, ObS Novo mesto,_ občin

ska gasilska zveza in nekatere delovne organizacije. 
Nekaj denarja so poslali tudi ameriški rojaki iz teh

(Foto: IVIilan ženica)

Uredništvu Dol. lista!
Prejšnji četrtek sem pre

brala v vašem listu članek z 
naslovom »Opravičilo koman
di garnizije JLA«, Prebrala 
sem ga še enkrat, nato pa 
sem časopis odložila in pre
mišljevala: uredništvo Do
lenjskega lista je ugotovilo, 
da je nekomu, v tem primeru 
komandi garnizije JLA v No
vem mestu, s svojim člankom 
nehote storilo krivico in se 
zato opravičuje. Lepo in pra
vilno!

Hkrati pa menim tudi tole: 
če objavljeni članek nekoga 
prizadene po krivici, nosi 
krivdo za tak dogodek tudi 
tisti, ki je dal take podatke 
novinarju; včasih je lahko 
njegova krivda celo večja kot 
novinarjeva. Moralna dolž
nost piscev člankov oz. vseh 
državljanov je, da dajejo o

nekom ali nečem predvsem 
in vedno TOČNE INFORMA
CIJE. Novinar naj bi zato 
predvsem preverjal resnič
nost podatkov, da ne bi pri
šlo do nepotrebnih sitnosti.

Pogosto berem v Dolenj
skem listu opravičilo uredni
štva zdaj za to, zdaj za ono, 
čeprav je jasno razvidno, da 
so napake nastale po krivdi 
drugih. Primer: naslovni list
ki s časnika odpadajo, zato 
ga včasih kakšen naročnik ne 
dobi; pripeti se tiskarska na
paka ali kaj podobnega, ver
jetno dostikrat po krivdi ti
skarne v Ljubljani in pod. 
Saj vemo tudi sicer, kako 
je: kdor dela, lahko tudi za
greši napako. Važno pa je, 
da priznamo vsakomur, ki 
svoje napake priznava in se 
za nehote narejeno krivico 
opraviči, njegove visoke mo-
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I\epogrešljiv p r ija te lj v vsakem gospodinjstvu

sokovnik STANDARD
Ekonomska propaganda 
»GOSPODARSKI VESTNIK«

ralno-politične in strokovne 
kvalitete.

Po drugi strani pa opažam 
in poznam na vodilnih mestih 
posameznike, ki delajo hude 
nepravilnosti in velike krivi
ce, pa se za to nikomur 
ne opravičujejo. Nasprotno, 
mnogi trmasto zagovarjajo 
svoj »prav«. Tiščijo se stolč
ka, kot da jim je prirastel k 
zadnjici in mislijo, da so 
NENADOMESTLJIVI. Trez
na razsoja, logika in pošte
nost so jim tm  v peti. Koli
kokrat se zgodi, da šofer na 
cesti obrizga pešca s sneženo 
ali z umazano brozgo od peta 
do glave, pa se ne zmeni za 
opravičilo, kaj šele, da bi ■ 
plačal stroške za čiščenje 
obleke! Zgodi se, da brezob
zirni šofer koga povozi ali 
udari in nato zdirja naprej, 
ponesrečencu pa ne nudi po
moči. Takih primerov je toli-, 
ko, da bi se dalo napisati pi
smo, dolgo tri dni, vendar 
naj bo za ^ k r a t  dovolj.

Uredništvu Dolenjskega li
ta iskren in tovariški po
zdrav!

M. N.
dolgoletna naročnica iz 

Novega mesta

Nov uspeh 
kostanjeviškega 

mladega odra
Minulo soboto, 21. junija, 

so člani kostanje>viškega mla
dega odra doživeli nov uspeh 
Izvedli so recital pesmi Oto 
na Zupančiča. Prireditev .te 
bila pripravljena v počastite-' 
20-letnice smrti velikega mo.i 
stra slovenske besede in z? 
slovesen zaključek šolskega 
leta. Recital je zrežirala 
pripravila izbor pesmi učite 
Ijica Vela Jelšnik. Poskrbela 
je tudi za izbran dekor in 
smiselno glasbeno spremlja 
vo. Le to je našila v Kozinovi 
»Beli krajini«. Lep>a ilustraci 
ja so bili tudi ljudski plesi, 
ki so jih mladi plesalci zeio 
lepo odplesali. Te je pripra 
vila tov. M5artina Strajnarjeva 
Prireditev je bila taiw3 teme 
Ijito pripravljena, da pomen 
nov uspeh Mladega odra Prf> 
svetnega društva »Lojze K( 
šak«. Na tak način društv. 
tudi v prihodnje ne bo bre 
dobrih igralcev, saj že v Joi. 
smotrno skrbijo za podmla
dek. Tako tovarišici Jelšniko 
vi kot nastopajočim za uspeh 
samo čestitamo.



A ^ltu ra

izobra
ževanje

Orejčetov »Šentjošt«
v kratkem bo izšla knjiga 

»Šentjošt« — gnezdo belogar
dizma na Slovenskem«, ki jo 
je napisal |K>kojni Jože Zam- 
ijen — Drejče iz Novega me
sta. Knjigo bo izdal Gorjan
ski bataljon in jo bodo ucle- 
leženci srečanja borcev in ak
tivistov Gorjanskega bataljo
na v nedeljo, 6. julija, v Ga
brju že lahko kupili. Gorjan
ski bataljon bo knjigo izdal 
v Drejčetov spomin — spo
min svojega borca.

Razstava učil 
in izdelkov

Do sobote, 28. jimija, bo 
odprta v poklicsni kovinarski 
in avtomehaniški šoli v No
vem mestu razstava izdelkov 
in učnih pripomočkov, ki so 
jih naredili dijaki te .^ole v 
minulem letu in prejšnjih 
šolskih letih.

Na hodniku in v dveh učil
nicah je razstavljeno več sto 
predmetov, med katerimi so 
zanimivi zlasti tisti, ki jih 
uporabljajo v kovinarskih in 
avtomehaniških poklicih. Raz
stava da obiskovalcu precej 
dober pregled nad tem, kar 
se učijo dijaki pri pouku, 
vabljiva pa je predvsem za 
absolvente osnovnih šol, ki 
izbirajo med možnostima: ali 
v srednjo ali poklicno šolo.

Kočevski »Utrinki«
Kočevski gimnazijci so pred 

kratkim izdali drugo številko 
svojega glasila »Utrinki mlado- 
sti«. V številki, ki je posve
čena 50-letnici ustanovitve 
njihove gimnazije, so objavili 
prispevke o svojem delu v 
šoli, mladinski delovni akci
ji, potovanjih, doživetjih, 
medsebojnih odnosih, modi 
in drugem. Največ prostora 
so vKimerili pesniškim in 
proanim poskusom.

Pevci ušli skoz okno
Koncert karavane STOP, ki 

je bil v petek, 20. junija, v 
Seškovem domu v Kočevju, 
je bil zelo obiskan. Bele vra
ne, Irena Kohont, Lado Le
skovar, Jožica Svete in drugi 
pevci so poslušalce zelo nav
dušili. Po koncertu je množi
ca mladih čakala pred gar
derobo, da bi dobili avto
grame pevcev, ti pa so se 
menda silnega navdušenja 
mladih Kočevcev ustrašili in 
so jim ušli — skozi okno.

II

Trebnje: v soboto 
razstava naivcev

Na pobudo organizacijskega 
odbora tabora slovenskih na
ivnih in ljudskih slikarjev te: 
kiparjev bodo v soboto, 28 
junija, ob 18. uri v avli os
novne šole v Trebnjem odprli 
bogato razstavo del tovrst 
nih ustvarjalcev. Eazen slo
venskih ljudskih slikarjev in 
kiparjev: Jožeta Svetine, Gre 
te Pečnik, Milana Dvoršaka, 
Viktorja Magyarja, Toneta 
Repnika, Antona Plemlja, 
Borisa Lavriča, Poldeta Mi
heliča, Jožeta ter Konrada 
Peternelja, Petra Jovanoviča 
in Janka Dolenca, bo na raz
stavi prikazanih tudi vrsta del 
iz zbirke Gerharda Ledida iz 
Zagreba.

V šm arjeških Toplicah bo v soboto, 28. junija, ob 20. 
uri »Večer opernih arij«. Na prireditvi v okviru Do- 
len.̂  kega poletja 69 bodo sodelovali solisti ljubljan
ske Opere: Sonja Hočevar, Marcel Ostaševski, Ladko 
Korošec in Rajko Koritnik. Pri klavirju bo Zdenka 
Lukec. Na sliki: basist Ladko Korošec v vlogi Kecala 
v operi »Prodana nevesta«.

Nastop mladih likovnikov
Ob koncu šolskega leta so v kočevskem likov
nem salonu razstavljali učenci osnovne šole

DA NE BO 
PREPOZNO!

v  ponedeljek, 30. juni
ja, je zadnji dan, ko dru
štva, organizacije in dru
gi še lahko pošljejo pred
loge za letošnje Trdinove 
nagrajence. Predloge je 
treba oddati komisiji za 
podeljevanje Trdinovih na
grad pri občinskem svetu 
za prosveto in kulturo v 
, Novem mestu. Kot je 
znano, so za letos razpi
sane Trdinove nagrade tu
di za vidne uspehe pro
svetnih delavcev. Tisti, ki 
še niso poslali komisiji 
svojega predloga, naj to 
nemudoma store, ker bo
do s teni tudi komisiji 
olajšali delo! .

v Kočevju smo se že navadili 
na vsakoletno likorao manifesta
cijo osnovnošolcev ob zaključim 
šolskega leta. Tudi letos jim je 
likovni salon ob dnevu mlado^l 
gostoljubno odprl vrata, razstava 
pa je bila ob 25. maja do 2. ju
nija.

Ne bomo se veliko zmotili, če 
trdimo, da je likovni salon v 
treh letih uspešnega delovanja in 
s skoro dvajsetimi kvalitetnimi 
razstavami vsejal v dotlej trdo 
ledino dobro seme, ki že bogato 
poganja v klasje in obeta kmalu 
lepo letino, č e ' torej odštejMno 
obiske odraslih na razstavah, je 
vsaka likovna prireditev doslej 
koristila predvsem mladini pri 
neposrednem spoznavanju likov
nih del. ustvarjalcev, tehnik, slo
gov, likovnim vzgojiteljem pe je 
bilo tako v marsičem olajšano 
včasih že kar pionirsko delo. 
Kajti »Človeku, ki zna ceniti 
umetnost in estetske vrednosti, je 
življenje bogatejše in popolnejše. 
Njegov odnos do življenja bo bolj 
optimističen. . .« pravi likovni 
učitelj Ivan Bnidar v spremnem 
tetetu na vabilu na razstavo. In 
dalje:

»Estetska vzgoja inm pri obli
kovanju otrokove duševnosti velik 
pomen. Ljudem približuje umet
niška dela, da jih spossnajo In da 
sku.*Sajo tudi sami kreirati. Otroci 
znajo upodabljati svet, ki v njem 
živijo, 7. otrožkim likovnim izra
zom. Otrok drugače čuti in do
življa kot odrasli, njegov odnos 
'do sveta je bolj prtsten, nepo
kvarjen in odkritosrčen. . .  Z li
kovno kultturo razvijamo v otro
ku vse tiste kreativne zmožnosti, 
ki so važen element za celovitej
ši razvoj otrokove osebnosti in 
druž^ . . .«

Naš svet, svet protislovij, laži, 
goljufije, gorja, vojne in strahu, 
s\’et sovraštva in neraztminostl, je 
v otrokovih očeh drugačen. L^pSi,

m

za njihovo srečo skrbi narava

za vaso
garant
P O HIŠTVENA
IN D U S T R IJ A

P O L Z E L A

NI po nizki ceni in 
meri za vsak dom 
izdeluje lepo in so
lidno pohištvo

Zahtevajte v 
trgovinah izdelke
g a r a n t

Avtomobili renault po meri vaših 
zahtev in vaših možnosti

Icer otrok še ne čuti m ne gleda 
kot odrasli, ker v otrokovem sr
cu še ni — recimo — pokvarjeno
sti in laži odraslih. Zato skuša 
likovno upodobiti vse, kar vidi in 
čuti, po svoje, kakor si zamišlja. 
To pa je \'sefcakor lepše in pri
jetnejše, kot vemo in čutimo od
rasli. In prav to so mladi kočev
ski likovniki z zadnjo razstavo, 
katere namen Je bil le sumiranje 
njihovega celoletnega likovnega 
dela, tudi dokazali. P. G.

Renault 4

prostoren, zanesljiv, 
V3rč6n
845CCM, 30KM (SAE), 
5 vrat, 5.5 1/100 km 
Cena: 1.037,06 USA $ 
Ndin 10.631.- 
931,73 USA $,
NdIn 9.678.-

Dober posluh
Ob koncu šolskega leta so 

priredili v kočevski osnovni 
šoli zanimivo tekmovanje, 
pri katerem so morali učenci 
po glasu spoznati glasbilo. 
Dokazali so, da imajo dober 
posluh in znanje.

cosmos
Zastopstvo tujih ;firm Renault, Alfa Romeo/ 
M. A. N. Gibo Ssune, Alpina . . .

Ljubljana, Celovška 32, telefon: isi3-141 
in 51-455  ̂ ^

Mali Itulturni barometer
■  NAZORJEVE NAGR̂ VDE -• 

V Zagrebu so pred kratkim pode
lili tradicionalne Nazorjeve nag
ra d , Arhitekt Alfred Albini, 
keramik Lujo Beeerdi, pisatelj 
Dobriča Cesarić, pesnik Gustav 
Krklec, slikar Jerolevmo Miža, 
komponist Boris Papandopulo in 
režiser ter igralec Tomislav Tan- 
hofer so bili nagrajeni za živ
ljenjsko delo, scenograf Inga Ko- 
stinčar, pisat^j Slobodan Novak, 
reška Opera, slikar Slavko Sohaj 
m filmski režiser Antun Vrdoljak 
pa za najboljša dela v minulem 
letu.

■  NAGRADA ZA »SEDMI KON
TINENT« — Na filmskem festi
valu v Texasu so piroglaslli za 
najboljšega režiserja Duiana Vu- 
kotića, U Je sodeloval s filmom 
»Sedmi kontinent«.

■  SLOVENSKI PIHALNI OR
KESTRI — Na tekmovanju pihal
nih orkestrov iz vse Slovenije v

Id bo končano 29. junija, 
sodeluje 13 orkestrov. Zmagovalca 
bodo proglasili v nedeljo.

■  »POLIKARP« NA PRA&KIII 
VALOVIH — Radio Praga Je imel 
pred kratkim na sporedu igro 
»Polikarp«, ki jo Je po Cankar
jevi noveli p rii^U  Mitja Mejak. 
2e prej pa so poslušalci praške
ga radia lahko poslušali tudi iz
vedbo »Cortesove vrnitve«, igre 
slovenskega pisatelja AndreUi Hi
enga.

■  PRED.SEDNIK TITO V DE- 
UH SLIKARJEV — V Osijeku 
90 nedavno odprli zanimivo raz
stavo »Lik Tita v delih likovnih 
umetnikov Jugoslavije«. S svoji
mi deli se predstavljajo tudi slo
venski umetniki: Jakac, Kos, Ka
lin in Stupica.

■  l/.KOR BOROVE LIRIKE — 
Izbor lirike Mateja Bora, ki je 
pravkar izšel v zbirki Kondor 
pri Mladinski knjigi z naslovom 
»Pesmi«, prinaša najboljše in 
trajne stvaritve pesnika, ki se je 
kaUl v revoluciji in doeorel po 
njej v vizionarja In satirika. Knji
ga obsega 51 strani peetnl in stu
dijo o pesniku.

■  PO.SMRTNA IZDAJA »MliiKO- 
LINA« — Mladinska knjiga je 
pred kratkim poslala na trg po
natis mladinske povestd »MiSko- 
lln« nedavno umrlega pisatelja 
Josipa Ribl6i£a. Knjižico, ki je 
k^la v Cicibanoivl knjižnici. Je 
ilustrirala Jelka Reichman. »Ml- 
Skolln« je do zdaj doživel već 
Izdaj. Prvič Je bila povest objav
ljena 1931, izdala pa Jo Je ta
kratna M ladinca matica.

■  TRDINA V »NASI BESEDI«
— V knjižni zbirki »NnSa beseda« 
pri Mladinski knjigd so izšJe pred 
kratkim tudi tri knjige iidnranlh 
del pisatelja Janeay TnUne. Iz
bor je iiredil Janez l/ogai:, opre
mil pa Aco Mavec.

NOVO MESTO
1365-1965 

Prispevki za zgodovino mesta

Morda je mesto v okljuku Krke 
zaradi vsakdanjih ski'bi že nekoli
ko pozabilo na svoj 600-letni jubi
lej in na razna slavja, ki so jih me
ščani praznovali v jubilejnem letu. 
Zato nam je te dni skoraj neopa
ženo prišel v roke dolgo pričakova
ni zbornik razprav za zgodovino me
sta, ki je izšel — sicer res že ne
koliko »post festum« - -  ob 600-letni- 
ci Rudolfovega mesta. Izdala ga je 
Dolenjska založba v Novem mestu 
v sodelovanju z založbo Obzorja 
v Mariboru, ki je zbornik tiskala. 
Gradivo je zbral in izdajo pripravil 
uredniški odbor, v katerem so ra
zen Jožeta Suhadolnika sodelavci 
Dolenjskega muzeja, ravnatelj prof. 
Janko Jarc, arheolog Tone Knez in 
arhivar Jože Mlinarič. Uredniški od
bor si je znal pridobiti zunanje so
delavce IZ vrst uglednih slovenskih 
znanstvenikov; nekateri med njimi 
so novomeški oziroma dolenjski ro
jaki.

Tako je nastal 240 strani obsega
joč zbornik razprav iz posameznih 
obdobij, ki posegajo na področje 
zgodovinskega, gospodarskega in 
kulturnega razvoja mesta. Posamez
ne razprave so zelo bogato ilustri
rane, povzetki v nemščini dokaj 
o b s e ^ ;  tudi tisk in oprema knjige 
sta takšni, kot to zasluži jubilejna 
izdaja, za kar gre založbi in tiskar
ni »Obzorja« v Mariboru vse pri- 

' znanje.
Kot uvod v zbornik razprav je ti

skano predavanje univ. prof. zgo
dovinarja dr. Frana Zwittra, ki ga je 
govoril na slavnostni akademiji ob 
600-letnici mesta. Ker se je kot zgo
dovinar posvečal razvoju mest in 
m ^ a n s tv a  na Kranjskem, je lahko 
v strnjeni pbliki nanizal glavne 
stopnje in probleme v razvoju No
vega mesta, ki je bilo me.sto nje- 
govrih »mladih let«. V Sfvojem se
stavku je nakazal probleme iz po

sameznih področjih in obdobij mest
nega razvoja, ki so jih podrobno 
načele nekatere razprave v zborni
ku, mnoga nakazana vprašanja pa 
bi kazalo sprejeti kot program bo
dočega raziskovalnega dela.

Najobsežnejšo raz^jravo je v zbor
niku prispeval arheolog Tone Knez 
in v njej na 60 straneh orisal pra
zgodovino kraja, kjer je nastalo No
vo mesto, V njej je opisal zgodovi
no arheoloških raziskav' in predsta
vil vsa najdišča od konca prejšnje
ga stoletja do danes. Na osnovi ti
pičnih arheoloških najdb iz posa
meznih prazgodovinskih obdobij je 
prazgodovino novomeškega področ
ja  spretno povezal s prazgodovin
skimi kulturnimi tokovi slovenske
ga in srednjeevropskega prostora. 
Rezultat tega njegovega znanstvene
ga prizadevanja je absolutna in re
lativna kronologija arheoloških 
najdišč in najdb v Novem mestu, 
ki jo je podal na koncu svoje raz
prave. Iz razprave je mogoče vide
ti. da je plod njegovega desetletne
ga raziskovalnega dela, ki ga je o- 
pravil kot kvistos Dolenjskega mu
zeja pri raziskovanju prazgodovin
skih najdišč ter pri evidentiranju 
in risanju dragocenega novomeškega 
arheološkega inventarja v zbirkah 
dunajskega in graškega muzeja.

Na njegovo razpravljanje navezuje 
prispevek kustodinje Narodnega 
muzeja v Ljubljani Sonje Petrujeve, 
v katerem poskuša na podlagi do- 
sej znanih najdb opisati preteklost 
novomeškega področja v rimski do
bi. V razpravi ugotavlja močno kelt
sko kulturno kontinuiteto skozi ves 
čas rimske oblasti na ožjem novo
meškem področju.

Akademik dr. Milko Kos je v 
svoji razpravi Ustanovitev Novega 
mesta odlično odgovoril na vpraša
nja »zakaj novo, od kdaj novo in 
ali res novo mesto«. Ker je prof.

Kos vsekakor zgodovinar, ki naj* 
bolje pozna vire za slovensko sred
njeveško zgodovino, je z njemu 
lastno kritično analizo nekaterih 
srednjeveških listin prepričljivo o- 
svetlil nastanek Novega mesta, ki 
se v ustanovni listini imenuje Ru
dolfov otok. V svoji razpravi je do
kazal, da je Rudolfu Habsburškemu 
bilo 1365. leta ustanovljeno mesto 
sredstvo z& do s^o  dolgoročnega 
političnega cilja habsburške hiše — 
gospodarsko in politično osvojiti m 
utrditi pot iz zaledja k toliko zaže
lenem morju. Ta trgovska pot 
k morju je od 14. stoletja 
povezovala Ogrsko — Hrvatsko — 
Kostanjevico — Novo mesto — Viš
njo goro — Rašico in Reko oziro
ma pozneje Trst.

Temeljito se v svoji razpravi u- 
kvarja z novomeškim mestnim pri
vilegijem slovenski pravni zgodovi
nar dr. Sergij Vilfan. Privilegijsko 
listino je dal zapisati ustanovitelj 
mesta Rudolf Habsburžan 7. aprila 
1365, za osnovo pa mu je služil sta
rejši kostanjeviški mestni privilegij.
V nadrobni analizi teksta dr. Vilfan 
ugotavlja, da je vsebinsko novome
ški privilegij obsežnejši kot kostsi- 
njeviškl. saj, kar se tiče trgovanja, 
ureja položaj Novega mesta v pro
storu med Hrvaško in Jadranskim 
morjem. V razpravi Je dr. Vilfan 
objavil in s kritičnim aparatom o- 
premil originalni nemški zapi^ pri
vilegija ter odličen slovenski pre
vod.

Strokovnjak za paleografijo in 
pomožne zgodovinske vede Božo 
Otorepec Je objavil original in pre
vod zamenjalne listine med' stiSkim 
opatom Petrom in Rudolfom Hab
sburškim. s katero je slednji dobil 
od sti.^kega samostana zemljišče 
»Gradec« pri Krki In tam na novo 
zgradil mesto, ki se imenuje »Ru- 
dolfswerde«. Objavljene tekste ilu
strira tudi faksimile originalnega 
pergamenta, ki ga hrnnijo v Držav
nem arhivu nn Dunaju. .

(Se bo nadaljevalo)
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Nič ni prepozno! Tudi vi se lahko odločite 
še danes: za dopust bomo varčevali pri

Dolenjski banki in hranilnici

v NOVEM MESTU ali pri njenih poslovnih enotah

v KRŠKEM, TREBNJEM ali METLIKI!

O B Č A N I !

Na hranilno knjižico DOLENJSKE BANKE IN HRANILNICE 
Novo mesto, ki jo dobite pri banki in pri vseh poštah na območju 
banke, lahko vlagate neomejene zneske pri vseh poslovnih ban
kah v Jugoslaviji in pri vseh poštah v Sloveniji.

S tako hranilno knjižico lahko dvigate dnevno do 3.000 din 
pri vseh poslovnih bankah v Jugoslaviji in poštah na obnKMju 
Slovenije. Če želite dvigniti večjo vsoto, bo banka ali pošta 
sama vprašala za soglasje glede izplačila pri banki, ki vodi vaš 
račun. -  če vlagate samo pri eni pošti, lahko dvigate pri njej 
vsak dan neomejene zneske.

NAJVIŠJE OBRESTNE MERE

vam nudi samo DBH Novo mesto: za navadne vloge 6.5 odst. in 
za vezane vloge 7 do 8 odst.!

TAJNOST HRANILNIH VLOG JE ZAJAMČENA! Za hranjine 
vloge jamči država. In nikar ne pozabite: vezane vloge prinašajo 
večje obresti!

T E S T E N I N E
Pekalele

EKIPA TREBNJEGA — V PRVI SLOVENSKI LIGI. Odbojkarji Trebnjega, Id 
so osvojili prvo m esto v drugi slovenski odbojkarski ligi, so v nedeljo zmagali 
tudi na kvalifikacijskem  turnirju za vstop v prvo ligo. V odločilni tekmi so po 
trdem boju premagali žilave odbojkarje Bovca s 3:1 (13, 6, —9, 13). Pred okoli
sto gledalci sta sodila Debevc in Romili. Tretja ekipa, ki je imela pravico sode
lovati na turnirju v Trebnjem, Radovljica, ni nastopila. Na sliki od leve proti
desni: Slak, Opara, štor, Mrvar, Pavlin, Polanko; klečijo: Sila, Mišmaš in Babnik.

Tri Dolenjke so bile prve
v nedeljo je bilo v Ljubljani republiNko prven.st\'o v partizanskem 

luiioKoboju, na katerem je nastopilo okoli GOO tekmovalcev. Nastopili , 
NO tudi športniki iz NO^^CGA MESTA, CRNOMUA itd, Poseten 
uspeh so zabeležile najmlajše Dolence, saj so kar v treh kategori^h 
osvojile prva mesta. Tretje mesto pa je osvojila tudi vrnita mladink 
iz Novega mesta. Pionirice — višji razred: 1. ANITA GAJIČ — 
Novo me-sto; pionirke — srednji razred: 1. IVONKA ADLESIC. — 
Črnomelj; pionirke — nižji razred; 1. MAJA DOKL — Novo mesto: 
inladiuke — III. razred: 3. mest« — Novo mesto. R. K.

Novomeščanke pete Brežičani tretji | f  n  ||*| { 3 | | |
nrk i» i.  Ri*A9i/»cani v  n A H A lin  e tn .  .V soboto je bilo v Novi Gori

ci republiško rtrvenstvo mlajših 
mladincev in mladink za atletski 
pokal SRS. Mladi NovomeSčani so 
zasedli v ženski konkurenci peto 
mesto, v moški pa sedmo. Boljšo 
rezultate so dosegli; ženske — 1. 
Jakše 7,9, 2. Ga/voda 8,0; dalji
na — Saje 4,55; višina — Lužar 
1,35; štafeta 4 krat 100 -  5. No 
vo mesto 53,7; moški — 1000 m 
— Bučar 2,49.6; krogla — Ko
mel 9,96; disk — Možina 33,02; 
višina — Dragoš 1,55. V novome
ški ekipi so razen dveh tekmo 
valcev nastopili sami nionirji.

I. G

Železničar četrti
v  soboto in nedeljo Je bilo v 

Ljubljani ekipno republišl«) pr 
venstvo v balinanju. Nastopilo je 
16 najboljših slovenskili ekip. No- 
TomeSčani so spet presenetili, saj 
so v močni konkurenci osvojili 
6etrto mesto. Ekipa novomeškega 
Železničarja je pustila zadaj eki 
t«  iz Kopra, Sežane. Maiibora 
Itd. R. M

Brežičani so bUi v nedeljo go
stitelji in organizatorji pionirske
ga republiškega prvenstva v roko
metu, na katerem so nastopile 
ekipe Celja, Idrije, Tržita in Ure. 
žic. Kljub nepri&ikovanemu po
razu z  Idrijo so zmagali pionirji 
iz Celja, Brežičani pa so bili 
tretji. ObZTK Brežice je podelila 
najboljšim pionirjem diplome — 
prejel jo je tudi najboljši strelec 
na tiulrju Zagode iz Brežic Re- 
ailtati: Celje — Brežice 6:2. Bre
žice — TrŽč 10:8, Idri]a — Bre
žice 7:7

V. PODCiORŠEK

KOŠARKA
Novo mesto -  Trnovo 

45:71
Košarkarji Novega mest« sc 

spet razočarali svoje navijače, saj | 
so doma močno R ubili s pov
prečno ekipo Trnovega. Novome
Sčani 90 trenutno v vrfiki krizi 
in so po obetajočem začetku po
stali povprečna ekipa.

Domači košarkarji so preprič 
Ijivo porazili zadnje uvrščene 
Hrastničane, ki niso pokazali i<rav 
ničesar. Igra Je bila na splošno 
slaba. Pri Metličanili so se odli
kovali Polojac (30>. Guštin flO> 
in Ipavec (8).

DR. GOR.\NIC

■mm.

t r a d i c i j a

k v a l i t e t

Mrzlak -  Krušič šesta bETI -  Hrastnik 68:27
Na i«publiškem kegljaškem pr- 

veastvu dvojic sta NovomeSčana 
Mndak in Krušič podrla 1702 ke
glja in pristala na 6. mestu.

Šentjanž bo dobit 
telovadnico

SentjanSka osnovna šola bo 
gradila novo telovadnico, ob
čina in drugi pa naj ji poma
gajo dobiti denar. Tako se gla
si eden izmed sklepov zadnje
ga sestanka predstavnikov 
TIS. šole, občine in medob
činskega zavoda za prosvetno- 
pedagoško službo. Na tem se
stanku so se tudi odločili, 
kakšno telovadnico bodo gra
dili. čas gradnje bo določen, 
ko bo dokončno znana pred
računska vrednost in viri fi
nanciranja.

Mladi Krčani med boljšimi
v nedeljo je bilo v Krekeni prvo finalno republiško plavalno 

prvenstvo asnovnih Sol za posameznike in ekipe. Nastopilo je 142 
tekmovalcev la 10 šol. Dobro so se odrezali krSkf učenci, saj so biU 
v vseh.kategorijali med najboljšimi in so *magaH v C kategoriji.

Nekaj boljših rezultatov; moški — 50 m crawl: Hrastnik 31,2, 
Turk 30,8, Škafar 39,6; 50 m prsno: Pečnik 39,2; ženske — 50 m 
crawl: Erjavec 36,2; 50 m prsno: Preskar 46,6, Bizjak

s H crm c iik a i

■  NOVO MESTO — V ,6. kolu 
občinske kegljaške lige so igrali 
toJcole: Luknja — Vseh devet — 
410:403, Šentjernej — Stari de
vet 320:423, Ž ele^čar — Krka 
491:407 in Iskra — Luknja 436: 
400. (J- M.)

■  PODBOČJE — Kot kaže, bp
v tem kraju spet zaživel šport. I 
Po zaslugi aktiva ZMS Podbočje 
je Siortna dejavnost zaživela.' To 
dokazuje tudi prijetno nedeljsko 
popoldne, na katerem so se mla
dinci v nogometu pomerili = vr
stniki iz Dmovega in Kostanjevi
ce. V kratkem času so odigrali 
že pet tekem in petkrat znmgalî

■  KOt:EVJE — Končano ]« 
tretje mladinsko šahovsko prven
stvo mesta na katerem je zmagal 
Mak-s Vovk, ki je vse partije do 
bil, le eno je remiziral. Drugi je 
S. Podkoritnik, 3 .-4 . mesto R. 
Karničnik in T. Rakovič, 5 B. 
Mohar. 7.—8. V lU^ovič in D. 
Blatnik. d  S.)

■  LESKOVEC -  Končano je 
prvenstvo osnovne šole v rokome
tu. Zmagala je ekipe 8. a, ki jr  
v linalu premagala 8. b. Najbolj 
gi strelec turnirja je bil J. Kržan.

(B G.)
■  KBMEUl — Preteido nede 

Ijo je bilo na ribniicu meddru- 
jžn-sko ribiško tekmovanje v lovu 
rib s plovčkom. Pri članih je zma 
gal Stane Žabkar iz Kostanjevi
ce, pri pionirjih pa njegov sin 
Igor. Branko Ciik iz Kostanjevi
ce je bil najboljši pri mladincih 
V članski konkurenci je zinagala 
RD Novo mesto (Suh>. dr. Po- 
dergajs, Avsec, Kcek, Mertiol). 
pri mladincdh RD Kostanjevica — 
(Cuk, Kržišnik, Košak), Organiza 
cija tekmovanja je bila brezhib 
na. (N. N.)

■  BREŽICE — Končano Je pr
venstvo gimnazije v košarki Zma 
gala je ekipa 4. b raareda, drugi 
je bil 4. a itd. Najuspešnejši 
strelci turnirja so bili: Bužančič 
58, Geršak 50, Vrhnjak 46 itd.

(B. G.)
■  CRNOMEU — Po nekaj lê  

tih premora so ae ^pet 2brali Čr
nomaljski rokometaši in začeli 
vaditi. Trenutno trenirajo trikrat 
na teden in se pripravljajo na 
kvalifikacije za vstop v ligo. Ker 
so' v težkem finančnem stanju, jih 
bo prevzel BELT in bodo igrali 
pod njegovim imenom (E. C.)

■  NOVO MESTO — Čeprav še
ni končano sindikalno teniško pr
venstvo Novega mesta, je 4e znan 
zmagovalec; zmagala je ekir« 
družbenih služb, (C. Uhl, Splihal, 
i ,  Picek), ki je premagala vse 
svoje nasprotnike. (N N.)

■  MIRNA — Lovska zveza No 
vo mesto je priredila tekmova
nje v streljanju na glinaste golo
be in tarčo srnjaka. V ekipni 
konkurcnci Je zmagala LD Mir
na — I. ekipa, pred LD Mirna — 
II., LD Trebnje III. in LD Gor
janci IV. itd. Med posamezniki so 
bili najboljši: Janez Bulc (Mirna) 
246 točk, 2. Zakraj-šek (LD Mil
na) 231 točk, 3. Lužar (LD Gor
janci) 219 točk itd. (N. N.)

■  LESKOVEC — V prijatelj
ski nogometni tekmi je 7. razred 
premagal 8. razred s 6:0. Zadet
ke so dali: Vrščaj 3, Srlbar 2 in 
Janc 1. (B. G.)

■  OZAIJ — Rokometaši Črno
mlja 90 po dolgem času spet za 
ig i^  v Ctelju in s tamkajšnjo 
ekipo igrali neodločeno 18:18. Naj
boljši pri Črnomaljcih le bU iz- 
r e ^  Goržek. (A. L.)

■  KRŠKO — Trener državne 
plavalne reprezentance prof. Mir
ko Mirkovič iz Beograda Je r<red 
odhodom iz krškega plavaUšča iz
javil, da ne bo več pripeljal pla
valcev na skupni trraiing v Krš 
ko, ker ga motijo žv^leni plini, 
ki uhajajo iz bližnje tovarne. De
jal Je, da Je v avgustu spet na 
meraval pripeljati skupino v Kr- 
Sko, vendar mu prav to ne uffija- 
Vprašanje je, ali pline spuščajo 
namerno ali nenamerno. To Je 
treba raziskati. (L- H.)
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Nova matura - boljši uspeh

V aški zaščitn ik  F ranc Luzar se je  n a  sm rt 
u tru je n  in  lačen navsezgodaj vrnil iz gozdov 
v svojo  leseno b ajtico  v C erovem  logu pod sivim  
Prežekom . Bila je  nedelja, p rv i dan  v novem bru 
1942.

Italijansko-legisfcična ofenziva, je  d iv jala  z vso 
silo. G orjanci so bili obkoljeni in  pod topnišk im  
ognjem  iz Novega m esta, M etlike m  K arlovca. 
L ^ k e  »rdeče kravate« so gnale p red  seboj v go
zdove leg iste , ki so  bili že na  M iklavžu. P laninski 
dom  gorjanskega b ir ta  N aceta H iidoklina je  bil 
v plam enih. Beli z G racarjevega tu rn a , ki jih  je  
vodil lačen kom andir (bilo ga je  s tra h  s t r ^ a  
skozi d robov je), so iz zvonika M iklavževe cerkvice 
^ a l i  s stro jn ico  po tem nih  okoliških gozdovih, 
da  so splašene srne  bežale v doline.

C erovski L uzar je  bil z G orjansk im  bataljo- g  
nom  z zaščitniki, terenci in  tn m iam i u n ^ a jo č ih  M 
se kmet-ov v K esersk ih  b la tih  m ed Tixiinovim S  
v rhom  in K rči na  h rvašk i s tra n i gore. Ko so za
čele okoli kotlov, v ka te rih  so  kuhali vola, eksplo
d ira ti težke topniške granate, je  b a ta ljo n  razdelil 
svoje zaloge h ran e  in k ren il nazaj čez gore; 
množace pa  so se razbile v m ajhne skupine, da 
b i se  lahko preb ijale . D om ačini so jih  vodili po 
sk ritih  gozdnih stezah. Tudi čev ljarsk i m o jste r 
in  veliki lovec Luzar, k i je  poznal vse skrivnosti 
čudovite T rdinove gore, je  z m ihovškim  Lojzem  
M ikcem svojo skup ino  sam ih tu jcev  varno  p ri
peljal p reko  Plešev n a  k ran jsko  s tra n  in  z n jim i 
prenočil v zaraščenih  »gričih« nad  »pragi« v Ko- 
bilskem  ja rk u . Z ju tra j jih  je  p ustil na  K iri, ka
m or je  že ponoči dospel tud i bataljon , in se, 
oprezovanje na  vse stran i, p ritih o tap il v Cerovi 
log.

»Vsi sveti so,« je  m enil ta s t, »danes so šli 
legisti k m aši in se  t i  jih  n i tre b a  bati; m im o  se 
lahko naješ in  odpočiješ in  spet greš-«

V aški zaščitn ik  je  legel in se z o la jšan jem  od
dahnil. T ast je  zaklal p rašička in  je trc a  v ponvi 
so razširila  po b a jti p r ije ten  vonj po pražen i če
buli, ko se v ra ta  h rupno  odp ro  in  se usu je jo  
v kočo legisti.

»V im enu zakona!« se zadere vodnik p a tru lje , 
»kom andant G racarjevega tu rn a  te zaliteva.<<

V aškem u zaščitn iku je  posta lo  vroče. Legisti 
so bili, razen nekega krepkega h a jd u k a  od  Stopič 
(kjlicali so ga M atija), sam i dom ači km ečki fan t
je, P otočarjev  Jože iz G orenje s ta re  vasi in  ro 
bati Ločani v og^iljenih km ečkih kam ižolah in 
zam aščenih klobukih. N a ram ah  so nosili sm ešno 
dolge francoske puške »lebel« n a  tr i  patrone, za
sta re lo  dediščino s solunske fron te  v p rv i svetov
ni vojni. Lužarjevega s tr ica  iz Cerovega loga so 
vsi iz p a tru lje  dobro  poznali in  tud i vedeli, kaj 
je  počel zadnje leto. č e v lja r ju  se je  slabo predlo.

»če boš sam o m rdnil, boš n a  m estu  ubit!« je 
zagrozil boli kom andir.

Legisti so vaškega zaščitn ika z nasajen im i ba
joneti obstopili in krenili p ro ti G racarjevem u 
tu rn u  na  pobočju  v inorodnega Tolstega vrha. 
U ra je  kazala kom aj sedm o z ju tra j.

Je tn ika  so pahnili v m račno  luknjo  v p ritlič ju  
južnega grajskega sto lpa. V zaporu  je  ždel še ne
ki partizan , bolničar, ki so  ga u je li n a  Tolstem  
vrhu. Dom a je  bil od  Bele cerkve ali m orda od 
šm a rje te .

Mmili s ia  dve doigi u ri tesnobnega čakanja. 
N ekaj jetn ikov  so legisti že p o su ’eliii in  jim  
v sam otn i g rap i blizu g radu  s k ram pi razbili 
črepinje, ker niso ho teli h itro  um reti. T isti stard 
K ram arjev  Lojze z G rb in n ek a te ri njegovi p a j
daši niso poznali šale-

V vratih  je  zašk rta l ključ. S traža r je  čev lja r
skega m o js tra  odpeljal k zaslišanju . V veliki 
g ra jsk i sobi je  sedel p r i mizi za p isa ln im  stro jem  
m lad tujec, neki begunec S lapnik iz šta je rsk ih  
K onjic.

ž e  p red  več ko t le tom  dni so ga bili poslali iz 
L jub ljane v Š en tjernej za kom i j a  v farovško kon- 
sum no trgovino, ki jo  je  bil ustanovil še s ta ri 
skopuški župnik Lesjak  in  so se zbirali v n jej 
voditelji K oroščeve stranke . S lapnik  je  im el n a 
logo zalezovati v Š en tje rn e ju  netilce vstaje. Mi
slil si je, da  bo pač najbolje , če začne obiskovati 
k a r p ro p ag an d ista  O svobodilne fron te , p a  se je 
tepec tam  km alu  sam  tako  izpridil, da  že konec 
le ta  ni bil za drugo  rabo, k o t d a  je  za kaplanom  
M ohorjem  nosil od  vasi do  vasi in  od h iše do 
h iše cenen M arijin  kip iz pobarvanega m avca, ko 
s ta  čudna m is ijo n a rja  po  družinah  oprav lja la  po
božnost prvih  petkov  in je  goreči farovški poli- 
dom ovine, previdno m olčal, kakšne »sovražnike« 
tik  oznanjal k rižarsko  vojno p ro ti »sovražnikom  
im a na um u.

N ekam  otožni M ohorjev m in is tran t, ki je  sam  
izgubil dom  in m oral bežati p red  tu jim i osvajalci, 
ni p o sta l nikoli p rav  zavzet legist. V aškem u za
šč itn iku  je  b rle la  d robna  lučka upanja, da se bo 
že kako izm azal vsaj iz najhu jšega.

(Se bo nadaljevalo)

Nova matura uspešno prestala prvo preizkušnjo 
lično znanje francoščine in filozofije

Od-

še ena generacija novome
ških gimnazijcev je zapustila 
učilnice in se z maturitetnim 
spričevalom v žepu optimi
stično napotila v prihodnost. 
Letos je pred maturitetno ko
misijo stopilo 61 dijakov. Po 
pismenem preizkusu sta bili 
dve dijakinji z odličnim uspe
hom oproščeni ustnega izpi
ta. Maturo je naredilo 51 di
jakov, drugi pa bodo imeli 
še eno priložnost jeseni. Za 
izid izpitov so dijaki zvedeli 
v petek, 20. junija. Hkrati 
so najboljši prejmi knjižne 
nagrade.

O uspešnosti letošnjih ma
turantov in o maturi na 
splošno sem se pogovarjal z 
ravnateljem novom^ke gim
nazije, s tov. prof. Veljkom 
Troho. Po njegovem mnenju 
je letošnja matura precej 
uspešnejša od prejšnje, zna
nje pa Je boljše. Dijaki so 
predvsem zadovoljili z zna
njem francoščine in filozofi
je, pri kateri preseneča bo
gastvo izražanja.

Letos so dijaki prvič delali 
novo maturo, ki obsega slo

venski jezik, zgodovino NOB 
z ustavno ureditvijo. SFRJ, 
tuj jezik ali matematiko in 
predmet po prosti izbiri. 
Prednosti nove mature so se 
pokazale zlasti pri zgodovini 
NOB z ustavno ureditvijo 
SFRJ, saj je bil res že skrajni 
čas, da se ta predmet uvrsti 
v maturo. Moti le, da so di- • 
jaki kot četrti predmet naj
večkrat izbrali predmet, ki 
ga na gimnaziji poučujejo sa
mo eno leto. Zmanjšalo se 
je tudi števUo matematikov. 
Razveseljivo pa je, da se je 
pri pismenih izpitih iz tujih 
jezikov več dijakov odločilo 
za proste spise, kar kaže, da 
zaupajo svojemu znanju. 
Resnično škoda je, da so se
minarske naloge, ki so letos 
samo pogoj za nadaljnje 
opravljanje izpitov, postale 
manj pomembne in bodo 
verjetno sčasoma popolnoma 
odpadle. Skoda je tcftn večja, 
ker so bile nekatere v prejš
njih letih res dobre in iz
virne.

RAJKO VtJKADINOVIĆ

Levstikove 
nagrade

Letos so že dvajsetič pode- | 
lili Levstikove nagrade. Do
bili so jih: akademska slikar
ka Alenka Gerlovič za delo 
»Likovni pouk otrok«, novi
nar Janiez Stanič za knjigo 
»Onkraj Kremlja«, karikatu
rist Božo Kos za ilustracije 
v knjigi »Veliki in mali kapi
tan« ter pisatelj Smiljan Roz
man za mladinsko delo »Re- j 
porter Tejč poroča«. Nagra
de so prejšnji teden slavnost
no podelili v NUK v Ljublja
ni.

Letošnja podelitev Levsti
kovih nagrad je jubilejna. 
Mladinska knjiga je do zdaj 
to nagrado dala 73 avtorjem, 
od tega 57 za slikarska dela. 
Prvi Levstikovi nagrajenci so 
bili med drugim pisatelj Lov
ro Kuhar — Prežihov Vo- 
ranc, France Bevk in Tone

N ajvečjna nagrada za iiajn ilajše j® bila: sedenje v »Kurii*ju« in plezanje pod 
krili velikega ptiča, ki je  zbu jal spoštovanje. (Foto: Slavko Dokl)

Veliko veselje za male občane
Seliškar.

Kam pripeljijo slabi vzgledi!
Na begu iz Radeč sta fanta vlomila pri Klatnusu 

na Vrhku, nato pa obsodba pred sodiščem ~

Okrožno sodišče v No\'em 
mestu je obsodilo A. R., ko
maj. polnoletnega priučenega 
mizarja iz Slovenjgradca na 
10 mesecev zagara. Priznal 
je, da je pobegnil iz pobolj-

Kako upepeliti 
steklo?

_Ko so na zadnji seji ob
činske skupščine Kočevje 
razpravljali o obveznem 
odvozu smeti, je neki Od
bornik resno predlagal:

— Predlagam, da sprej
memo tale sklep: prebi
valci mesta lahko mečejo 
v smetnjake le pepel, se 
pravi, da morajo vse sme
ti in odpadke doma 
skuriti.

Predlog je izzval bučen 
smeh, saj si ostali odbor
niki verjetno niso mogli 
predstavljati, kako bi lah
ko skurili oziroma upe
pelili nekatere odpadke, 
na primer steklo. Smeh 
pa bi bil verjetno še več
ji, če bi vsi odborniki ve
deli, da najnovejši blok 
Đ Kočevju 7iiti dimnikov 
nima in tako stanovalci 
ne morejo zakuriti niti 
papirja!

ševalnega doma v Radečah 
skupaj z mladoletnikom. 
Imela sta domske oibleke in 
niti ficka v žepu. Na vsak 
način sta hotela priti do ci
vilnega oblačila in nekaj de
narja, zato sta že med potjo 
delala načrt, kako si bosta 
pomagala.

Ko sta. prišla do Klatnuso- 
ve hiše na Vrhku pri Tržišču 
in ugotovila, da ni nikogar 
doma, sta dobila lepo pri
ložnost za uresničitev zami
sli. A. R. je stražil pred vra
ti. mladoletnik pa je vlomil 
v hišo in v Klatnusov na
hrbtnik nabasal 10 kg moke,
1 kg soli, kruh, bundo, hlače, 
denarnico in 210.00 din go
tovine. Nahrbtnik z živili ’ 
sta pustila v gozdu, denar 
pa sta si razdelila. Odpeljala 
sta se na Reko in tam kaj 
kmalu -porabila Klatnusov 
denar.

Sodišče sploh ni dvomilo o 
obtoženčevi kridi. razen tega 
je podvig pri Klatnusovi hiši 
sam priznal in ga natančno 
opisal. Spet pa se je i^aza- 
lo, da so mladeniča privedle 
na zatožno klop neurej-sne 
družinske raamere: v lastni 
materi je dobival slabe zgle
de in že v rani mladosti se 
je srečal s kriminalom.

SEV N IŠK I GRAD: Si>oštljive stavbe ne načen ja sam o 
zob časa. (Foto: M. L.)

Sramota za ves kraj
Turistični delavci lahko samo nemočno gledajo, 

kako propada zgodovinski sevniški grad

Skupina tujih gostov si je 
minuM četrtek želela ogledati 
sevniški grad, toda stano%'al- 
ca 'jim tega niso dopustili. 
Tujci so s: zaradi vrišča ti-

Ja n ia r ji in  s trokovn jak i za jam e, k i so si p red  k ra tk in i ogledali C m o jam o v Mali 
gori m ed K očevjem  in Ribnico, so bili enotnega m nenja, da je  ta  ja m a  p rim erna 
za turis^tične nam ene. Z m alo siro.ški bi se dala u red iti. Jam a je  zelo bogata 
s  kapnišk im i tvorbam i. Na sliki: udeleženci II. zbora slovenskih jam arjev  prwi 
vliotlom v č rn o  jam o. (Foto : P rim c)

ščald ušesa ia niso mogli ra
zumeti, kaj se dogaja.

. »To ni nič, ko bi vi vedeli 
vse, kaj se tu dogaja. 2al mi 
‘js  ssmo, da smo prišli v Sev
nico on sein vtaknili denar. 

Zlobni ljudje nagajajo na vse 
načine,« je tarnala Marija 
Repše, Lastnica gostišča na 
sevniškem gradiu.

»To je sramota za Sevnico; 
grad, zraven katerega je zna
menita Lutjova klet, je bil 

ob koncu vojne nedotaknjen, 
zdaj pa sp stanovalci, ki so 
se natepli od vsepovsod, na
redili že veliko škode. Kot 
predsednik tuiristdčnega dru
štva sem se zavzemal, da bi 
ljudi izselili v druga stano
vanja, vendar se nam t,o ni 
posrečilo. Zakon jih preveč 
ščitd,« je dejal Jože Smotloj, 
turistični delavec.

Tiu'lstlično društvo je Halo 
zdoij vsem stanovalcem pisme- 
ne odločbe, naj preneha
jo uničevati družbeno pre- 

moženje, ter dodalo seznam 
praznih stanovanj, kamor bi 
se tli stano'valcl laliko Izse
lili. Na ta način bo društvo 
poskušalo pripraviti grad za 
postopno urejanje.

Ce se bo vse to posrečilo, 
je veliko vprašanje. Vsekakor 

pa je to, kflir se dogaja na 
sevniškeni gradu, sramota za 
meito, ki si izletni.škega tU' 
rizma brez svojdh največjih 

manienitosli nitd zamišljati 
ne more. M, L.

četrtefc. Ob osmi uri zjut
raj. Sto šestdeset parov ra- 
dovediMi’ in iskrečih se oči. V 
sončnem jutru sončen smeh. 
P ričako^js. Skratka: »mal
čki«, »sredinčki«, in »velčki« 
vseh novomeških vrtcev na 
poti r-a piknik v Prečno.

šumeli roj, ki je v avtobu
su po st^ri slovenski navadi 
prepeval, je presenečeno uti
hnil pred odprtim hangarjem. 
Avioni! Avioni!!! Ta »zares
ni« avioî i, tako blizu, da so 
se jih 18*̂ 0 dotalmUi! In pri
jazni stPci v kombinezonih, 
ki so ji*̂  ̂ i?iarsikaj pojasnili.

In ko ^  »šice« natakarice 
poskrbele, da § 0  bili polni tu
di ž e l o d č k i ,  se je začel najbolj 
mikavni paše za oči. V 
zrak sta se dvignila »Kurir« 
in »Ma^̂ a«! Navdušenje je 
bilo podobno mrzličnosti na 
udarni Nogometni tekmi. 
Sledili strokovni komen
tarji pet in šestletni
kov. po i^anjši anketi, kaj 
bo kdo, ^0 bo velik, so dekli
ce povc^le oči, češ kaj te 
pa »bri^«. fantje pa so kar 
po vrsti zatrjevali, da bodo 
piloti; je bil selo pilot
v vesolj*^ raketi; vse pa je 
posekali, neka punčka, ki je 
važno i^J^viia, da bo kar — 
raketa! tretjem letu, ko je 
»Kurir« ^Pustil vlečno vrv 
med bi ob vri^u ,
ki se j® .^^egel, od zavisti 
pozelenet tudi priznano hru- 
inni Vesolj s ko raz
burjenj* Je malce poleglo,
začele sf se igrj.g 
navr/.n"*® narave. V gozdi
čku so >̂'i’oci odkrili gosji 
par, dv» feaana v kletki,
štiri teden dni stare
račke, ^  katere je neka vr- 
tičkari<’'® izjavila, da jih je 
mama pravkar »izrodi
la«. Na kar je bilo
rumeno-^^javGlo-železno in 
nekako veliko kot manj
ši bager, so fantje preskušali 
svoje *P*̂ otske« .sposobno
s t i . . .

m t m

Vračali so se precej bolj 
mirni, utrujeni in že drema
vi, šicam vzgojiteljicam pa 
je bila naj večja nagrada za 
domiselni izlet iskrena ot
roška radost, ki jim je še 
zmeraj žarela v očeh.

ALENKA BOLE-VRABCEVA

SO MEDVEDJE POCENI?

Če lovci ne morejo, naj bi 
pa medved plačal prospekt

Lovci nočejo prispevati za prospekt, hkrati 
pa bi za divjad lahko dobili več

Predstavniki lovskih or
ganizacij iz kočevske ob
čine so zavrnili prošnjo 
kočevskega Turističnega 
društva, naj bi njihove or- 
ganizacije prispevale po 
svoji modnosti za izdajo 
prospekta. Kot smo zvede
li, so ta svo] sklep uteme
ljili s tem, da ne potrebu
jejo reklame, ker imajo 
vso divjad za odstrel pro
dano že za nekaj let vna
prej, in da bi pomenil 
prispevek za prospekt ra
zmetavanje družbenega 
premoženja, s katerim so 
dolžni skrbno gospodariti.

Po drugi strani pa smo 
iz zanesljivih virov zvede
li, da )e neka lovska orga
nizacija iz kočevske obč- 
čine dovolila inoiemske- 
mu lovcu odstreliti med
veda, ki je bil vreden 
100.000 din (nekateri trdi
jo, da tudi več), le za

10.000 din ali morda ne
koliko več.

Barvni prospekt kočev
ske občine, ki bo izšel ju
lija letos, bo veljal 35.000 
din. Se pravi, da bi samo 
z razliko med sedanjo vre
dnostjo odstreljenega me
dveda in iztržkom zanj 
lahko izdali 2, 3 ali morda 
?elo 4 barvne posnetke! 
Lovci pa so se branili pri- 
spevati za prospekt 100 ali 
nekaj 1000 din!

Lovci imajo prav, da več 
divjadi ne morejo dati od
streliti, kot je zmogljivost 
lorAšč. Pozabljajo pa. da 
bi prav zaradi reklame bi
lo zanimanje za lov na Ko
čevskem večje in da bi 
zaradi večjega povpraševa
nja lahko isto divjad dra 
žje prodali Izdatek za 
prospekt torej ne bi bil 
razmetavanje družbenega 
premoženja, ampak nas
protno!

Ob koncu š»ilskesra le ta  je  tovarna pletenin  »RAsICA« iz L jubljane obdarila  
nekaj učencev iz šol K oprivnik in T rava na Kočevskem . Na sliki so vsi š tirje  
osm ošolci iz Trave, ki si s svoj« tovarišico Nado V’reček o,»jledujej<» darila iz 
RAŠICK. (Foto: M. Vesel)

Za duševno hrano skrbijo, 
za telesno pa bolj slabo

Cerkev pri Novi Štifti, ki je kulturnozgodovinski 
biser, obnavljajo -  Blizu ni gostišča

Cerkev pri Novi Štifti, ki 
je kulturnozgodovinski biser, 
bodo obnovili ,da bo dostoj
no pričakala svojo 300-letnico,

V Osredek ni stopila 
tur-eva noga

v občini je majh
na vasi<5®̂ ^®redek z nekaj hi- 
.šami, K̂’̂ 'O'r po zagotavlja-, 
nju ni stopila tuj
čeva hO  ̂• Vasica je izredno 
odmakni® ni pristopna z
avtomo'’' nima elektrike,
ne teko^.'^^de, ne radia, ne 
transisi^'®- Edino glasilo iz 
zunanje^ sveta, ki pride v 
ta kraj, Dolenjski Ust.

v  l i s i i i !

Urejen koncertni 
prostor za žabe
stanovalci ribniških stol

pičev- se zahvaljujejo iz
vajalcu del, ki je urejal 
okolico njihovih stolpičev. 
Izvajalcu — pravijo, da je 
bilo Stanovanjsko loomu- 
nalno podjetje — ni us
pelo samo lepo urediti 
okolico, ampak jo tudi 
spremeniti v žabje kultur
no središče, saj se tu ob 
večerih vrste koncerti v 
stilu »rega rega, kvak 
kvak«. Staiiovalci pravijo, 
da prej niso imeli urejene 
okolice, pa tudi žab ne. 
Pri urejevanju okolice l>o 
so sem prlpeljaU in nasi
pali zemljo, ki ne prepu
šča vode. Tako ostajajo 
tu po deževju luže, v ka
terih so se zaredile žabe.

ki jo bodo proslavili, kot «?mo 
zvedeli, leta 1971. Na delu je 
že pozlatarski in rezbarski 
mojster, ki obnavlja oltarje. 
Zavod za spomeniško varstvo 
pa je tudi že namenil 20.000 
din (ta denar bo dobil iz skla. 
da za pospeševanje kulturne 
dejavnosti pri republiški 
skupščini) za olepšavo zuna
njosti cerkve.

Cerkev pri Novi Štifti po
gosto obiskujejo (tudi z av
tobusi) turisti iz Italije, Av
strije in od drugod, žal pa 
v njeni bližini ni nobenega 
gostinskega lokala. Tako turi
sti, ki so lačni in žejni, ne 
morejo zapraviti denarja. Go
stinski lokal bi se tu gotovo 
zelo obnesel. Odprl naj bi 
ga kakšen zasebnik, morda 
cerkev ali kdo drug. Dokler 
pa gostinskega lokala ni, bi 
bilo prav, da bi predstavnik 
cerkve napotil turiste na ko
silo v ribniško RESTAVRA
CIJO. Tako sodelovanje bi 
prispevalo k boljšemu počut
ju turistov, ki bi tako zapu
ščali Ribniško dolino zado
voljni.

Takle p rim opredajn ik  so 
ukrad li v NOVOTEHNI.

Drzna tatvina 
v Novem mestu
14. julija okoli 3. ure je 

nekdo s kamnom razbil izlož
beno okno v trgovini NOVO- 
TEHNA ob Cesti komandanta 
Staneta v Novem ijiestu ter 
ukradel dva brezžična telefo
na »voki — loki« (Japonska) 
v torbicah, ki imata napis 
»Standard radio corpor,« UJV 
Novo mesto prosi občane, da 
bi hitro javili postaji milice, 
če bi kaj vedeli o tem ali 
pa morda ukradene predmete 
tudi videli pri kom. Tiste, ki 
stanujejo blizu trgovine, kjer 
je bil vlom, pa UJV prosi, naj 
povedo kriminalistu Francu 
Vrečiču vse. kar vedo morda 
o tem vlomu oziroma javijo, 
če so v času vloma koga vi
deli v bhžini trgovine.

BELE DLANI
Pravzaprav še zdaj ne vem, zakaj sva se razšla, zakaj 

sva se m orala odpovedati sreči, ki sva jo  uživala. Zakaj? 
Dve leti sva se ljubila. D oživljala sva tren u tk e  čudovitih, 
b rezskrbn ih  dni. Zaupala sva si, razum ela sva se, n ikdar 
se nisva rad a  sporekla. ŽPivela sva v ljubezni.

Rada sva se im ela, nisva gledala na barvo kože. Bil 
si črnec, z značajem , k i sem  ga občudovala. R ada sem  te 

•im ela, tvo je tem ne roke z belim i dlanm i, ki so m e gladile 
po laseh. Se še spom injaš, kako si m i večkrat dejal: »črn 
ci sm o tem ne polti, le d lani im am o bele. A še nekaj je, 
k a r je  bolj belo od snega — to je  naša no tran jo st. N eka
te ri belci p a  im ajo  le belo po lt in nič več. N jihova no
tra n jo s t p a  je  črna , bolj črna  od barve naše k o ž e ...«

M idva sva se razum ela, k a jti jaz nisem  bila nikoli 
m ed tistim i, k i črnce zapostavljajo .

Spom ini, spom ini! Vse še natanko  pom nim , dragi. Vse 
je  še ostalo! Miza v m enzi študentskega naselja  je  ista, le 
na ju  ni več tam ; na jin  kotiček v T ivoliju je  še tak , ko t se 
ga spom injava. Zdi se mi, d a  na ju  pričakuje . A n a ju  ne 
bo. Zakaj nisva več b rezsk rbna študen ta , zakaj se več ne 
kepava in ne letava za k rili p isan ih  m etuljev? Nič več se 
ne drživa za roke, najin ih  nežnosti ni več. K je so tvoji po 
ljubi, s katerim i si m e obsipaval?

Si m ar pozabil na  tis ti -večer in trenutek , ko si m i p r 
vič zašepetal; »Kako rad  te im am , ljuba!« Sedela sva na 
pečini ob m orju , na  nebu so se prižigale prve zvezde, rnor- 
je  in nebo s ta  se prelivala v tisočerih  odtenkih m odrine. 
Objel si m e čez ram e in m i pokazal zvezdo, ki si jo  na 
nebu prižgal zame. V prašala sem  te: »Je to  zvezda sreče?«. 
O dvrnil si mi: »Rad bi, da bi bila, a ne vem, če je.« K ako 
srečna sva b ila tak ra t! M orje nam a je  šepetalo nežno rne- 
lodijo valov, ki so se zaganjali ob obalo. D robne kapljice 
so se razprševale ob dotiku  z m ogočnim  skalovjem  in na
ju  osveževale. Pesem  m orja , globina neba, m ar lahko to  
harm onijo  še kdaj izbrišeš iz svojega spom ina?

N enadom a sva zagledala na obzorju  rib iške ladjice. 
D robne lučke so se prep le ta le  in se pom ikale sem  in tja . 
Tudi m idva sva b ila ko t te  m ajhne svetilke, p rep le ta la  sva 
se, dopolnjevala in plam tela. Zapel si m i črnsko  pesem  in 
tvoj m ehki, otožni glas m i je  povedal, da je  žalostna. P ro 
sila sem  te, da bi m i jo  razložil. Povedal si, da  poje pesem  
o m ateri, ki je  um rla  zarad i žalosti, ker se edini sin  ni 
več vrnil dom ov v Afriko. Pela je  tud i o p ro stran ih  riže
vih po ljih  ob M odrem  Nilu, o poljih  v Sudanu, o Rdečern 
m o r ju . . .  Tega mi nisi sam  razkril; preveč te  je  spom i
n ja lo  na dom ovino, bolelo te je, vem.

Pesem  m e je  presunila. K ot globoka rana, tako me je  
zapeklo v srcu. S lutila sem, da  pogrešaš dom ovino in do- 
fhače. Toda o tem  m i nisi n ikdar govoril, nikoli m i nisi 
z besedo om enil bolečine in dom otožja. N isem  te hotela 
ran iti še bolj, zato te o tem  nisem  spraševala. O prosti, 
prosim !

Ko pa si m i ta k ra t sam  razkril bol, sem  ču tila skupaj 
s tabo, oba sva jokala.

Vedela sem , da boš nekoč odšel m ed svoje, da boš 
m oral iti, ker je  tvo je m esto drugje. S lu tila sem , da bo 
nekoč ta  dan prišel, in z žalostjo  sem  m islila nan j. A ta 
k ra t, ko sva, b ila skupaj, nisva n iti ti n iti jaz pom islila na 
ločitev. Zakaj bi si grenila lepe dneve?

Toda p rišlo  je  neizbežno slovo. S sklonjeno glavo sem  
s ta la  na letahšču. Poslednjič sva se d ržala za roke, vede
la sem , da je  zadnjič. N isva govorila, čem u? Čemu bi si 
obetala nekaj, k a r ni uresničljivo? Zakaj bi lagala drug 
drugem u, ko pa  sva oba poznala resnico, ki je  b ila trd a  
in neizprosna. N isva si rekla, da se bova še videla, nisva 
si ob ljub ila  zvestobe.

Za slovo si m i nežno dvignil glavo, zadnjič so se sre 
čale najine oči, poslednjič sva se poljubila. N isva m ogla 
govoriti. V grlu  m e je  stiskalo , solze so m i tekle po licih. 
Zadnjič si m i jih  obrisal. Tedaj sem  videla, tud i ti  si jO; 
kal. K ot ta k ra t ob m orju! P reden si vstopil v letalo, si 
m i še enk ra t pom ahal. Potem  te  nisem  videla več, nikoli 
več.

O stala sem  sam a s svojim i spom ini. Na steni m oje 
sobe visi slika, ki si m i jo  podaril ob odhodu. Na n je j s ta  
upodobljeni dve držeči se roki: p rva je  bele, d ruga p a  
tem ne polti. Vsak dan m e spom inja nate in na ljubezen, 
ki sva jo  uživala. M. G.

(Zgodba je  bila nagra jena s peto  nagrado — 200 din  
— našega n atečaja  »STE IZK O RISTILI VSE SVOJE 
SPOSOBNOSTI?«)

V nedeljo vabi Šentjernej!

Za nedeljske konjske d irke v Š en tjerneju  je  veliko 
zanim anja; p rijav  je  letos p recej tu d i zato, ker je  
prvič o rganiz irana »K onjska d irk a  Slovenije«, na  ka
te ri nastopajo  zlasti lju tom ersk i kasači. P rvi tek  nove 
d irke je  bil v L jubljan i, d rugi bo v Š entjerneju , 
tre tji v L ju tom eru  in  če tr ti v M ariboru  — K lub za 
konjsk i šp o rt vabi lju b ite lje  na veliko prireditev , 
ki se bo začela v nedeljo  ob 14. uri!

i



RAZGOVOR S STANETOM KAVČIČEM V ČATEŠKIH TOPLICAH

Oj, to hrepenenje po samostojnosti
Pogumneje odpirati vrata gospodarskemu napredku

Predstavnik i gospodarsk ih  organizacij iz brežiške 
cbčlne so danes teden v C ateških Toplicah pozdra
vili v svoji sredi p redsednika slovenske vlade Sta- 
ne*"?. Kavčiča

V pogovoru z njim’ se je 
zairžal dobri dve un. Infor- 
m ?cijj o občini je podal Vin
ko Jurkas. Poudaril je, da je 
občina B reike pretežno kme
tijska, saj se s kmetijstvom 
preživlja 40 odst. prebival
stva. industrija je šibko raz
vita medtem ko so šjlstvo, 
zdravstvo in druge službe na 
solidni ravni.

Tovariš Kavčič se je naj
prej zanimal, na katerih ve
jah gospodarstva gradi skup 
ščina razvoj v prihodnje. V 
odgovoru je tovariš Jurkas 
pojasnil, da so to predvsem 
tovarna pohištva, obrat In
dustrije motornih vozil, 
obrat BEn*I, turizem in trgo
vina ter rudnik Globoko po 
modernizaciji.

V kmetijstvu je Vinko Jur 
kas navedel težave zaradi raz
drobljenosti zemljišč. V ob- 
čkii je na 12.000 ha površine 
kar 12.000 kmečkih gospo
darstev Stane Kavčič je na 
to pojasnilo dejal, da je tre

ba še naprej pričakovati raz 
slojevanje vasi, saj je ob teh 
pogojih nemogoče zadržati na 
kmetijah toliko ljudi. Izjavil 
je, da bo treba spremeniti 
zakon o za d ru ^ štv u  in z no
vimi ukrepi omogočiti kre
ditiranje zasebnih kmetov.

Domačinov dovolj, 
so<;edov premalo

Vlado Podgoršek, direk
tor Zavoda za kulturo o 
XXII. srečanju dramskih 
skupin Slovenije v Breži
cah: »Domače občinstvo
se nam na teh prircditvali 
ni izneverilo. Ob večerili 
je bilo v dvorani po 400 
gledalcev, za popoldanske 
predstave pa so prodali 
po 200 vstopnic. Iz krške 
občine so prihajali le red- 
kokateri posamezniki, če
ravno sm o računuli tudi 
na skupine iz pod,|etij in 
tehniške šole.«

Prekupčevalci od 
hiše do hiše

Na pragu turistične sezone 
zmanjkuje teletine. Prav iz 
Splita prihajajo v breži&ki o- 
koliš ponjo in preplačujejo 
teleta. Odkupujejo jih po 1.000 
din. Zaradi tega predvideva
jo v obfini, da bo za telečje 
meso poleti nekoliko zadrege. 
Najbrž bodo tudi cene za ne
kaj odst. poskočile. Nekateri 
m «ujo, da bi jih kazalo spro- 
stiti, ker bi se na ta način 
najlaže otresli prekupčevalcev. 
In meso bi ostalo doma.

Hvala krvodajalcem!
19. in 20. junija je bila v 

Brežicah krvodajalska 'akcija .. 
Odzvalo se je 180 ljudi. Naj
boljši kolektivi so bili: trgov
sko podjetje KRKA. obrat 
IMV in skupščina občine 
Brežice. Iz teh delovnih or
ganizacij je dalo kri po 15 
delavcev. Pohvalo zasluži tu
di osnovna šola Cerklje, od 
koder je darovalo kri 13 uči
teljev. Med krvodajalci so 
tokrat prevladovale gospodi
nje. Tovarna pohištva ni iz
polnila obljube, čeravno ima 
zaposlenih največ delavcev, 
je bilo krvodajalcev le 7 
Ljudje so se pritoževali tudi 
zaradi te |a , ker je bil med 
zdravstvenimi delavci odziv 
zelo majhen.

Zlato, srebro in 
bron za šolarje

Med učenci je vsako leto 
več tekmovalcev za Kajuhove 
bralnfe značke. V tem šolskem 
letu je dobilo na brežiški šo
li 114 učencev bronasto znač
ko, 33 srebrno in 22 zlato. V 
Dobovi so razdelili 28 zlatih, 
24 srebrnih in 21 bronastih 
značk. Na Veliki Dolini je 
bilo 5 zlatih, 9 srebrnih in 6 
bronastih. V Globokem so 
prejeli zlato 3 učenci, srebr
no 8 in bronasto 9 učencev.

O položaju v svojih delov 
nih organizacijah so predsed 
niku IS poročali predstavni 
ki AGBARIE, Gozdnega go 
spodarstva, obrata Slovenija 
vina, METALA In Čatoških 
toplic. Tovariš 'Kavčič je 
vsem priporočil, naj se veža 
jo na gospodarsko mojnc? oi 
ganizacije zunaj občinskih 
meja brez predsodkov do tr 
govskih podjetij. Za občino 
je pomembno, da prinesejo 
vanjo denar in da se razvija 
sodelovanje v obojestransko 
korist. Kritiziral je težnjo po 
samostojnosti za vsako ceno 
Milan Šepetave mu je med 
drugim pojasnil, da se obči
na že nekaj let ni zapirala, 
da pa je imela smolo pri iz 
biri partnerjev, kajti večiaia 
obratov v okviru novih pod 
jetij ni kaj prida napredo
vala.

J02ICA TEPEY

Turistično društvo 
na Velikih Malencah

Vaščani Velikih Malene so 
v maju ustanovili turistično 
društvo, ki naj bi razvilo na 
desnem bregu Krke vse do 
gostilne Hrovatič turistično 
dejavnost. V letni sezoni pri
haja tudi na to območje ve
dno več turistov, saj nudi 
prostor ob Krki prijeten od
dih. Za predsednika turistič
nega društva je bil izvoljen 
Milan Kreačič iz Velikih Ma
lene.

Zaloga za hude čase
Občinski odbor Rdečega 

križa se iskreno zahvaljuje 
vsem darovalcem rabljene o- 
bleke in obutve v Brežicah in 
Artičah Zbiralna akcija je bi
la zares uspešna. V skladišče 
Rdečega križa so prijieljali 
okoli 3.500 kg podarjenih o- 
blačil in čevljev. Zalogo za 
hude čase in za ljudi, ki so 
že zdaj v stiski, je še pove
čala pošiljka iz Ljubljane, teh. 
tala je 2.000 kg.

m m rnm

NOVO v BREŽICAH

IZ BREŽIŠKE 
PORODNIŠNICE

Pretekli teden so v brežiSki po
rodnišnici rodile: .'\n«-Marija Balje 
iz Bo^tanja — Dušana, Terezija 
Lorber iz Mrzlave vasi — Brigi
to, Tere7.i.ja Kežniaii iz Malega 
Obrežji — deklico, Bojaiia Ba- 
iiovič iz Gredic — Bojana, Pavi
ca I.jirter iz Donje Purganije — 
deO'ka, Nada Ilič iz Bregnne — Ni- 
kola,Jožefa (iolob iz Osredka — 
Alojza. Fraiićiika l.avrin»ek s Tr
ske gore Ivanko, Marija Dcnžič 
iz KrSkega — Melito, Terezija 
Kranjc s Senovega — Marka, 
Justina Sintič iz Hrastka — deč
ka, Mira Prekratič iz Podgore — 
Ivico, .Ana >*acok iz Leskovca — 
Mojza ■

BREŽIŠKA 
KRONIKA NESREČ

Pretekli teden so se ponet^rečili 
In iskali pomoč: v brežiški bol
nišnici;

Franju Mi^er, sin delavca iz 
Moravč, te je zbodel z vilami
v desno nogo; Alojz Tomšc, zi
dar iz Čerine, je padel s kole
som In .si zlomil levo nog:>; Bran
ko Uoriliak, dijak iz Cnteža. sl 
je pri igranju nogometa zlomil 
dtK>no nogo.

■  l>AN \ARNl»STl OlItOK V 
I'ROMICTL so v brežl.^tl občini 
17. junijti lepo proslavili. Na kri- 
žiSfiih v Brežicah, na Čatežu, v 
Kriki vasi, Cerkljah. Kapelah v 
Dobovi. Globokem in na Bizelj
skem so učenci skupaj z miličniki 
za kratek Cas ustavili promet. 
Vocnike so v zahvalo za pox>r 
nnst do otrok na cestah obdarili 
s fcjpki cvetja. Pred poslopje.m 
občinske skupžSčine v Brežicah Je 
posdravilo voznike nud sto otrok 
osnovne šole bratov Ribarjev. 
Dvakrat o ustavili promet Voz
niki so s<* zalivttliH učencem za 
pozdrave in šopke. LetoAnja akd 
Ja za dan varnosti otrok v pro
metu Je bila usp>ešna. Pomagali so 
tudi člani AMD Brežice. V prihod
nje tx) imela ie večji obseg, da

BREŽIŠKE 
VESTI

tK)do otroci pre.stregU člmveč vo 
znikov in jih opoEorill nase , in 
na providnost med vožnjo.

■  PO<i()V(m PRKU KOmi.M) 
SEZO.no . Pred dnevi so sc sesta
li predstavniki obAlruke turistič
ne zveze, postaje milice ter občin
ske skttp&čine, da bi sc pogovo
rili o pripravah na poletji*, ki 
4e privablja na Krko številne go- 
rte od blizu in duleč. Sklenili 
90. da bi bilo najbolje, čc turi
stična društva odkupijo ali \’za 
mejo v najem parcolc, na kAterih 
bo dovoljfno parklraivJe avtomo 
bllov in zudrževanje kopalcev. Ce 
bo to organizirano, bo tudi manj 
škode. Letos bodo označili tudi 
me»tti, kjer Je kopanje nevai-no 
bodisi zaradi globoke vode, bodisi 
zaradi težkega dostopa do nje.

■  UCKNCI (;lasbknk  sioij-:
v Brežicah so pripravili 24. Ju 
nlja zaključno produkcijo, zdrdu 
ženo s podelitvijo spričeval. Le
tos imajo za seboj bogat spored 
internih nastopov, pa tudi kon
cert za javnost Je zelo dobro us 
pel.

Radio Brežice
rKTKK, 27. JUNIJA; 20.00-

20.15 Napoved programa, poročila 
in SZDL danes; 20.1.*>--20.30 Nove 
plošče RTB, obvestila in reklame; 
20.30—21,15 Gla.sbena oddaja; Iz
brali ste sami.

NKUKI JA, *9. JIM JA: ll.(K) — 
Domače zanimivosti — SZDL da 
nes — Komentar seje občinske 
skupščine Krško — Za naše kme
tovalce: Zemlja in gnojenje trav
nikov po košnji Prijetno nede 
IJo vošči an.sambel Vilija Petriča
— Magnetofonski zapis: Tovarna 
pohištva Brežice dane« In lutrl'
— Pozor, nimaš prednosti! — Ob
vestila, reklame in spored kine
matografov; 13.00 Občani čestitajo 
in pozdravljajo.

TORKK, 1, JliMJA: 18.00-19,00 
Svetujemo vimi — Jugoton vam 
predstavlja — Iz naše glasbene 
Sole — Tedenski športni komentar
— Obvestila, reklame in filmski 
pregled: 19.00-19,30 Mladinska od
daja; Obisk i'rt aktivu PPV v Do
bovi.

Po končani osem letki su  dekleta s Senovega, Velikega Kamna, Koprivnice iii 
dragih krajev najraje poivščejo, kruh v obratu sevniške LISCE v Senovem.

(Foto: Jožica Teppey)

Nevaren obvoz 
po ozki cesti

Kostanjeviški most, ki po
vezuje mesto z Brežicami in 
Krškim, bo zaprt ves junij in 
še del julija. Temeljito ga 
morajo popraviti, ker vožnja 
z avtobusom in tovornjaki 
pc njem ni bila več vama. 
Ves promet je zdaj usmerjen 
mimo kostanjeviške osnovne 
šole na cesto proti Podboč
ju. Ta je zelo ozka in nevar
na, ker se promet odvija v 
obeh smereh. Srečanje ni 
povsod možno in vedno se 
mora eden od voznikov uma
kniti z dolgo vzvratno vožnjo.

Vsak deseti šolar 
v kolonijo

v  ponedeljek, 23. junija, 
je odpotoval povprečno vsak 
deseti učenec kostanjeviške 
osnovne šole v kolonijo. Pre
živeli bodo ob morju nekaj 
prijetnih dni. Za njihovo var
nost in udobje bosta skrbeli 
dve tovarišici V kolonijo so 
sprejeli predvsem zdravstve
no in socialno ogrožene otro
ke

Mirni grdjski 
stanovalci

Od lanskega decembra dalje 
prebivajo v brestaniškem gra
du turisti, posebne vrste. To 
so skupine delavcev, ki so 
zaposleni pri modernizaciji 
železniške proge. Turistično 
društvo jim je ponudilo stre
ho potem, ko so predstavni 
ki železmških podjetij zago
tovili. da bodo stano\-alci mir. 
ni in da bodo vse pošteno 
plačali. Nekateri domačini so 
imeli pomisleke, pa se je po
kazalo, da so bili odveč. Niti 
muzej hiti gostišče nista v ne. 
varnosti, v turistično blagaj
no pa se bo do konca leta 
steklo 48.000 dinarjev, kar tu 
di ni od muh.

Z mopedom v tovornjak
23, maja zjutraj Je Mato Badrov

12 Cerkelj vozil tovornjak proti 
Vol. Malenc&m. Zaradi okvare Je 
obstal na desni strani ceste Za 
njim Je tedaj privozil mopedist 
Franc Velič iz Izvira, ki Je peljal 
tako tesno mimo tovornjaka, da je 
trčU vanj. Prt tem se Jc težje po. 
Škodoval in so ga odpeljali v bre 
tiSko bolnišnico. Na vozilih je za 
okrog 900 din škode

V prodajalni

PLASTIKA
ČEVLJI
pri tržnici v Brežicah

vam nudimo veliko izbi
ro čevljev in izdelkov iz 
plastike

Prepričajte se!

Poročilo o referendumu
Občinsfka volihia komisija 

Krško o ugotovitvi iasiida gla
sovanja na referendumu za 
uvedbo krajevnega samopri
spevka za gradnjo osnovne 
šole v Krškem za območji 
krajevne skupnosti Krško in

Zdole, ki je bil dne 22. junija 
1969.

Po pregledu glasovalnega 
gradiva je občinska volilna 
komisija v Krškem ugotovila, 
da je bil izid glasovanja tak
le:
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DA NE

>v O> C) c3
'Z im

1. Spodnje Pijavšfco 47 41 22 16 3
2. Zgornje Pijavško 52 42 32 10 —

3. Cesta 71 58 39 19 —

4. Gora 173 139 75 56 9
5. Grič 155 139 110 29 —

6. Krško — šo’a 550 436 304 125 7
7. Krško — zavarovaln. 2ir 185 135 50 —

8. Krško — dij. dom 97 86 77 9 — .

9. Trška gcra 175 140 102 36 2
10. Sotelsko 85 74 63 11 __

11. Sremič 136 96 84 12 __

12. Bučerca 70 70 63 3 4
13. Kremen 119 105 98 7 _
14. Videm — šola 218 188 155 _
15. Videni — Elektro 754 604 535 69 ___
16. Videm — Piorur 558 505 480 18 7
17. Videm — st. vrtec 97 90 82 8 __

16. Stara vas 374 344 3 i
19. Dolenja vas , 227 176 141 31 4
20. Stari grad 446 359 304 53 2
21. Zdole 301 261 216 40 .1
22. Ravne ' 143 123 83 37 S
23. Kostanjek 105 61 53 8 —

SKUPAJ: 5.163 4.326 3.597 683 46

Po navedenem  izidu glaso
vanja  ugo tav lja  občinska  vo
lilna  K om isija, da je bil rele- 
rendum  v red u  op rav ljen  in 
da se ga je udeležilo  4.^26

Kakšen pokojninski 
sistem

Občinski sindikalni svet je 
pripravil javno razpravo o no 
vem pokojninskem in invalid, 
skem zavarovanju v Krškem, 
na Senovem in v Kostanjevici. 
Na razgovore so vabljeni za
varovanci, predstavniki delov 
nih organizacij in sindikalni 
funkcionarji.

upravičencev od 5.162 vpisa
nih ali 83,B0%, od katerih se 
Je izreklo za »da« 3.597 ali 
69,68" o od skupnega Ste\'ila 
vpisanih upravičencev. Proti 
uvedbi krajevnega samopris
pevka je glasovalo 683 upra
vičencev, neveljavnih glasov
nic pa je  bilo 46.
Krško'/ 22. junija 1969

Namestnik predsednika: 
IVIiloš M«*dved, 1. r.
Tajnik:

C\eto Bevk, 1. r.
Člani:

Kudi Dru.škovič, 1, r. 
Marjan Zibret, 1. r.

Vladimir Vogrinc, 1. r.

KRŠKE N O V I C E
■  SINDIKALNK OiU<AM/.\Ct- 

JK SO Vi:S MINULI TKDKN 
pridno zbiralo krvodajalco zu ak
cijo, ki Je bila 24. Junija. Ob
činski ocfbor Rdečega križu Je 
izdal progIa.s, v katerem Je pov- 
val občane, naj se v čimvečjem 
številu udeleiijo odvzema krvi. V 
KrSkem do sedaj krvodajalci or
ganizatorjev nl.so razočarali, za
to so tudi tokrat gojili upanje 
nn dober odziv.

■  NA K()PALI.<4CU PRI CKI.L- 
I-OZI Je vsak dan l)OlJ tivuhno. 
Zla.<iti veliko kopalcev Je priva
bilo lepo nedeljsko vreme. V zad 
njih Junijskih dneh »o tudi učen
ci omovne Sole pridno ol>l.skovall 
bazen. Učenje plavanja Je namreč 
vključeno v njihov pouk teloane 
vzgoje.

■  KVICT KRAJKVNK .SKUPNO
STI V KR-̂ KK.M Je sklenil, da 
bo letos in drugo leto prispeval 
dol razpoložljivih sredstev za ko- 
mimalne objekte na.selju Grlč,*kl 
se Je v kratkem času močno ra 
zvilo. Svet so Jo nudulju odlodil 
za nakup avtomobila za odvo?: 
smeti. Uporabljali noj bi ga po 
vsej občini. Razpravljal Je tudi o 
veliki potrebi po iprliškl vt'Al na

pokopuii&ču v Krškem, Vsa ta 
vprašimja so načeli občani 
z^ rih . Krajevna skupnost Jih bo 
reševala postopoma, odvisno od 
tegu, s kollk>>no vsoto denarja 
bo razpolagala.

■  'J I  TRI SK BOSTA .Si:.STAL.A 
NA SKUPNI SEJI oba zbora ob
činske skupščine. Na dnevnem re
du Je, poročilo Medobčinskega za
voda /.a prosvetno pedagoško sl>w' 
bo in temeljno Izobraževal^ 
skupnosti Krško, Odborniki boo« 
razpravljali o problemih s o c ia ln e 
ga varstva In skrbstva, o 
nem programu za leto dni viw- 
prej ter o  zaključnih računih pro
računu, sJdtt^v In pri.^vkov. 
minulo leto.

VESTI 
IZ KRŠKE 

OBČINE



Kje ste, 
nezaposleni?

Na izpostavi celjskega 
zavoda za zaposlovanje v 
Sevnici imajo prijavljenih 
okoli 130 ljudi, ki iščejo 
delo. Po neki oceni je še 
najmanj toliko ljudi, ki 
iščejo delo mimo zavoda.
V kmetijskem kombinatu 
se sprašujejo, kje so ti 
nezaposleni. Ko so iskali 
delavce za sezonska dela 
v hmeljiščih in pri neka
terih drugih delih, jih v 
občini sploh niso mogli 
dobiti in so morali ponje 
daleč proti jugu. So neza
posleni resnično nezapo
sleni, če nočejo prijeti za 
vsako delo?

Aprila tudi furfurol?
Predvideno je, da bo sevniški JUGOTANIN iz

deloval oi<oli 750 ton surovine na leto '

Priporočilo glede 
prehodov

Ob obisku predsednika re
publiškega izvršnega sveta 
Staneta Kavčiča so predstav
niki občine potožili nad kri- 
va/čnim predpisom, po kate
rem mora občina tako pla
čevati za vzdrževanje preho
dov čez železniške tire, ker 
se pač nahaja na območju 
križišč železnižkih prog. Tov, 
Ka\’čič je predlagal, naj v ob
čini naredijo predlog kriteri
jev, po katerih bi del stro
škov vzdrževanja prehodov 
plačala repubhka. Po njego
vih besedah je prav, da ob
čini pomaga širša družbena 
skupnost, ker gre tudi za 
splošno korist.

Minuli teden je odpotovala 
v Novi Sad skupina delavcev 
sevniškega JUGOTANINA, da 
bi v tamkajšnji tovarni fur- 
furola, ki ni nikoli začela 
obratovati, demontirala ne
katere stroje, ki jih je sevni- 
ška tovarna odkupila, da bi 
sama iz odpadnega lesa zače
la proizvajati to iskano suro
vino.

Pridobivanje furfurola — 
gre za 700 do 750 ton na leto
— bi zaposlilo 17 ljudi, in 
kar je še važnejše, z boljšim 
izkoriščanjem izluženega lesa 
bi JUGOTANIN lahko zmanj
šal tudi proizvodne stroške 
tanina. Zadnja leta v tovarni 
namreč ugotavljajo, da zno
traj naših meja povpraševa
nje za taninom pojenjuje. pri 
izvozu pa moti nekaj večja

Konferenca ni bila 
sklepčna

Za minuli petek je bila v 
Sevnici sklicana seja občinske 
konference Zveze komunistov, 
ki naj bi obravnavala terci
arne deja^vnosti. čeravno za
ostajanje teh dejavnosti ne 
bi smelo biti \'nemar članom 
konference, se je zgodilo, da 
konferenca sploh ni bila 
sklepčna, kar se je zgodilo 
prvič, odkar je bila izvoljena.

Ob svojem  obisku v Sevnici si je predsednik repub
liškega izvršnega sveta Stane Kavčič v četrtek ogle
dal tudi Kopitarno. Na prednjih straneh lahko pre
berete več o dne\'u, ki ga je preživel v sevniški občini.

(Foto: M. L.)

SEVNIŠKI PABERKI
■  IZLKTI PLANINCKV. V dneh 

od 20. do 30. junija ima Planin
sko dra^tvo v programu izlet na 
Triglav. Udeležijo so ga lahko Ui
di pionirji in mladinci. Za mlaj- 
to člano hi v teh dnoh priredili 
ifilet po dolini Triglavskih Jeeer 
in v Trento, od tam pn če* VrSiC 
z avtobusom v Ljubljano. Za ti
sto, ki 80 .se prijavili za vzpon 
nn Mont Blanc, Je predvidoh tudi 
izlet na Kanin.

■  zacetp:k  g r a d n je  klav 
nic ;k . Gradbeno podjetje »Zasav
je« bo te dni za£olo gra<UU v 
Klavni&ki ulici klavnico tn hla
dilno naprave. Predračunska vred
nost to Investicije zna$a 2,4 mi
lijona dinarjev.

■  ZNOVA O 2i:LKZNl!%Kni 
PKElIODIii. Danea bo svot za ur
banizem, .Htanoviuijsko in komu
nalno sadeve napravljal d spre
menjenem načinu savurovanja to- 
lesnlftkih prehodov in časovni o- 
mojltvi pri zapiranju zapornic na 
poljAklh prehodih. Posebna komi
sija je to ugotovila, da Jo mogo
čo v Jelovcu in TrUfi^u zavaro
vani prf^hod spremeniti v ncvjiva-

rovani. Na progi Blanca — Lo
ka bi bilo potrebno omejiti, čas 
odpiranja zapornic.

■  MOST JE IK)TKAJAL. Za 
gradnjo novega mostu prek Sov- 
nlščice nad Kopitarno Jo potreb
no zbrati 18.000 dinarjev. Stari le
seni most Je doslužil in ga je 
nujno potrebno nadomestUj z no
vim. Upravni odbor ^ lad a  za ko
munalno dejavnost in negospodar
sko investicije je že odobril 
prispevek 4.000 dinarjev.

■  LIS('.A IMA SVOJE GLASI
LA). Konfekcija LISCA že peto 
leto Izdaja svoje glasilo, kJ ga 
zdaj ureja Andrej MarUi>c, po
magajo pe mu Ivanka Viličniko- 
va, Slavica Avbelj in drugi. List 
objavlja mnoge podatke o gos
podarjenju v podjetju, pa tudi 
druge Ziuiimlvostl, ki 74tdevaJo de
lovni kolektiv.

■  RK NIMA .SVOJEGA TELE- 
t'ONA. Obftln.skl odbor RK Je ver
jetno e<llna občinska uslimova, 
ki n!ma lastnega telefona. Dobra 
zveze so nu|no potrebno za op
ravljanje dela, zato je treba po
skrbeti, da bo tudi RdeM križ 
Imel svol telefon.

■  /m>R VOMVCEV O ZA/I. 
PM.NKM NAČRTU. Zn torek Je 
bil v .Sevnici sklican zbor vollv-. 
rev. ki Jo obravnav.nl osnutek za- 
zlfla1nf'Xft nn^rta pre<1Ha moMa 
.w’orno od ž<»lej!n1.̂ ko postaje. Po 
osnutku bo ttim prtvrn) spremo-

po<lf>bn

cena, kot jo zmorejo italijan
ski in francoski izdelovalci, 
ki imajo ob taninkah že do
polnilno proizvodnjo.

Ce bo šlo vse po sreči, bo 
aprila prihodnje leto tovarna 
že pridobila prvi furforol. To 
pa je šele del dopolnilne de
javnosti. še  vedno bo veliko 
odpadnega lesa ostalo za 
kurj^avo. Vodstvo podjetja 
gjji misel, da bi iz tega lesa 
izdelovali kartonski papir, ki 
ga pri nas vse več potrebu
jemo, in bo treba zgraditi še 
kako tovarno.

M. L.

Slovo od 
Poldeta Klemenčiča
Prejšnjo soboto so se šte

vilni vaščani, prijatelji in 
znanci v spremstvu gasilske 
čete in senovske rudniške 
godbe poslovili na boštanj- 
skem pokopališču od 65-let- 
nega rudarskega upokojenca 
Poldeta IClemenčiča. Dobrega 
ttt^-ariša, ki je bil v mladih 
letih vnet telovadec in dober 
klarinetist nekdanje boštanj- 
ske gasilske godbe, se bodo 
njegovi prijatelji in najbliž
ji še dolgo spominjali.

iz šent]\3nškega konca
■  NESNAGA v vaškem vodnja

ku na Leskovcu pri Šentjanžu 
prav gotovo prežene vsakega, ge 
tako žejnega potnika, ki si tukaj 
želi pogasiti žejo. Čudno je, da 
vaščani ne čutijo potrebe, da oi 
vodnjak počistili in popravili, saj 
jim tak, kot je, ni v ponos. Ali 
jim bodo morali j'omagati drugi 
ljudje?

■  UPOKOJENCI, člani društva 
upokojencev iz Šentjanža, bodo 
imeli v nedeljo, 29. junija, sesta
nek ob 7.30 v društvenih prosto
rih. D. B.

Ljiibliančani v Murnicah
22. junija so člani krajev

ne organizacije ZZB »Milana 
Majcna — Hinka 'Smrekarja« 
iz Ljubljane obiskali Mumi- 
ce pri Šentjanžu. Bili so nav
dušeni, ker so jih predstav
niki ZZB, SZDL, šole in pi
onirskega odreda tako toplo 
sprejeti v svoji sredi. Ljub
ljanski gostje so si ogledali 
v spremstvu predsednika ob
činske skupščine Marjana 
Gabriča, predsednika ZZB 
Cirila Vidmarja in upravi
telja šole Jožeta Bavca Mur- 
nice in prizorišče herojske 
borbe med NOB. B. D.

Še veliko revščine
Sevniška občina porabi zia 

zdravstvo in. socialno var
stvo pomoči*^ potrebnih obča
nov že skoraj milijon novih 
dinarjev na leto ali skoraj 
petino celotnega občinskega 
proračuna . Pristojne službe 
tigotavljajo, da se potrebe 
nenehno večajo. Narašča šte
vilo ljudi, ki potrebujejo ob
činsko pomočj zaradi narašča, 
nja življenjskih stroškov pa 
bi bilo potrebno povečati tudi 
podpore in druge oblike po
moči.

Pralni stroj 
brez vodovoda

v trgovinah ELEKTRO
TEHNE v Sevnici in Krhkem 
Imajo veliko izbiro superavto- 
matskih pralnih strojev. Po
sebna novost v prodaji je su- 
peravU>matski pralni stroj 
GORENJE PS 65.3 R, ki ga 
ni potrebno priključiti na vo
dovod. Pralni stroj ima 120- 
lltr.ski rezervoar za vodo. kar 
zadostuje za eno celotno pra
nje. Tak stroj je posebno 
primeren za gospodinjstva, 
ki nimajo vodovoda. Stroj 
skupaj z rezervoarjem stane
3.341,00 din. V trgovini pa si 
lahko l7yberete tudi drui?e mo
dele pralnih strojev znamke 
GORRNJE: PS R03 stane
2.r.43 00 din, PS 6.52 stano 
? r:̂7 nn rt in in PS fi53 
*»071 00 din

PO-E

Imenovani člani svetov in komisij
Pri izdelavi predlogov so sodelovale družbeno-politične organizacije

Na zadnji seji je  občinska skupščina na predlog 
kom isije za volitve in im enovanja im enovala p red 
sednika in člane svojih  svetov in kom isij te r  uprav 
nih odborov skladov. Nove organe skupščine sestav 
lja jo  naslednji (prvo im enovani je  predsednik , drugi 
pa člani):

.Svfl Za i/obra/.evani«* in kultu
ro: Vladimir Silvester, Franc Vi
dečnik, -Jože Jerič, Janez Solima 
yer, Franc Ivanc, Adolf Grum in 
Marija Brezovar.

.Svot /.;i zdravstvo in socialno 
»arstvo: Miirija Vraničar, dr. Je
lena Pavičevič, Janez Stcfanič, 
Cveta l-ovše, Darinka Japelj, dr 
Jože Jaklič in Jana Hil!mayr.

Svpi 'za notranje ziuleve in 
splošno upravo; Franjo Bulc, Ci 
ril Ravnikar, Anton Ilajdinjak, 
lemej Pavlin, Franc Drnovšek. 
Miha Marš in Franc Polanko

Svi't za delo: Rudolf 2ib“rt
Ferdinand Krnc, Alojz Pate, Fani 
Gačnik, Janez Tratnik, Darko K’-;- 
Stof, Lojzka KovaC.

Svet za finance: Franc Zidar, 
Branko Mežan, Stane Marinšek, 
Stanko Av.sec, Alojz Krhin, Jc/že 
Tomažin, Alojz Babnik.

Svet za gns|M>dan>ivo: Stane Ve-

ZK o razvoju Dolenjske
Na redni tedenski seji ob

činskega komiteja ZK, katere 
se je udeležil tudi sekretar 
medobčinskega sveta ZK Lud
vik Golob, so prejšnji teden 
obravnavali regionalni pro
gram razvoja Dolenjske m 
Spod. Posavja ter osnutek 
stališč z medobčinskega po
sveta o kmetijstvu. Razpravo 
o delu članov ZK v organiza
ciji SZDL so preložili na pri
hodnjo sejo.

Ni odziva iz podjetij
Letos bo iz trebanjske ob

čine delovalo v Fazanu na 
morju ali na vranskem okoli 
60 socialno ali zdravstveno 
prizadetih otrok, ki jim bo 
to letovanje omogočilo Druš
tvo prijateljev mladine v so
delovanju z organizacijo Rde
čega križa. Takih počitnic pa 
je potrebno več sto otrok, 
zato je težko razumeti odnos 
delovnih organizacij, ki niso 
voljne zanje vsaj nekaj pri
spevati. Društvo prijateljev 
mladine do prej.šnjega tedna 
nekaj prispevati. Društvo pri. 
jateljev mladine do prejšnje
ga tedna na prošnje ni dobi
lo še niti enega pritrdilnega 
odgovora.

likonja, Pavel JurgliC, Jože Kor
bar, inž. Franc Bartol j, Dominik 
Gimpelj, inž. Slavko Nemanič in 
Nace Dežman.

Svet za urbanizem: Ivan Lon
čar, inž. Damjan Mlakar, Stane 
Auer.sperger, Stane Pančur. Stane 
Kolenc, Milan Ulian, Bojan 
Kolenc.

Svet za kmetijstvo in gczilar- 
stvo: inž. Drago Kotar, Slavico 
Zore, inž. Alojz Metelko, Alojz 

• Jarc, Franc Stim, Janez Bukovec, 
Jože Zupančič.

.Svet za narodno obranilio: Ciril 
Pevec, Tone Gole, Janez Mihevc, 
Jože Godnjavec, Viktor Franko, 
Roman Ogrin, Tone žibert. Stane 
Hribar in Vasilij PetroviC 
' Komisija za zadeve borcev: 
Stane Hribar, Cirila Zidar, Marjan 
Uhan, Janez Zajc, Vlado Berce, 
Ludvik Strajnar, Tone Praznik.

Komisija za koordinacijo in 
usklajevanje dela krajevnih skup
nosti: Tone Gole, Aironz Tratar 
inž. Damjan Mlakar, Dominik 
Gimpelj, Janko Oven. Tone Žibert 
in Ivan Janežič.

Komisija za prošnje in pritožbe: 
inž. Drago Kotar, Alfonz Tratar, 
Franc Novak, Marjan Grdin, .̂ n- 
ton Grabljevec, Stefan Kamin in 
Ignac Jarm.

Komisija za volitve, imenovanja 
In kadrovska vprašanja: .Janez
Gartnar, Jože Klemenčič, inž. 
Alojz Metelko, PKinc Zidar, Franc 
Kolenc, Ivan Kos in Ciril Bu
kovec

Komisija za družbeni nadzor; 
Slavko Kržan, Janez Štiefančič, 
Štefan Potočnik:, Peter Ceferin, 
Alojz Mežan, Milan Turk. Franc 
Kolenc.

Komisiia za odlikovanja: Tone 
Gole, Jože Godnjavec, Vlado Ber 
ce, Tone 2ibert, Marija Brezovar.

Komisija za verska vprašanja: 
Ciril Pevec, Janez Zajc, Tone Glo
govšek, Ivan Longar in Tone Kle- 
nov'šek.

Imenovanja v upravne odbore 
.skladov bomo objivill posel^ej.

Kakšna Socialistična zveza?
Te dni bo v Trebnjem se

ja občinske konference Soci
alistične zveze, posveiena or
gan izacijs'kim zadevam. Izvrš
ni odbor in predsedstvo sta 
že razpravljala, kakšna naj 
bo SZDL — organizacija, ki 
združuje največ občanov. Vod- 
sto, njeni člani pa bodo ob- 
trebno politična stališča obli
kovati že v krajevnih orga
nizacijah in jih potem ures
ničevati dosledneje kot do
slej. Na ta način si bo orga
nizacija pridobila pravo me
sto, njeni člani a bodo ob
čutili, da je njUiJva in da 
odraža njihova hotenja.

v dosedanjem delu se je 
izkazalo, da je zelo pomemb
na tudi oblika dela in zdru-

Dol. Nemška vas: 
nov odbor RK

Na pobudo mladincev vaš
kega aktiva ZMS Ponikve in 
vodstva krajevne organizacije 
SZDL bodo v Nemški vasi 
znova poživili delo krajevne 
.jrganizacije Rdečega križa, 
ki jo bo vodil nov odbor. Z 
odhodom učiteljice Darinke 
Japelj je namreč delo te or
ganizacije v kraju pov.sem 
zamrlo.

2. G.

ženja. Sekcija za kmetijstvo 
je že dokazala, da je sposob
na obstoja, ker združuje lju
di, ki jih zadevajo enaki pro
blemi. Tudi javne tribune 
bodo še vnaprej primerna 
oblika izražanja članstva or
ganizacije.

Vodstvo Socialistične zveze 
je priporočilo tudi vsem dru
gim organizacijam, naj ob
ravnavajo vlogo in naloge 
SZDL posebno v tistih po
glavjih. ki zadevajo nje.

Priprave za krvoda
jalsko akcijo

13., 15. in 16. julija bo v 
trebanjski občini krvodajal
ska akcija. P ^ i  dan bo od
vzem krvi v KPD Dob, drugi 
dan v Trebnjem, zadnji dan 
pa na Mirni in v Mokronogu. 
Prejšnji teden se je sestal ob
činski odbor RK ter razprav
ljal o pripravah. S pomočjo 
požrtvovalnih darovalcev krvi 
upa. da bo akcijo izpeljal 
vsaj tako uspešno kot prejš
nja leta.

Za poživitev dela LT
z  novim šolskim letom naj bi v vseh osnovnih 

šolah ustanovili klube mladih tehnikov

Minuli teden se je v, Treb
njem sestal svet Ljudske teh
nike ter obravnaval sklepe in 
smernice skupščine LT, ki 
pomeni osvežitev dela te or
ganizacije v trebanjski ob
čini.

Svet LT je sklenil, da bo 
v večjih krajih pomagal orga
nizirali delo naslednjih sek
cij: v Trebnjem modelarstvo, 
foto in kiiio sekcijo ter radio
amaterstvo, podobno tudi na 
Mirni, v Mokronogu foto.sek- 
cijo in modelarstvo, v Sent. 
rupertu pa fotosekcijo.

V začetku novega šolskega 
leta naj bi v vseh osnovnih 
šolah astanovili klube mla
dih tehnikov, delovne organi
zacije pa bodo zaprosili, naj 
prevzemajo nad njimi pokro
viteljstvo. Svet se bo zavze
mal, da bi vse sekcije dobile 
primerne prostore za delo.

Izvoljen je bil tudi 7-član. 
ski izvršni odbor, katerega 
člani so sprejeli konkretne 
naloge. Do prihodnjega se- 
stiuika bodo pripravili izčrp- 
nejše poročilo o sedanjem 
stanju na tem področju, pro. 
grame ix).sameznlh s^ekcij in 
njihove finančne načrte.

Ljud.ska tehnika je letos do
bila precej večjo občinsko

denarno pomoč, ki omogoča, 
da v občini poživijo delo 
Ljudske tehnike. Zadnja leta 
je navzlic znani koristnosti 
obstajala ta organizacija le 
na papirju.

Krajevni praznik 
Mokronoga

v spomin na partizanski 
napad na nekdanjo tovar
no usnja v Mokronogu 
praznuje krajevna skup
nost 1. julija svoj praz- 
proslavili že v nedeljo, 29. 
nik. Letos bodo praznik 
proslavili že v nedeljo 
junija. Program obsega 
akademijo, ki jo bo pri
pravila osnovna šola, pola
ganje vencev k spomeni
ku NOB, nato pa še ljud
sko rajanje.

TREBANJSKE IVERI
■  PIIMAVE ZA POHOD. LetoS- 

nji je ti kontrolno-orientAciJskl po
hod, ki ga bo občinski odbor 
ZZB Trebnje priredil ol) dnevu 
borca, bo lnwl cilj na Repčah, 
kjer bodo odkrili tudi spominsko 
ploščo. Organizatorji, ki so do
bili ustne prijave več ekip iz več
jih krajev občine, vabijo, da se 
te tradicionalne prireditve udele- 
tl kar največ ljudi.

■  KMALU V NOVIH PROSTO- 
KHI. Veterinarska postaja se bo 
iz srediiča TrobnjeKa kmalu ore- 
selila na Cviblje. Tam so njeni 
prizadevni delavci s pomočjo 
kmetov uredili veterinarsko po
stajo, ki ima vse potrebne prosto
re Za redno delo.

■  KAJ S TURISTIČNIM DRU
ŠTVOM? Zaradi odstopa predsed
nika in tajnice trebanjskega turi- 
.stlčnega druStva je bil prejšnji 
teden na občini sestanek, rui ka
terem so se dogovorili, da bodo 
r-riSli skupaj vsi prizadeti in ure 
dili spor, ki je nastal ob lanski 
kresni noči med turističnim dru- 
.Stvom in gostinci, ki so sodelo 
vali na prireditvi. Čeprav bi za 
devo uredili, pa predsednik in

tajnica vztrajata pri svoji odločit
vi in bo potrebno izvoliti novo 
vodstvo društva.

■  LIKOVNA RAZSTAVA V OS- 
NOVNi SOLI. Ob koncu šolsk‘Jga 
leta so se učenci osnovne Sole 
pred.?tavili z razstavo svojih liko
vnih del. Za stvaritve mladih le 
bilo v kraju precejšnje zanimanje, 
saj sl je razstavo ogledalo veliko 
ljudi. Obiskovalec je prcsenc en 
nad ustvarjalnostjo u6ence'n ki 
znajo svojo fantazijo izraziti na 
toliko možnih načinov

■  OTVORITEV RAZSTAVE NA
IVCEV. Kot sporočamo tudi na 
kulturni strani našega lista, bo v 
soboto zvečer, ob 18. uri v os
novni ?oli v Trebnjem razstava 
del slovenskih in hrvat-kih naiv 
nlh in ljudskih slikarjev ter ki 
par Jev. Organizatorji vabijo Cim- 
vpč obiskovalcev.
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Ob dnevu varnosti otrok v prometu je predstavnik PM Kočevje izročil pionirjem- 
prom etnikom  osnovne šole Kočevje dva mopeda, ki jim ju • je poklonil repub
liški sekretariat za notranje zadeve. Predavatt^a Peter Šobar in Franc Brus ^  
sta za požrtvovalno delo z najm lajšim i udeleženci v prometu prejela p i^nanje  
republiške kom isije za varnost v prometu. Tega dne so pionirji-prometniki raz
delili voznikom m otornih vozil okoli 2000 letakov, s katerim i so jih opozarjali 
na varno vožnjo. (Foto; Brus)

S SEJE OBČINSKE KONFERENCE ZK KOČEVJE

Nadaljevati z reorganizacijo Zveze
Nekatere osnovne organizacije ZK in aktivi v kočevski občini se še niso 
znašli pri delu, zato jim bo treba nuditi posebno pomoč oziroma jih bo 

treba organizirati tako, da bodo bolj uspešni

* Na zadnji seji občinske konference ZK Kočevje, 
ki je bila 16. junija, so ocenili delo Zveze komuni
stov m ed zadnjimi volitvam i in razpravljali o anali
zi ankete o delu organizacij in aktivov ZK v odnosu  
do delavskega in družbenega upravljanja.

Ko so razpravljali o delu 
organizacij in aktivov ZK, 
so ugotovili, da se je v pre
teklem 17-mesečnem obdobju 
nad polovica osnovnih orga
nizacij sestajala redkeje kot 
občinska konferenca, da je 
okoli tretjina članov ZK fte- 
aktivnih in da so osnovne 
organizacije posvetile zelo 
malo sestankov ra2spravam o 
samoupravljanju in o nekate
rih drugih pomembnih temah. 
Pač pa so na sestankih zelo 
pogosto ra2spravljali o raznih 
organizacijskih vprašanjih, 
sprejemu novih članov, volit
vah, okupaciji CSSR itd.

Med sklepi, ki jih je spre
jela konferenca, so bili tudi: 
da je treba z reorganizacijo 
2K v občini nadalje\'ati, do
kler ne lx)do vse osnovne or
ganizacije in aktivi organi
zirani tako, da bodo res us
pešno delali; informiranosti 
komunistov je treba posvetiti 
več pozornosti, ker bodo le 
tako lahko komunisti realno 
odgovarjali na vprašanja, ki 
jim jih zastavljajo občani 
oziroma člani v njihovem 
delovnem kolektivu; poživiti 
je treba delo komisij osnov
nih organizacij, ker mora 
zdaj vse delo v zvezi s pri

pravo sestankov opraviti v 
glavnem sekretar; osnovne 
organizacije naj sprejemajo 
bolj določene sklepe in tudi 
poskrbe, da bodo izvršeni! 
komunisti naj se že vnaprej 
sestajajo v obliki stalnih ali 
občasnih aktivov, se pravi po

interesnih skupinah itd.
Na seji konference so tudi 

ponovno potrdili svoj že ne- 
kaokrat sprejeti sklep, naj 
šole ne vzgajajo le strokov
njakov, ampak tudi samou
pravljavce. Le tako se bosta 
namreč lahko samoupravlja
nje in vloga komimistov v sa
moupravnih organih krepila, 
Ta svoj sklep bodo posre
dovali tudi republiškim orga
nom ZK z nahtevo, naj o  
njem razpravljajo.

Volitve in imenovanja
Skupščina je imenovala 7 svetov in 5 komisij

Na zadnji seji občin^e 
skupščine Kočevje so imeno
vali nove člane svetov ter od- 
bomiških in upravnih, komi
sij občinsk# skupščine. Tako 
so imenovali:

9-članski svet aa splošno 
upravo in družbeno službo 
(za predsednika B'ranca Šil
ca), 9-51anski svet za družbe
ni plan in finance (za pred
sednika Staneta Ocepka), 13- 
članski svet za gospodarstvo 
(za predsednika Franca Rud- 
la), 11-članski svet za urba
nizem, gradbene in komunal
ne zadeve (za predsednika 
inž. Ota Devjaka), 11-članski 
svet za zdravstvo in socialno

DROBNE IZ KOČEVJA
■  ■  ■  VOZNIŠKI IZPIT Je 

delalo pretekli četrtek 41 kandi
datov, od tega 6 ženak. 2e pri 
teoretičnem delu izpita jili Je 
padlo 13, med njimi največ mo 
podistov.

■  ■  ■  PLESISCE PRI BIFE
JU v Gaju Je začel graditi keg
ljaški klub. Doslej so vsako leto 
postavljali leseno plesd.Sče, med
tem ko bo novo traino; upajmo 
pa tudi, da bo na ryem pogoste
je ob sobotah in nedeljah ples.

■  ■  ■  NA NOVE DINARJE
se če vedno nismo vsi navadili, 
pa tudi v časopisih in na tele
viziji večkrat pišejo oo^roma go
vore v starih dinarjih. Prav bi 
bilo, da bi končno Ic že povsod 
preftli na označevanje oziroma pi
sanje v novih dinarjih.

■  ■  ■  Z RAZNIMI MR(;ESI
imajo veliko skrbi vrtičkarji. Po
sebno vrtnico so zelo uSive in 
bo treba naixje med cvetenjem 
zelo paziti oziroma Jih kropiti.
Tudi. koloradskih hroščev Je pre

cej, In to ne le na krompirju, 
ampak tudi dnigih Sirokolistnatih 
cveticah.

■  ■  ■  VOŽNJA PO SPORT 
NIII IGRIŠČIH in cvetnih gredi
cah je nekaterim poseben užitek 
ali pa Jo zagreše mo(rda zaradi 
nemarnosti. Tako vožnjo sl Je 13. 
junija ob 9. uri dovolil tudi last
nik vozila LJ 196-80. Verjetno ta 
vožnja ne bo brezplačna.

■  ■  ■  TELEVIZIJA JE SNE
MALA po Kočevju štiri dni ka
dre za zabavno oddajo, ki bo po
dobna lanski »Karavana zaprav
ljivček«. Mladina Je bila snemal
cem in pevcem neprestano za pe
tami in jih prosila za avtogra
me. Zvedeli smo, da bo kočevski 
del oddaje imel trgovski značaj. 
TV Je snemala podobne oddaje 
tudi po drugih slovenskili mosUh 
in krajih — vsakemu bo pripi
sala neko značilnost (Hran — 
turizem Itd.).

■  ■  ■  GLASBENO POPOL
DNE Je organiziral glasbeni aktiv 
osnovne Sole ob zaključku šolske 
ga leta. Na ivjem sta na<stopilu 
otroSkl pevski zbor in sekstet; u- 
čenči sedmili razredov pa so sc 
pomerili v slušnem prepoznava
nju instnunmtov. Zmagala je e- 
kipa 7. d razreda. Staiil so bili 
s prireditvijo zelo zadovoljni

varstvo (za predsednika dr. 
Marka Vizjaka), 11-članski 
svet za izobreževanje, kultiiro 
in telesno vzgojo (za pred
sednika Saša Bižala), 11-član
ski svet z& narodno obrambo 
(aa predsednika Mira Hegler- 
ja); komisijo za vloge in pri
tožbe (predsednik inž. Miha 
Briški), komisijo za družbeni 
nadzor (predsednik Andrej 
Klim) komisijo za odliko
vanja (predsednik Miro Heg- 
ler), komisijo za verska vpra
šanja (predsednik Andrej 
Klun), komisijo aa reševanje 
vprašanj borcev NOV (pred
sednik Andrej Klun).

Ni prostora 
za vse otroke

Vzgojno varstveni zavod v 
Kočevju ima premajhne pro
store, zato letos, se pravi v 
novem šolskem letu, zelo ver
jetno ne bo mogel sprejeti v 
varstvo vseh otrok. Prav zato 
so letos uvedli vpisovanje 
predšolskih otrok, ki jih že
le dati starši v varstvo tej 
ustanovi. Vpisovanje otrok se 
je že začelo, trajalo pa bo 
le do 1. julija. Vpisujejo v 
»Čebelici«, in to le dopoldne.

Gibanje prebivalstva
Na območju matičnega urada 

Kočevje jo bil v maju rojen nn 
deček, poročilo pa se Jo 9 parov. 
Umrli so: Cecilija Krkovič, pre- 
užitkarica iz Morave 18, atara 97 
leti Jože Debeljak, u,pokoJenec iz 
Črnega potoka 7, star 88 let; 
Frančiška Mikulič, upokojenka Iz 
Dolge vasi, stara 81 let, in Pavla 
Gole, gospodinja i* Rudnika 27. 

sl ara 56 let

S KONFERENCE ZK RIBNICA

Izobraženci ne marajo funkcij
Tretjina članov ZK je brez zadolžitev -  Mladi potrebujejo večjo pomoč 
komunistov -  Mladi strokovnjaki imajo dovolj strokovnega znanja, žal pa 

jih je večina politično nerazgledanih, česar je kriva šola

Na zadnji seji občinske konference ZK Ribnica, 
ki je bila pred kratkim, so razpravljali največ o de
lu komunistov v krajevnih samoupravnih organih, 
društvih in družbeno političnih organizacijah.

Ugotovljeno je bilo, da 'de
lajo komunisti v skoraj vseh 
samoupravnih organih, druš- 
t\ih  in organizacijah, vendar 
je hkrati kar tretjina komu
nistov brez funkcij, zaradi 
česar pa so seveda drugi 
bolj obremenjeni z njimi.

V razpravi je bilo posebno 
poudarjeno, da se tehnična 
inteligenca (velja za člane 
ZK), posebno iz Ribnice, ra
da izmiika nalogam ftmkcijam. 
Seveda pa ta ugotovitev ne 
velja za vse strokovnjake. 

Pogovorili so se tudi o si

cer redkiii pojavih, ko posa- 
mezmki s svojimi izpadi ža
lijo našo družbeno ureditev. 
Menili so, da je treba proti 
takim ostro ukrepati.

Precej so razpravljali tudi 
o mladini. Ugotovili so, da 
mladina potrebuje večjo po
moč komunistov. V Ribnici, 
ki je občinsko središče, pa 
potrebuje mladina tudi svoj 
klub, kjer se bo sestajala.

Ko so razpravljali o mla
dini, ki študira, so ugotovili, 
da nad njo nimajo preglet^ 
niti vpliva na oblikovanje

njene ' zavesti. Tako imajo 
mladi strokovnjaki, ki priha
jajo iz šol, sicer dovolj stro
kovnega znanja, vendar pa je 
večina njih politično neraz
gledana. se pravi, da nima
jo jasnih pojmov o samou
pravljanju, socializmu, ekono
miki in drugem. Zahtevali so, 
naj bi višji partijski organi 
vendar že storili ukrepe, da 
bi mladina dobila v šolah tu
di ustrezno politično znanje.

V razpravi je sodeloval se
kretar medobčinske konferen
ce ZK Jože Demovšek. Na se
ji so sprejeli tudi program 
dela občinske konference ZK 
do konca mandatne dobe in 
izvolili Cirila Grila za člana 
republiške konference.

Prizadevni v podjetju, mrliči doma
v delovni organizaciji občani zelo prizadevno delajo tudi^na političnem 

področju, na območju^ kjer žive, pa jih običajno ni čutiti

Na nedavni seji izvršnega 
odbora občinske konference 
SZDL 30 razpravljali pred
vsem o analizi letc^njih voli
tev, o sprejemanju novih 
članov v SZDL, o modemih 
oblikah dela SZDL in dru
gem.

Nove ugotovitve (o nekate
rih smo ž® pisali in jih zato 
ne bomo ponavljali); v zvezi 
z letošnjimi volitvami so bi
le: da je bilo letos premalo 
časa za temeljite priprave, 
da so se v pripravah za vo
litve p*sebno prizadevali 
SZDL, ZK in sindikat, pre
malo pa mladina, in da je 
struktura novih odbornikov 
ugodna.

Predlagano je bilo tudi, naj 
bi nove člane sprejemali v 
SZDL na slovesnejši način, 
se pravi ob dnevu OF ali nn 
kfOc drug državni praznik.

Menili so, naj bo delo ob
čanov v krajevnih skupnostih 
in delavskih svetih zanje ne-

Jutri seja 
OS Ribnica

Za jutri, 3B.’ junija je skli
cana seja občinske skupšči
ne Ribnica. Na njej bodo raz
pravljali in sklepali o progra
mu dela občinske skupščine 
za letos, o poročilu komisije 
za družbeni nadzor o reviziji 
finančno-materialnega poslo
vanja v Stanovanjsko komu
nalnem podjetju, o odcepitvi 
Komunale od Stanovanjsko 
komunalnega podjetja in 
drugem. Sprejeli bodo tudi 
več odlokov, med drugim o 
domicilu Ribniški četi, o tak
sah, o ustanovitvi sklada za 
gradnjo stanovanj za borce in 
o ustanovitvi sklada za po
speševanje kmetijstva.

V Cerknico vozijo 
mlet žito

V ribniški občini Je nekaj 
mlinov, vendar menijo obča
ni, da jih je premalo in da 
zato nekateri vozijo mlet 
žito oelo v CJerknico. Verjetno 
bo potrebno proučiti dejan
ske potrebe po mlinskih sto
ritvah v občini, če se bo iz
kazalo, da je mlinov prema
lo; bo treba zainteresirati 
lastnike mlinov, ki ne delajo, 
da bi spet začeli mleti ali pa 
da bi dali mline v najem. 
Med mlini, ki bi jih kazalo 
spet odpreti, je tudi mlin 
Jožeta Dejaka Iz Prigorice, ki 
je bil včasih zelo znan in na 
dobrem glasu.

kakšna, šola oziroma pripra
va za prevzem odgovornejših 
funkcij v  organih občinske 
skupščine oziroma za bodoče 
odbornike.

Ugotovili so, da je precej 
članov delovnih kolektivov 
zelo prizadevnih v raznih or- 
ganizacijan in organih zno
traj delovnih organiazcij, pre
malo pa jih je čutiti pri delu 
organov in organizacij na ob;̂  
močju, kjer žive oziroma sta
nujejo. Prav zato namerava 
SZDL sklicati po delovnih 
organizacijah poseben sesta
nek svojih članov,, na kate
rem se bodo pogovorili tudi 
o delu na terenu.

Nadalje so se pogovorili o 
delu in pomenu sekcij SZDL,

IZ ORTNEKA
■  ■  ■  PODRLO SE JE dvori

ščno obsidje pri ortneSkem grar 
du. Razjedel ga je zob časa. 2klaj 
bodo tam uredili stopnice. Razpa
dajo tudi nekdanji grajski hlevi, 
ki Jih bodo podrli in na njihovem 
mestu ujadiU igrišča. Skratka; 
vse, kar Je bilo grajsko, polago
ma propada.

■  ■  ■  TRGOVINA BI SE 
MORALA preseliti v prenovlj«ie 
prostore 15. junija, « so se dela 
zaradi slabega vremena n^Eoliko 
zavlekla. Potrošniki bodo z lepo 
trgovino zelo zadovoljni.

■  ■  ■  Z VRTNO VESEUCO 
so pred kratkim »posvetiUa pre
urejeno gostilno Petrič v Ortneku. 
Gostilničar France Je dobro pô  
skrbel za goste. Na otvoritev pre
novljene gostilne so T̂ riSli ljudje 
od blizu in daleč.

■  ■  ■  t r s t  n i VEC
MIV za naSe kupce, ki lobe ičc 
vse bolje In ccneje doma Zadnji 
izletniki — bilo nas je za avtobus
— smo ugotovili, da Je naSa do
movina tudi sicer bolj zanimiva 
Posebno naSa Brda nas bodo jese
ni ,ko bodo polna grozdja in sn- 
dja, prav gotovo privabila na 
obisk

O izdelavi plana razvoja ob
čine (ki ga delajo skupaj s 
kočevsko občino), o Sodelo
vanju delovnih organizacij 
pri gradnji objektov, ki so 
pomembni za vso občino, in 
drugem.

\^prašaj nad mostom
Most v Dolenji vasi je do

trajal. V teh dneh si ga bodo 
ogledali projektanti iz Kra
nja in ocenili, koliko bi ve
ljala gradnja novega mostu. 
Po oceni Stanovanjsko komu
nalnega podjetja Ribnica bi 
gradnja veljala okoli 2(X).000 
din, kar presega finančne 
zmožnosti občinske skupšči
ne, zato so tudi začeli iskati 
možnost za cenejšo grad
njo.

Cene v Kočevju 
in Ribnici

Kočevje Ribnica
(cena v din za kg)

krompir 1,25 1,10
in ,2,00

Sveže zelje 2,30 2,50
kislo zelje 1,75 2,00
fižol v zrnju 7,05 5,00

In 7,35 in 7,00
stročji fižol 3,60 4,00
grah 3,00 3,00
čebula 3,30 3.50
česen 28,00 27,00
solata 2,80 3,50
paprika 12,80 13.40
paradižnik 3,50 4,00
špinača 3,65 —
korenje 6,10 6,S0
peteršilj 7,00 7,00
cvetača — 7.00
rdeča pesa 3,30 4,30
kumare 4,80 5,00
češnje 6,00 6,00
breskve 7,10 7,50
limone 6,70 i.60
banane 6,20 ' 6,40
jagode 7,00 8,20
jajca (cena za kos) 0.63 0,62

m 0,65

RIBNIŠKI  ZOBOTREBCI
■  ■  ■  RAZSTAVO SLOVENI- 

JAIjES, ki je bila v domu Par
tizana v Ribnici od 12. do 23. 
Junija, si Jo oglodalo precoj lju
di. Razstavljeni izdelki so bili 
lepi, zato tudi kupol niso bili 
redki. Zal Je taka razstava obi
čajno le enkrat na leto.

■  ■  ■  USTANOVNEGA OBČ
NEGA ZBORA, ki ga je sklical 
Iniciativni odbor za ustanovitev 
občinske strelske zveze, 15. junija 
ni bilo, ker se ga je udeležilo 
premalo predstavnikov strelskih 
organizacij. Dosloj so ustanovlje
ne 8e strelske družine v Dolenji 
vasi, Sodražici, Loškem jiotoku 
in podjetjih INLES Ribnica, RIKO 
Ribnica in SUKNO v Jurjeviči.

■  ■  KOŠNJA BO KMALU 
KONČANA v Ribniški dolini. Tra
va je dobro obrodila in krme bo 
dovolj. Vendar pa Je med koSnjo 
le redko videti kosca s koso, 
kor Jo Je zamenjala motoma ko
silnica, ki Jo Ima že skoraj vsak 
kmet. Pogoste nevihte pa so kme
te ovirale pri spravilu krmo.

■  ■  ■  DENAR ZA GRADNJO 
gasilskega doma zbirajo gusild 
iz Vinic in Zapotoka. Nekaj so ga 
žo nabrali, a je Se premalo, zato 
bodo organizirali v nedeljo, 29. 
junija, veselico. Ce bo izkupiček 
dober, bodo že letos začeli gra
diti gasilski dom

■  ■  ■  203 SOLARJI osnovnih 
Sol Loški potok, Sodražica in So
le na Gori so prejeli 18. junija 
na Travni gori bralne značke 
vseh stopenj. Pisatelj France Bevk 
Jim je ob tej priložnosti prebral 
črtico o medvedu. Pionirje sta 
pozdravila tudi predsednik občin
ske skupščine Bogo. Abraliamsberg 
in Ivančičeva mama z Gore. U- 
čenci so iavedll kratek kultumd 
program. Slovesnost je bila po
svečena tudi 28-letnlcl ustanovitve 
prve ribniške čete, ki je bila 
ustanovljena prav na Travni gori.

■  ■  ■  POSEBNA SOLA BO 
USTANOVLJENA. Tako so skle
nili na seji komisije za organi
zacijo osnovne šole. Dokončno 
t)o o tem sklepala občinska skup
ščina. Ustanovitev Sole, ki bo 
predvidoma v Ribnici, je nujnost, 
3^  je v občini okoli 40 otrok, 
ki bi jo morali obiskovati. Zdaj 
so vozijo v Ljubljano, ■ kar pre
čoj stane. Pogovorili so se še o 
prostorih, učilih, kadru, denarju 
In drugem, kar Je potrebno za ne
moten pouk.

H E S K I ’ O
KOČEVSKE 
NOVICE



Le četrtina prizadetih otrok
Samo letos je bilo pred komisijo že 131 

telesno in duševno prizadetih otrok

Konec maja so v Črnomlju 
zbrali podatke o telesno in 
duševno prizadetih otrocih 
na področju domače občine. 
Iz njih je razvidno, da je bilo 
v minulih letih kategorizira
nih 112 otjok, letos pa je bilo 
pred komisijo 131 dečkov in 
deklic, od katerili so jih 98 
kategorizirali.

Od skupno 210 kategorizira- 
nili otrok, pri katerih je ko
misija ugotovila telesne in 
duševne motnje, je 151 dolo
čenih za šolanje v posebnih 
šolah, ostali pa so tako hudo 
prizadeti, da v šolo sploh ne 
morejo.

Od 151 otrok, kolikor bi jih 
moralo obiskati posebne &o- 
le, pa je tri četrtine otrok 
doma in samo 42 je deležnih 
posebnega šolanja, črnomalj
ski prizadeti otroci se mora
jo šolati daleč od doma; naj
več jih je v Tolminu in v 
Kamni gorici, medtem ko 
najbližja novomeška posebna 
šola ne jemlje več gojencev, 
ker ima premalo prostora. 
Razen tega je posebno šola

nje zelo drago in občina ga 
ne more vsem plačevati.

Prav zato, ker bi morali 
starši tako daleč od doma 
pustiti otroke, se niti ne po
tegujejo, da bi jih vzeli v

šole. Po eni strani je to ne
odpustljiva napaka, po drugi 
strani pa človeško razumljiv 
nagib.

Razmere se bodo obrnile 
na bolje šele takrat, ko bo 
Črnomelj dobil svojo poseb
no šolo m bodo duševno ter 
telesno prizadeti otroci lah
ko obiskovali šolo v dmačem 
kraju.

me je
četrtkove krvodajalske akcije v Črnomlju se je 
udeležil tud? Bogomir Novak, ki je že dvaindvaj- 

setič daroval kri

Ponarejeno vino 
ni za prodajo

Tudi v črnomaljski občini 
je medobčinska inšpekcijska 
služba obiskala vse gostinske 
lokale družbenega in zasebne
ga sektorja. Kjer so prodajali 
vino, dobavljeno iz metliške 
vinske kleti, je bila kvaliteta 
nadpovprečna, drugje pa slab
ša. Z dobro pijačo je tokrat 
inšpekcijo presenetil Kazimir 
Malič na Vinici, gostilna Si
monič v Draga uišu in Balkov- 
čeva v Nerajcu pa sta imeli 
nekaj tako slabega vina, da 
so ga morali iztočiti. Pri Bal- 
kovcu, kjer so prodajali »vi- 
vodinsko« pijačo, je bilo vino 
ponarejeno. Zanimivo je, da 
so vivodinska vina nekoč slo
vela kot najboljša, medtem 
ko inšpekcija daiies,skoro pri 
vseh vivodinskih vinih naleti 
na mnetilo pijačo.

Še dve zmagi za 
črnomaljčane na TV
v televizijskem kvizu »Niti 

našega življenja« so črno
maljski gimnazijci poželi le
po zmago. Na tem tekmova
nju so se dobro odrezali 
prav vsi: šolski aktiv gimna
zije Črnomelj, tričlanska eki
pa In dve posameznici. Di
jakinji Bernarda Jelen in 
Jožica Barič sta si z zmago 
v tekmovanju o literaturi in 
o glasbeni ustvarjalnosti med 
NOB priborili enoletno šti
pendijo.

A. LATERNER

— Tovariš Novak, kdaj ste 
se prvič udeležili krvodajal
ske akcije in kaj vas je pri
vedlo v krog stalnih krvoda
jalcev?

— Leta 1956 sem prvič da
roval kri, ko sem bil še v 
službi rta novomeškem okra
ju. Spominjam se, da me je 
za kr\’0 dajalstv0  navdušil ne
ki zdravnik, ki je imel o tem 
predavanje za uslužbence 
okraja. Ko sem prvič dal kri 
in spoznal, da to ni nič hu
dega, sem potem sodeloval na 
vseh krvodajalskih akcijah. 
Mimo tega pa hodim na od
dajo krvi še vsake tri ali štiri 
mesece v novomeško bolniš
nico.

— Govorica vas izdaja za 
Ljubljančana, živite pa v Čr
nomlju. že dolgo?
— Leta 1946 me je usoda za
nesla v službo na bivši okraj 
Novo mesto, kasneje so me

SS-:i:y

nih kolegov, kadar pa gremo 
na prostovoljno oddajo krvi v 
Novo mesto, smo večinoma 
»stara garda«.

— Niste več mladi. Ali bo
ste v krvodajalskih akcijah še 
sodelovali?

— Do 60. leta bom še, po
tem menda ne bom več pri
šel v poštev. Pravijo, da stara 
kri ni dobra. Sicer sem pa 
zdrav kot dren in odvzem 
krvi zelo koristi mojemu 
zdravju.

RIA BAČER

25-letnica 
denarnega zavoda

13. marca 1944 je bil pn  
predsedstvu SNOS ustanov
ljen denarni zavod Slovenije, 
ki je deloval v Črnomlju do 
aprila 1945, Letos mineva 25 
let od ustanovitve zavoda, za
to bodo ob tej priložnosti or
ganizirali septembra v Črnom
lju svečano proslavo. Takrat 
bodo odprli prenovljene pro
store kreditne banke in hra
nilnice Ljubljana, kjer bo na
šla stalen prostor tudi razsta
va o razv’Oju denarništva pri 
nas. V čast bančnemu jubi
leju bo svečana akademija v 
prosvetnem domu, naslednji 
dan pa bo na trgu shod banč
nih delavcev iz raznih krajev 
Slovenije in tudi Jugoslavije. 
Predlagajo, da bi na tej slo
vesnosti proglasili dan banč
nikov.

Umrl je
Franc Sladič

premestili na črnomaljski 
okraj. Tu sem dočakal na ob
čini tudi upokojitev leta 1967.

— Je v Črnomlju več tako 
zvestih krvodajalcev, kot ste 
vi?

— Na današnjem odvzemu 
krvi ne vidim kaj dosti stal-

Za borce: letos bo več posojil!
Prvič bodo dobili stanovanjska posojila upokojeni borci in nekateri za

posleni člani organizacije -  Na razpolago je 2,500.000 dinarjev

ČRNOMALJSKI DROBIR
■  LJUBLJANSKI RADIO je 17

Junija snemal osnovnošolski pev
ski zbor in gimnazijski kvintet za 
glasbeno oddajo. Snemalci sprva 
6 posnetki niso bili zadovoljni, 
pri ponavljanju pa )e kar šlo. 
Pohvalili so vokaJni gimnazijski 
kvintet, ki je zapel ubrano in ga 
bodo povabili tudi v'Ljubljano.

■  33 PROSVETNIH DELAVCEV 
iz črnomaljske osnovne Sole že 
Ima plaketo podpornega članstva 
v RK. Akcija podpornih članov 
na šoli še ni zaključena, kljub te
mu moramo prosvetne delavce za 
njihovo humano odločitev pohva
liti.

■  ČLOVEŠKE KOSTI IN ZO
BE so na.Sli delavci Komunalnega 
rodjetja, ko so kopali jarek za 
kanalizacijo v Ulici Mirana Jarca 
pri cerkvi. Kaže, da je bil pro
stor okrog farne cerkve v Črnom
lju nekoč manj zazidan in je slu
žil kot pokopališč«.

■  ČRNOMALJSKI GASILCI bo
do letos skupaj z vsemi sloven
skimi pfasilci praznovali 100-letnl-

co gasilstva. Prav bi bilo, će bi 
jim ob tako pomembnem jubile
ju le uspelo dograditi svoj gasil
ski dom. Metliški gasilski dom bo 
kmalu zgrajen, kaj pa bo s črno
maljskim?

■  LETAKI, ki vabijo občane 
na III. srečanje dolenjskih izsel
jencev na Vinici, ki bo 28. in 29. 
jimija, so 20. jimija preplavili ce
sto med Novim mestom, Cmgm- 
Ijem in Vinico. Reklama jo bila 
dobra, da bi bilo le še vreme ta
ko!

■  ZEMEUSKA DELA za novo 
trgovino ob sedanji »Železnini« hi
tro napredujejo. Delavci gradbe
nega podjetja iz Črnomlja delajo 
vsak dan od 5. ure do 18.30 in 
tudi ob nedeljah. Čeprav bo stav
ba stala na sami živi skali, je 
videti, da bodo najvažnojSa ze
meljska dela zaključena še ta te
den in da bodo kmalu začeli po
lagati temelje. Po nekaterih govo
ricah, bo ’ lokal dograjen še le
tos.

■  NOVE TABLE »DOLENJ
SKA« visijo na mnogih trgovinah, 
ki so bile prej »Potrošnikove. Po
nekod pa se stari najdsi še niso 
umaknili. Staro table visijo, no
ve, z Dolenjkinim napisom, pa 
so morda pod pultom. Ce je ko
mu žal prejšnjega podjetja, je 
moral na to prej misliti, sedaj Je 
namreč prepozno.

Kot blisk je v torek, 17. junija, 
poletela po Beli krajini vest, da 
je v 40. letu s t a r t i  umrl 
ljubljanski vojaški bolnišnici Franc 
Sladič, šofer tovarne kondenzator
jev v Semiču. Drugi dan so ga 
že spremili na njegovi zadnji poU 
na pokopališču Roku številni 
znanci in prijatelji.

Pokojni Franc je imel zelo tež
ko ždvljenje. S pridnostjo pa je 
brez vsake pomoči postal šofer 
vseh kategorij. Bil je dolgo let 
na bivšem okraju Črnomelj, nato 
v zadrugi in nassadnje v Iskrd. 
Bil je zelo sposob«! in družaben, 
ustrežljiv in priljubljen med so
delavci, posebno pa ga cenijo 
Slani lovske drtižine Smuk — 
mič, saj se je med prvimi od
zval vsaki društveni akciji. Razen 
Olanov njegove družine ga bodo 
pogreši^li tudi mnogi Semničani 
In ostali Belokranjci.

Medtem ko so v Metliki la
ni in p re j. dajali posojila za 
popravilo ali gradnjo stano
vanjskih hiš samo kmetom 
borcem, pa bodo letos te 
ugodnost) občutno deležni 
tudi upokojeni borci in še 
zaposleni člani organizacije, 
ki stanovanjskih posojil dru
gje ne morejo dobiti.

Okoli 2,500.000 din bodo le
tos lahko razdelili bivšim 
borcem upokojencem in za
poslenim, razen tega bo za 
kmete borce še vedno na 
voljo približno 200.000 din 
za stanovanjska posojila.

Pred mesecem dni je bil 
prek Krajevnih organizacij 
ZZB objavljen razpis za po
sojila, doslej pa je prošnje 
vložilo že več kot 300 članov 
ZZB. Kljub tolikšnemu na
predku, kakršen se obeta le
tos, pa stanovanjske težave 
boroev še daleč ne bodo po
vsem rešene, saj so ugotovili 
da bi morali imeti najmanj 
8 milijonov din, če bi hoteli 
vsem potrebnim naenkrat 
pomagati.

V kratkem bo občinska 
skupščina Metlika sprejela 
odlok, katerega osnutek je že 
pripravila komisija za zadeve 
borcev. Po mojem bo točno do
ločeno, komu in v kakšnih 
primerih lahko odobrijo po
sojilo. V osnutku pravilnika 
Je predvideno, da bodo poso
jila deležni predvsem španski 
borci, borci od leta 1941 ter 
tisti, ki so vstopili v vrste 
NOV pred italijansko kapi

Najboljše vino pri 
Petru Badovincu

Medobčinska inšpekcijska 
služba je pred kratkim obi
skala vsa gostišča na območ
ju metliške občine in ugotav
ljala kvaliteto pijač. Tržni in 
kmetijski inšpektor sta se 
prepričala, da ima v metli
ški občini najboljše vino go
stilničar Peter Badovinac na 
Jugorju, prav dobro pijačo pa 
imajo tudi v metliškem ho
telu. Povsod drugje sta ugo
tovila povprečno kvaliteto, 
nikjer pa niso našli tako sla
bih pijač, da bi jih morali iz
ločiti iz prometa 

Tokratni nadaor nad kva
liteto pijač je pokazal razve
seljiv napredek, saj je na
sploh dobrega vina vse več 
naprodaj.

tulacijo. Pravilnik pa bo 
upošteval tudi sedanje social
ne razmere borcev, prav tako 
pa borce, ki se lahko izkaže
jo s sodelovanjem v NOV 
pred koncem leta 1944.
Ker je sedanji komisiji za 
urejanje teh zadev že potekel 
mandat. bo občinska skup

ščina imenovala novo komisi
jo, ta pa bo nemudoma za
čela reševati prošnje. Komi
sija bo pred odobritvijo po
sojila obiskovala borce na 
domovih in se prepričala o 
razmerah posameznega pro
silca za stanovanjsko poso
jilo.

„Morda bom jaz koga rešila''
    ̂  ̂ ^  ̂ --

Nedavne krvodajalske akcije v Metliki se je 
udeležilo 280 občanov -  Lepa hvala!

17. in 18. junija je ekipa 
Zavoda za transfuzijo v Ljub
ljani odvzemala kri v Metliki. 
Aktivisti RK so že nekaj ted
nov prej zbirali prijave pro
stovoljnih krvodajalcev. Ba
li so se, da tokrat ne bo od
ziva, ker je toliko dela na po
ljih in travnikih, a ki’vodajal- 
ci niso odrekli. Na odvzem 
krvi je prišlo 280 občanov. 
Med njimi so bili kmetje, 
gospodinje in delavci iz pod
jetij, manj pa je bilo usluž
bencev.

18. junija je ob 12. uri vsa 
zasopla pritekla mlada kmeč
ka žena in izjavila: »Do 11. 
ure sem bila na travniku. 
Morala sem obračati , seno, 
nato pa sem pohitela k od-

V nedeljo občinska 
konferenca SZDL
29. junija bo v Metliki za

sedala občinska konferenca 
SZDL, na kateri bodo ob
ravnavali teze o vlogi in po
menu organizacije v današ
nji družbi ter o občinski po
litiki do kmetijstva. Na kon
ferenci bodo tudi izvoliL no
vega predsednika in sekretar
ja občinske konference SZDL

NOVO NA SUHORJU
0  V Jeleničevi hiši, kjer 

je gostilna, je pred nekaj 
nekaj dnevi odprlo sodobno 
uirejeno mesnico Mesno pre- 
hrabeno podjetje iz Novega 
mesta. Mesnico vodi gostil- 
ničarkin mož, taiko da je 
meso strankam rti voljo od 
ranega jutra do poznih ve- 
čeimih ur.

% 20. junija so v suhor- 
skii šoli odprli razstavo iz
delkov, fci so j.ih naredili 
učenci pa:‘i likovnem, tehnič
nem in gos.podarskem pou
ku. Na razstavo bodo vabili 
starše otrok ter predstavni
ke podjetja Jugotekstil iz 
Ljubljane, ki je prevzelo pa
tronat nad šolo.

Pri Boldinu je zaprto
v  Dragatušu je medobčin

ska inšpekcijska služba zapr
la gostilno Boldin zaradi iz
redno slabih higienskih raz
mer. Dokler ne bodo pomanj
kljivosti odpravili, ne bodo 
dovolili obratovanja.

Vinica: nagrad je več
v članku Vinica se odeva v 

rože, objavljenem na črno
maljski strani št. 24 z dne 
12. junija, se je, ne po naši 
krivdi, zgodila napaka pri na
vajanju nagrad z6 Viničane, 
ki bodo najlepše uredili svoje 
hiše ki njih okolico. Razpisa
nih je 5 nagrad po 100 din in 
5 nagrad po 50 din, podeljene 
pa bodo za občinski praznik 
meseca oktobra. Tekmova
nje’ dotlej še traja.

Mika Špiljak 
povabljen v Metliko

Na Jamnički Kiselici v ob
čini Jastrebarsko je bila pred 
kratkim velika proslava ob 
jubileju 34. uradne divizije, 
ki je bila tam ustanovljena 
in se je leta 1943 in 1944 bJ- 
rila tudi na območju Bele 

-krajine, ko so Nemci vdrli 
v Metliko. Na slovesnost so 
bile vabljene tudi delgacije 
sosednjih občin. Metličani 
so v Jamničko Kiselico po
slali 20-člansko delegacijo 
pod vodstvom 
in tajnika občinskega OttOO- mladina in pionirji. Pri ocenjeva- 
ra ZZB Daka Damjanoviča in nju so metliški folklorni skupini 
Toneta Vergota. Belokranjce letos moč-
so zelo lepo sprejeli, govorili ovirajo številno plohe. Vedno 
n a  <50 tudi z Miko Špiljakom znova zmočena krma je na travni- 
pa so lu njTai-iJt,, kih močno porjavela in se kmein ga povabili v Metliko. l>d- ^  - -

v^zemu. Med potjo sem si mi
slila, da bo morda prav moj 
kozarec kr\'i komu rešil živ
ljenje.«

Tako požrtvovalnih ljudi Je 
v Metliki še več, zato se ob
činski odbor RK najlepše 
zahvaljuje vsem darovalcem 
krvi.

Mesno podjetje 
je v škripcih

Mesno podjetje Metlika je 
ustvarilo lani 300.000 lin - za 
sklade, letos pa poslovanje 
ni donosno, ker je poskočila 
odkupna cena živine, med 
tem pa se meso v prodaji še 
ni podražilo. Podjetje je vsa 
leta dobro gospodarilo. Od 
lanskih naložb v sklade so 
porabili 200.000 din za anui
tete, ker so najeli posojila 
za izgradnjo sodobne idaMU 
ce m preureditev lokalov; od 
100.000 din, kolikor je ostalo, 
pa so polovico letos že zapra
vili na račun izgube. Podjet
je se poteguje, da bi mu do 
volili zvišati cene mesu. si
cer bo prišlo do propa/ia. 
Po drugi strani pa je kolek
tiv zelo gibčen, kar -sade'.’a 
stanje na trgu. To je doka
zal tudi 26. maja, ko je zni
žal cene siveži slanini od 4 
na 3 din. Ker za slanmo ni 
bilo kuipcev, so sklenili zalo
ge prodati raje po nižji ce
ni, kot da bi ostale v slUa- 
dišču.

Od lepih besed do 
kazni

V nedeljo, 1. junija, so ime
li roditeljski sestanek na os
novni šoli v Metliki in na 
Suhorju. Staršem je o vzgoji 
otrok predaval dr. Strm&iik, 
profesor filozofske fakultete 
v Ljubljani. Govoril je o 
vzgojnih ukrepih od lepih be
sed do kazni. Starši so bili 
s predavanjem uglednega 
strokovnjaka zelo zadovoljni, 
nato pa so si ogledali &e raz
stavo likovnih in tehničnih 
izdelkov svojih otrok.

SPREHOD PO M E T L I K I
■  TUDI- METLIŠKO FOL 

KLORt^O SKUPINO so v nedeljo 
15. jimija povabili na prvi poletni 
karneval v Litijo. Razen teh so 
prireditev poživili še prekmurski 
pozvačini, skupiim noš z Vrhnike 
in ansambel Tineta Rožanca iz 

n red sed n ik a  Ljubljane. S karnevalskimi točka- 
mi so nastopili domačini, zlasti

ljubil je, da bo ob prvi pri
ložnosti prišel v goste.

Ob cestah manjkajo 
kažipoti

Na nedavnem sestanku 
predsednikov SZDL iz vse 
črnomaljske občine so skle
nili, da bo organizacija skup
no s turističnimi društvi za
čela akcijo za olepšavo kra
jev in vasi. Menili pa so, da 
je nujno postaviti kažipote za

tom le redko i>osreči, da pripe
ljejo domov suho seno. Tudi češ
nje, ki jih je letos bolj malo, 
gnijejo. Na trgu stane merica te
ga sadja 3 din, kilogram na stoj
nici ali v trgovini pa 4 do 5 di
narjev.

■  ŠTEVILNI OLEANDRI na
metliških pločnikih so letos poz
no nastavili svoje cvetove. Pač pa 
so vrtnica v parkih in na zeleni
cah v jolnem razcvetu. Žalostno 
je le to, da nekateri, zlasti pono
či, trgajo oziroma lomijo vrtnice, 
katerih lepota je namenjena vsem, 
in ne le posameznikom, ki so brez 
čuta za okras mesta in skupno 
lastnino.

■  OBILICA LETOŠNJIH PADA
VIN prija zlasti koloradskemu

posam ezne vasi, k i so od cest krogcu, ki se je močno razSlril 
oddaljene, k e r se pogosto do- po krompiriSčlh. Ker pa je ta 

d a  izle tn ik i zaidejo in  mrčes že ^o ra jgaja,
neobčutVIiv 

lindanovo olje, 'so pričeli kmet(>
se jezijo n ad  to pom anjk ljl- krompirjeve nasade škroolti
vostjo. z geserol oljem. Lani ie bilo to

škropivo učinkovito, jetos pa že 
zgublja moč, zlasti, ker ga z rast
lin dostikrat izpere jo plohe.

B ŠTEVILNI ŠOLSKI OTROCI 
iz različnih krajev Slovenije so 
zadnja dva tedna obiskali Metli
ko. Ogledali so si razne zanimivo
sti, zlasti Belokranjski muzej. Lep 
obisk je zaznamoval tudi Zupanči
čev si-ominski muzej na Vinici — 
tudi ta spada pod upravo Belo
kranjskega muzeja — kamor so 
se usmerili šolski izleti predvsem 
zaradi novo asfaltirane ceste in 
20-letnice Zupančičeve smrti

■  2« OTROK IZ METLIŠKE 
šole in okoliških šol je odšlo v 
soboto, 21. jimija, na 14-dnevno 
letovanje v Sečo pri Portorožu. 
Letovanje sta organizirala Društvo 
prijateljev mladine in občinski 
Rdeči križ.

■  NA BIVŠI OSNOVNI SOH, 
kjer ima danes svoje prostore 
konfekcijsko podjetje KOMET, so 
ostale od prej vse okenske kljuke 
avite in zverižene. Ker motijo 
pogled na to poslopje, na kate
rem sta vzidani tudi dve spomin
ski plošči, naj bi jih zravnali ali 
pa odstranili, saj so okna v pnt- 
lič.iu večinoma, vedno zar^rta.

METUŠKI
TEDNIK



Komu beneficirano 
pokojnino?

, Občinski sindikalni svet v 
Ivovem mestu je na seji 18. 
junija končal daljšo razpra
vo o dopolnitvah pokojninske, 
ga in invalidskega zavarova
nja. Pred njim so o tem, raz
pravljali tudi sindikalni stro
kovni odbori. Predlagali so, 
naj bi beneficirana delovna 
doba ostala za upokojevanje 
delavcev na tistih delovnih 
mestih, na katerih delovnih 
pogojev ni mogoče izboljšati 
(rudar, livar, steklar, zidar, 
gozdni sekač, poklicni voznik 
tovornjaka ali avtobusa itd.). 
Pripomnili so. da bi morale 
delovne organizacije za bene
ficirane poklice plačevati do
datne prispevke pokojninske
mu zavarovanju.

23 prvošolcev
Jeseni bo začelo osnovno 

šolo v Brusnicah obiskovati 
23 otrok, šolsko leto 1968/69 
pa so v tem kraju sklenili
20. jvmija. Najbolje je izdelal 
drugi (92 odst.), najslabše 
pa šesti razred (51,5 odst.). 
Osmi razred je končalo 16 
učencev. Polovica se jih je 
že odločila za šolanje v sred
njih in poklicnih šolah.

Šli bodo v Jajce
Novomeški upokojenci bo

do 22. julija priredili dvodne
vni izlet v Jajce, spotoma pa 
si bodo ogledali še zanimivo
sti Z ag reb  Nove Gradiške, 
Banjeluke, Bihaća, • Plitvic, 
Slunja in Karlovca. Avtobus 
bo odpeljal 22. julija ob 4. 
uri izpred hotela Metropol. 
Udeleženci bodo morali pri
spevati po 105 din (prevoz, 
prehrana, prenočišče). Pri
jave bodo ■ sprejemali do 12. 
ure 11. julija v pisarni druš
tva upokojencev

PORODNišNiCEtlll
Pretekli teden so v novcMneSkl 

porodnišnici rodile; Nntda Zupan 
iz Brega — Bernardo, Ana Dni- 
kar iz Breze — Alojzijo, Jožefa 
Kočevar iz Metlike — Metko, Jo
žica Hozjan iz Grmovelj — Janjo, 
Francka Rogelj iz Rdhpovca — 
Branka, Marija Stukej iz Vavpče 
vasi — Roberta, Drapca Jordan 
iz Mačkovca — Davorina, Marija 
Makovec iz Šentjerneja — Da
rinka, Katarina Rogina iz Malega 
Nerajca — Marjeto, Štefka Bohte 
z Verdvma — Franca, Marija Sterk 
iz Lanceva — Ireno, Justina Der 
gane iz Loke — Sašo, Jožefa Še- 
pec s Cviblja — Mitja in Roma
na, Marija Cmič z Gabrske gore
— Andreja, Marija Broz iz Kri- 
vogiavice — Jožeta, Miroslava 
Plul iz Kočevja — Mojco, Mar
tina Korošec te Slovenske vasi
— Roberta, Marija Kastelic iz 
Podšumberka — Marijo, Marija 
Cvelbar iz Malene — Franca, Mar 
jeta Dolinar iz 2abje vasi -r- de
klico, Tončka Dolinšek z Vinjega 
vrha — dečka in Marija Žugelj 
tz Ciiri) — deklipf

Češnje na rakovi poti
v  Brusnicah tudi letos ne bo tradicionalne raz

stave hrustavk -  Kaj pravi predsednik KS?

v  Brusnicah tudi letos ne bo 
češnjeve razstave, /m « Per- 
?iaj, predsednik krajevne sku.

Lamutova 
gimnazija?

Novomeška gimnazija se 
bo verjetno poimenovala po 
Vladu Lamutu, slikarju, ki se 
je dalj časa šolal na tej šoli 
in ji zaupal več svojih del, 
ki jih bodo v kratkem zbrali 
in uredili.

Vodstvo gimnazije je zapro
silo za mnenje o poimenova
nju Številne slovenske kultur
ne in politične ustanove, ven
dar je odgovore dobilo samo 
od likoTOe akademije iz Lju
bljane, predsedstva ZMS, 
predsedstva občinske konfe
rence ZMS Novo mesto in 
Dolenjskega muzeja iz Nove
ga mesta. V gimnaziji čakajo 
na druge odgovore.

Mali oglas,
iU ga objavljate v Dolenjskem 
listu — zanesljiv uspeh! Prebe
re ga 150.000 gospodinj, vdov. 
cev, kmetovalcev. dijakov, 
uslužbenk ib vojakov doma to' 
po svetu! Poizkusite!

pnostl, ki je pripravljal pri
reditev, je povedal, da so 
brusniške hi*ustavke zelo sla
bo obrodile. Podobno se je 
zgodilo, tudi lani.

Prireditelji ne skrivajo raz. 
očaranja. Pri tem pa tudi 
zelo hitro povedo razloge, za
kaj češnje ne dajo pričakova
nega sadu. Ivan Perhaj meni 
takole;

»Včasih je bilo v Brusni
cah in okolici okoli 10.0{W 
češnjevih dreves. Zdaj jih je 
gotovo za četrtino manj. Dre
vja že osem do devet let nih
če ne škropi načrtno. Od 
združitve brusniške zadruge 
z novomeško gre sadjarstvo 
pri nas sploh rakovo pot. Ni 
pa strokovnjakov, ki bi sad
jarjem povedali, kako propa
danje ustaviti. Mislim, da bi 
bila dolžnost novomeške za
d n j e  poskrbeti za to. Tudi 
krajevni skupnosti ni vseeno, 
ali bo češenj vsako leto več 
ali manj. Za tradicionalne 
razstave hrustavk smo se od
ločili tudi za to, da pomaga
mo Brusnicam in sploh tem 
krajem v okolici utrditi tu- 
rističiK) ime.«

I.Z .

Alžirski inšpektorji 
en dan v naših šolah

šolske malice so pokusili v Škocjanu in Žužem
berku —  Zanimiv ppgovor s predstavniki ObS

Skupina prosvetnih inšpek
torjev iz Alžirije, ki pri nas 
proučuje organizacijo prehra
ne šolskih otrok, je 11. junija 
v spremstvu Mare Rupena — 
Osolnik obiskala tudi tri kra
je v novomeški občini; Škoc
jan, Novo mesto in žežem- 
berk. Goste je zanimalo pred
vsem, kako pripravljajo mali
ce v starinskih šolskih zgrad
bah v podeželskih krajih in 
kako ti kraji živijo.

Učitelji in učenci škocjan
ske osnovne šole so pripravi
li alžirskim inšpektorjem nad
vse prisrčen sprejem, ki so se 
ga udeležili tudi zastopniki 
množičnih organizacij in kra
jevne skupnosti. Zatem so 
gostje pokusili tudi malico, 
ki so jo pripravili otrokom. 
Povedali so. da imajo v Skoc-

85.000d in  bo veljalo popravilo  lesenega m ostu  čez K rko v Lokah p ri Zalogu. Na 
85.000 din  bo veljalo popra\11o lesenega n iostu  ičez K rko v Lokah p ri Zalogu. N a 
sestanku  11. jim ija  v Novem m estu  so se dogovorili, da bodo denar prispevale 
opelcarna Zalog, km etijska  zadruga KRKA in občinska skupščina. M ost bodo p ri

čeli p op rav lja ti v k ra tkem . (Foto: Ivan Z oran).

S 7. SEJE KONFERENCE ZKS OBČINE NOVO MESTO

V kmetijstvu: ukrepe, ne le priporočila!
Za nestalni del konference ZKS so bili izvoljeni Vinko Cirnski, inž. Tanja 
Lavrič in Lado .5iaje —  Politična ocena Splihalovega članka v »Tovarišu«: 

obsojeno sumničenje in podtikanje, ki ni svojstveno komunistom

janu zelo dober okus za ma
lice in vzoren posluh za or
ganizacijo.

V Novem mestu so Alžirce 
sprejeli predstavniki občinske 
skupščine in vodstev družbe- 
no-političnih organizacij. Go
ste so seznanili z napredkom 
ter kulturnimi, zgodovinskimi 
in tiurističniml znamenitostmi 
občine, ob tem pa tudi z raz
vojem samoupravljanja na 
vseh področjih družbenega 
dela

Lep sprejem so gostom iz 
Alžirije priredili tudi v Žu
žemberku. Inšpektorji so pri
sostvovali delitvi malic učen
cem in malice tudi pokusili. 
Zanimali so se razen tega za 
razvoj tehničnega pouka in 
drugih dejavnosti na šoli.

I. Z.

19. junija je bila v Novem 
mestu 7. seja konference ZK, 
ki jo je vodil politični sekre
tar Miroslav Vute. Po poro
čilih o uresničevanju sklepov 
6. seje so razpravljali o orga
niziranosti komunistov v ob
čini in o delovanju organov 
ZK, sprejeli pa so tudi pre
dlog za kandidatno listo za 
vodstvene organe ZKS v ob
čini. Konferenca je izvolila 3 
člane za nestalni del konfe
rence ZKS: Vinka Cirnskega 
iz Dol. Toplic ter inž. Tanjo 
Lavrič in Lada Sajeta iz No
vega mesta.

Pomembna je bila razpra
va o stališčih in sklepih med
občinskega posveta ZK o od
prtih vprašanjih kmetijstva 
na Dolenjskem. Prnv na krat
ko jo lahko ozaiačimo z ugo
tovitvami udeležencev; dovolj 
je priporočil, ugotavljanj in 
nasvetov, kaj vse »bi bilo 
treba« urediti za rešitev, ure
ditev in nadaljnji razvoj kme
tijstva«. temveč samo še do
ločene ukrepe za rešitev tega 
področja in za njegovo ena
kopravno obravnavanje v 
družbi. Ljudem, zlasti stro
kovnim kadrom, ki kljub 
vsem težavam še vztrajajo v

kmetijskih organizacijah, mo
ra dati družba moralno po
moč, predvsem pa tudi vso 
materialno podporo v obliki 
novih zakonov, pametne ob 
restne mere pri kreditih, niž
je oz. oproščene carine za 
lahko kmetijsko mehanizaci-^ 
jo itd.

Silvo Gorenc, član stalne 
konference ZKS, je na seji 
opozoril, da se že vendarle 
zmenimo za politična stališča 
do kmetijstva, ki ga je treba 
konkretno podpreti z vrsto 
ukrepov. Treba mu je omo
gočiti tržno proizvodnjo, ne 
pa ohraniti kmeta — reveža. 
Zelo konkretno se je številnih 
težav v KZ »Krka« in v kme
tijstvu v občini nasploh lotila 
tudi inž. Tanja Lavrič, o če-

Devet brigadirjev
Skupina devetih mladincev 

iz novomeške občine je od
potovala 13. junija v Zagreb 
na mladinsko delovno akcijo 
SAVA 69. Brigadirji so se pri
družili neki zagrebški brigadi. 
Predvideno je, da bo odSlo 
iz novomeške občine na to 
akcijo poleti še več skupin 
mladincev

mer bomo obširneje §e po
ročali.

Članek S. Splihala, ki ga je 
marca letos objavil v »Tova
rišu« in v katerem je neu
pravičeno napadel več komu
nistov, prejšnjih odgovornih 
javnih delavcev v Novem me
stu, je konferenca ocenila 
kot škodljiv, napilmjen in kot 
izrazit primer netovariške 
kritike, kakršna nič ne pri
speva k razčiščevanju med
sebojnih odnosov.

Novom ešJa kronika
Za zdaj ni prostora za vsa otroke

V novomeški občini Je v varstvu zajetih le 286 predšolskih in 171 šolskih 
otrok -  Odstotek je znatno manjši od republiškega povprečja

■  PKVA UEL.\ za ureditev 
(4očnikov na cesti proti Bršlinu 
so stekla te dni. Delavci Cestnega 
podjetja so začeli Siriti tiste dele 
cest«, ki so namenjeni za uredi
tev pločnikov. Tudi pred Dolenj- 
kino samopostrežno trgovino so 
začeli urejati okolico. Br61inč:uii 
se seveda Jezijo, ker so zarad* 
novih pločnikov posekali ob ža
garskem obratu nekaj n a jie p ^  
smrek, vendar bo ta jeza kmalu 
pozabljena, saj bo hoja po novih 
pločnikih za vse mnogo bol) var 
na kot doslej.

■  NOVI STANOVAU;i v iiase 
lju na Znančevlh njivah se bodo 
v avgustu vselili v nov stoinič in 
v vrstne hiSe. Pri »Pionirju« 30 
nam povedali, da se bodo prvi 
staiu>valci lahko vselili že 1 av 
gusta, do konca meseca Da bodo 
ičončana tudi vsa ostala stanova 
nja. V tem naselju je »Pionir« 
uredil za asfaltiranje že tudi prvi 
odsek ceste, ki je bila 'lalt '':asa 
zaprta za vse promet

■  RAZDELITEV SPIUCEVAL 
bo danes dopoldne na osnovni šo
li »Katje Rupena« Po prvih 00 
datkih bo učni uspeh letos mno 
go boljši, kot Je bil fTeJšnlo le 
ta,

■  TRIJE MLADI 1-AN'UI dO 
pred kratkim razbili Sipo na iz
ložbi FSJ pod arkadami »Teksti
la« na Glavnem trgu Ko so jih 
navzoči opozorili, da bodo mora
li §lpo plačati, so se pognali v 
tek. Se prej pa so rekli: »Ne bo

mo plačali, kaj pa nas ta izložba 
briga! Nismo ^ani FSJ.« StarejSl 
ljudje, ki so bežeče fante gledali, 
80 trdili, da današnja mladina ni 
ma nobenega občutka odgovorno
sti. AH naj zaradi treh slaba luč 
pade res na vse mlade ljudi?

■  MLADINSKA ORGANIZACI
JA bo v prihodnje poizkušala u  
interesirati mlade ljud:, ki žive 
na podeželju, da se vključijo v 
poklicne in srednje kmetijske šo 
le. Tak je bil sklep ;ia področ
nem posvetovanju predse<l3tva ;>b- 
činskih konferenc ZMS v Novem 
mostu Udeleženci so menili, da 
ne bi bilo najbolj prav, če bi se 
v prihodnjih letih vpis na srednjo 
kmetijsko Solo na Grmu še 
zmanjšal Narobe bi namreč bilo, 
če bi se kmalu pokazalo, da '.udi 
na Dolenjfikcm nimamo dovolj 
kmetijskih strokovnjakov, čeprav 
Imamo dobro kmetijsko šolo ki 
Ima lepo tradicijo

■  FILATELISTIČNO K.\ZS1.%. 
VO pripravlja v okviru prazno 
vanj občinskega praznika novome
ško filatelistično društvo Razsta
va bo prav gotovo zelo zanimiva, 
saj bo ob 50-letnlci prvih jugo
slovanskih znamk razstavljal v 
Dolenjski ^ le riji kočevski filate 
list Andrej Arko svoje vorig^irjp
— četvorčke, ki so sila redki

■  RODILI 8TA; Darinka tvoce 
z Mestnih njiv 9 — AleSa In An 
gela Smuk iz KoStlalove 30 - 
Evelino

Nobena skrivnost ni, da je 
v novomeški občini trenutno 
v vzgojnovarstvenih ustano
vah kar 150 mest premalo, 
da bi lahko sprejeli v var
stvo otroke, ki so tega po
trebni, Neurejeno otroško 
varstvo je pogosto tarča za
poslenih mater, ki tudi na 
delovnih mestih razmišljajo, 
kje so, kako se pačutijo in 
kaj delajo njihovi otroci.

Oti-oško varstvo, ki je za
ostajalo za drugimi dejav
nostmi v naši občini, je bilo 
osrednja točka dnevnega re
da na skupni seji sveta za
zdravstvo, socialno varstvo in , grami.

ski cesti in v Šentjerneju;
■  do leta 1975 naj bi zgra

dili tudi nov vrtec v 2abji 
vasi, na Ragovski cesti, v na
selju Drska — Irča vas, pre
uredili pa naj bi tudi vrtec v 
Dolenjskih Toplicah in Žu
žemberku.

Za ureditev otroškega 
varstva bi potrebovali kar
11.426.000 din. Financiranje 
otroškega varstva se )e sicer 
nekoliko uredilo s posebnim 
prispevkom, kljub temu pa 
bo treba vire financiranja za 
naprej določati z letnimi na
črti in investicijskimi pro-

ali 2,3 odst. vseh. Prav tako 
hudo ali pa še huje je na Po
sebni šoli v Šmihelu, kjer 
podaljšanega bivanja skoraj
da ne poznajo, čeprav bi mo
rali učitelji takim otrokom 
pomagati tudi pri učenju v 
popoldanskem času.

M. P.

„Nismo 
sklepčni!"

Prejšnji teden smo v 
Novem mestu vsaj davkrat 
sliSali ti dve za uho sicer 
malce nasilno združeni be
sedi, ki pa ne povesta nič 
drugega kot; »Premalo nas 
je, da bi bili sklepi, ki bi 
jih sprejeli, veljavni!« ozi
roma še bolje: »Premalo 
nas je, da bi veljavno od
ločali!«

Najprej ni bil »sklep- 
čen<( svet za gospodarstvo, 
sklican za 18. junija zato, 
da bi obravnaval pereča 
vprašanja kmetijstva, in 
zatem tudi občinska kon
ferenca Socialistične zve 
ze, ki naj bi minulo ne
deljo ocenila prizadevanja 
SZDL pri zadnjih skup
ščinskih volitvah, obravna
vala teze »SZDL danes«, 
predloge za pokojninsko 
zavarovanje kmetov In 
drugo.

Zasedanji šo zaradi »ne
sklepčnosti« preložili: svet 
za gospodarstvo se je se
stal v ponedeljek, 23. ju 
nija, seja občinske konfe
rence SZDL pa bo spet 
danes ob 17 uri.

delo in sveta za otroško var
stvo pri TIS. Sprejeti pro
gram razvoja otroškega var
stva, ki zajema obdobje od 
leta 19R9 do 1975, vsebuje ob
sežne, toda nujne naloge.

B  gradnjo novegu vrtcu na 
Kristanovi cesti v Novem me
stu, preureditev prostorov v 
Straži in Mimi Peči;

I  gradnjo vrtca v Bučni 
va.si in Ločni ter ureditev se
danjih prostorov na Ljubijan-

Kako neurejeno je Se da
nes otroško varstvo, nam po-' 
vedo naslednji podatki; lani 
je bilo med zaposlenimi kar 
5615 žena ali 44 odst. vseh. 
Nedavna anketa, ki je zajela 
1401 mater, je pokazala, da 
bi šlo v vrtec kar 150 otrok, 
če bi bil prostor zanje.

Tudi za Šolske otroke je 
slabo poskrbljeno: v varstvu 
je od 7549 učencev na vseh 
šolah v občini samo 171 otrok

I  KRI. KI REŠUIE ŽIVLIENJA J
E 17. Junija so darovali Itri na novomeški transluzijski |
5 postaji: Stanko Vavpotič, Anica 2upevc. Jožefa Slak, Janez J
P Turk, Iranka Jerič m Jože Dragman, člani Novotekaa, I
g  Novo mesto; Pepca Jerman, gospodinja iz Ločne; Jože
B Žagar, delavec Iz Rodin; Draga Vidmar in Ivanka 1'iniat,
*  člainicl sploSne bolnice Novo mesto; Ana Majctič, člaiiica

I
Dominvesta, Novo mesto; Marija ftaJU-lt, gospodinja z Dolža; 
Mlluiel Gril, Franc Robek, Franc Zu]tanc, Stane Čerin, 
Kristlua Matko, Anton Penca, Franc Celit, Stanko <iaz- 
voda in Stanko Zorc, člani Opremalesa, Novo mesto; Karlo ^

e  Majdič, čliui IMV Novo mesto; Franc £k)l>ar, Franc liro- .j
I  valič in Aloj* Plantan, ".un, OMiP InšUilater, Novo mesto; h

Rajko ZakovSek, član Iskro. Novo mesto; Fani Celič, gospo
dinja z Urftnlh sel; Jože Klobučar, član Novolesa, Straža; |
C.ecilija Smolič, Jožica Turk, I»Jzka Perb-, Darinka Poljane, |
Martina Eržeu, Erika Lriuirt, Marija Kočevar, Milojka i
ZadkoviC, Franc (iričar in Rudi Hr\’atin, č l ^  K2^Z 1
Novo meeto. g



ZAVOD
ZA KOMUNALNO 
DEJAVNOST - KRŠKO
r a z p i s u j e
naslednji prosti delovni mesti:

1. VK vodovodnega 
inštalaterja
s Iriletiio prakso

2. KV vodovodnega 
inštalaterja
s triletno prakso

Za delovno mesto pod točko 1. in 2. se zahteva 
poznavanje del na inštalacijah v objektih, kakor 
tudi na inštalacijah oziroma montaži zunanjih vo
dovodnih mrež.

Ponudbe za zasedbo delovnih mest sprejemamo 
15 dni po objavi. Prošnje je treba vložiti s pre
pisom spričevala o kvalifikaciji na upravni odbor 
zavoda.
Stanovanja niso zagotovljena.

M NOVO!

KB
■unij|yje ffiesecB 

in meseee
obrez vonja 
«kom aije, muhe, 

brenclje...
• v stanovanjih, 

lokalih, skladiščih 
gospodarskih 
prostorih...

K j e r [ 5 R s l o j i  
a i visi
lam insektoii več ni!
samo ENA škatlica 
zadostuje v 
prostorih do 4 0  m̂

tlfS l-nov nallin 
odstranjevanja mrCesa

P I O N I R
NOVO MESTO 
T E L . 21t243
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Opravljamo servisne preglede In ga
rancijska popravila na vozilih FIAT- 
ZASTAVA, RENAULT, TAM in MAN

splošna in generalna popravila vozil 
vseh vrst

zamenjujemo motorje 
STAVA in TAM

na vozilih ZA-

opravljamo 
druga dela

kleparska, avtoličarska in

NAJNOVEJŠE:

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

OBIŠČITE NAŠ SERVIS!
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NOV MODEL
niJatilnice s čistilnikom ^  

Izdeluje po želji

ANTON BOŽJA
ŠMARJE SAP 10 
pri Ljubljani

KMETIJSKI SKLAD 

OBČINE SEVNICA

p r o d a j a  
na javni dražbi

OBJEKT
MRHOVIŠČA

na pare. št. 1480/1, k. o. 
Sevnica, kot gradbeni ma
terial.
Izklicna cena je 7.746 din.

Javna dražba bo v sredo, 
2. julija 1969, ob 8. uri 
na referatu za upravno- 
pravne zadeve ObS Sevni
ca, kjer lahko dobite tudi 
podrobnejše informacije o 
pogojih dražbe.

•
:  
:  :

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
v Dok liistu!

»KOVINAR«
KOČEVJE

S P R E J M E
TAKOJ

MONTERJA 
CENTRALNIH KURJAV

POGOJ: KVALIFIKACIJA 
DRUŽINSKO STANOVANJE 
ZAGOTOVL-JENO.

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 žeiezokrivce

Zaposlitev je možna takoj, in to za delovna mesta 
v Ljubljani, Domžalah, Celju in Trbovljah, ter ka
snejša možnost zaposlitve v inozemstvu.

Samska stanovanja in hrana zagotovljena v podjetju.

Osebni prejemki določeni s pravilnikom pMjetja.

Vse ostale informacije daje kadrovska služba 
GP OBNOVA, Ljubljana, Titova cesta 39.

\AB)
BREŽICE

STE V ZADllE<;i 
ZA DARILO?
Šopek nageljčkov je primerno darilo za vsako 
priložnost. — Naša dnevna proizvodnja je več 
tisoč cvetov v 6 barvah. — Zahtevajte v vaši 
najbližji cvetličarni

V

nageljčke iz vrtnarije Cateš

2:1
v modrih očeh Dominikst Koprive je ugasnil sum. 

Kako naj bi bil komornik barona Valvasorja ženska?
»Predrzen smrkavec!« je zamahnil z roko in na- 

šobil rdeče ustne.
Marija pa se je na stopnicah obesila Grajžarju 

za komolec in se veselo zasmejala:
»Naš baron je adut — kaj? — da naju je tako 

hitro oprostil. Ampak — rektor! Kako ga vodijo štu
dentje za nos!<(

Grajžar ni odgovoril. Od vratu navzgor mu je 
počasi lezla tem na rdečica. Premiagoval se je, da ni 
pritisnil njenega toplega lakta k sebi. »Kar objel bi 
jo!« m u je šinilo toplo po udih in še bolj je zardel. 

Doma sta v veži srečala Pavla Vitezoviča.
»O — o, kako zgodaj že od izprehoda?« je po

dražil.
Marija je stisnila obrvi in hotela sm ukniti m imo 

njega. Zastavil ji je pot in se sklonil k njenemu  
Ušesu.

»Ali so  gospod komornik nocoj dobro spali?« je 
vprašal šegavo.

Odrinila ga je in skočila na stopnice.
Grajžarja je stisnilo v grlu. V dveh skokih je bil 

Za Marijo. Trdo, skoraj surovo jo je zgrabil za ramo: 
»Kaj vam je rekel?«
»  ?«
»Vedetsi hočem, moram, kaj je hotel?«

»Prav ničesar,« je počasi prišlo iz njenih ust, 
»vprašal m e je, če sem  nocoj dobro spala.«

Izpustil jo je in odšel po hodniku v sprejemnico. 
A ni mu dalo miru: kaj vendar hoče dekletu oni 
Kušar?

»Paziti moram, da je ne dobi v kremplje,« je sk le
nil in se s  težkim  vzdihom spustil na stol ob peči.

S lišal je Marijo ropotati v baronovi s o b i. . .  Go-

ILKA VAŠTETOVA:

V R A Ž J Z f
D E K L E

(Zgodovinski roman)

um-tovo pripravlja gospodarju paradno obleko 
form o stotnika kranjskih deželnih stanov.

»Saj res. Danes je zasedanje deželnega zbora. In 
zvečer velika gostija pri vicedonu — o, prokleto!«

Planil je in  se nevoljen ozrl po bleščeči atlasasti 
livreji, ki je bila razprostrta na dveh stoleh. Skoraj 
bi bil pozabil, da se mora še to jutro predstaviti 
vicedomskem u nadkonjarju.

Stopil je na prag Valvasorjeve spalnice.
Pri oknu je stala Marija in z volneno krpo drgni

la srebrni viteški oklep.
»Moram v vicedomsko palačo. Vrnem se kmalu, 

č e  boste končali to drto, greva pred deželno hdšo. 
Pokažem vam kranjske m ogotce, ko bodo prihajali 
na zbor.«

Ni dvignila pogleda in ni mu odgovorila. Na moč 
je  drgnila po gladkem kovinastem  oklepu.

»Ali greva?«
»Ne!« je  dejala kratko, neprijazno.
Zabolelo ga je. Zasukal se je in odšel brez po

zdrava.
Marija se je  s tem nim  pogledom  ozrla na vrata, 

ki so  se bila z glasnim, brezobzirnim treskom  zaprla 
za njim.

Ko se je Grajžar čez pičlo uro vračal, je čul Vite- 
zovičev glasni »hehehe!« V dveh skokih je bil na vrh 
stopnic, in kakor bi ga bil izstrelil, je planil v sobo 
in se ozrl sršečih oči. Hrvat je sedel na stolu pri 
peči in se prek ramena ozrl z običajnim posmehom  
okrog ust.

,Komomik Mihec’ je klečal poleg Valvasorja na 
tleh in mu šival šop trakov na zaponko pod kole
nom. Stresel se je, ko so se vrata burno odprla, ozrl 
se pa ni.

Pač pa je dvignil glavo Valvasor.
»Na — nu?«
Grajžar je nekaj zagodrnjal. Ali je bil pozdrav 

ali opravičilo? Njegove očd so se umirile v trdem  
pogledu. Odšel je v sosedno sobo in stopil pred 
okno.

»Danes se odloči deželni zbog glede nakupa m oje 
knjižnice. Nastavim  jim  najnižjo ceno, komaj četr
tino lastne,« je Valvasor nadaljeval razgovor.

»Ti si nepoboljšljiv idealist,« se mu je posmehnil 
Vitezovič, »rajši prodaš knjižnico za majhen denar 
v Ljubljano, nego za razmeroma dobro plačilo v 
Zagreb. Samo da ostane v tvoji ljubi K r^ jsk i. Ve
ruj, da vaši kranjski stanovi tolikšnih žrtev niso  
vredni in jih tudi ceniti ne znajo. Sploh današnji 
človek nima sm isla za duševno delo. Telesno moč 
in telesne dobrine — to cenijo. Gospoduje pač še 
vedno pest.«

»Motiš se, prijatelj. Ozrl se nekoliko po svetu! 
Res je Člov^tvo spalo od Aristotela in Plini j a do 
našega stoletja, a veliki duhovi so že razbili tesne 
duševne verige,«

»Luther, Hus, Kopernik — vem.«
»In Locke in Spinozza,« je dostavila Marija.
»Da. N edotakljivost m iselnega kompleksa, dušev

na domena svečeniSke kaste, je razrušena, to je  
gotovo.«



Mercator
VELETRGOVINA
import-export

obratna enota

TOVARNA MESNIH IZDELKOV
LJUBLJANA. Mesarska ulica 1

r a z p i s u j e

45 UČNIH delovnih mest
v mesarskopredelovalni stroki:
15 KLAVCEV 
5 ČREVARJEV 

15 VAJENCEV za predelavo mesa 
10 VAJENCEV v maloprodajni mreži 
za delo v mesnicah

POGOJI;
končana osemletka, ustrezno zdravstveno stanje za 
delo v živilski stroki, fantje, starost,do  18 let. 
Poskusna doba bo 1 mesec, to je od 1. 8. do 31. 8. 
1969.
Po izučitvi bodo imeli delavci možnost nadaljevati 
študij na srednijh, višjih in visokih šolah za mesno
predelovalno in konzervno industrijo.
Stanovanje je zagotovljeno v internatu.
Pogoji, dolžnosti in obveznosti bodo urejeni s po
sebno pogodbo.
Prijave sprejema veletrgovina »Mercator«, obratna 
enota Tovarna mesnih izdelkov, Ljubljana, Mesar
ska 1, do 30. 6. 1969.

Osmošolci, prijavite se 
za poklice v mesarski stroki!

DOPISNA DELAVSKA UNIVERZA
V LJUBLJANI

r a z p i s u j e

vpis v dopisne šole
osnovnošolsko izobraževanje 5., 6., 7. in 
8. razred)
administrativna šola (dveletna) 
pripravljalni oddelek za vpis v tretji letnik 
štiriletne administrativne šole 
ekonomska srednja šola 
tehniška šola (za strojno, elektrotehniško, 
lesnoindustrijsko in kemijsko stroko) 
delovodska šola (za strojno stroko) 
poklicna Sola kovinarske stroke

vpis v dopisne tečaje
— tečaj nemškega in italijanskega jezika
— tečaj tehniškega risanja
— začetni tečaj knjigovodstva z analitično evidenco
— tečaj finančnega knjigovodstva
— tečaj za sidadiščnike
— tečaj za kontrolorje in preddelavce v kovinarski 

stroki
— tečaj za varnost pri delu
— tečaj za letno preverjanje znanja iz varstva 

pri delu

Vpisujemo v juniju, septembru in oktobru.

Podrobnosti o sistemu dopisnega izobraževanja, 
učnem programu in pogojih za vpis boste lahko 
zvedeli iz prospekta, ki vam ga pošljemo na vašo 
zahtevo.

Svoj naslov napišite s tiskanimi črkami.

Za prospekt pošljite 2 dinarja na naslov: DOPISNA 
DELAVSKA UNIVERZA, LJUBLJANA, Parmova 39, 
telefon 316-043, 312-141, poštni predal 106.
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Odprta je vsak dan od 5. do 18. ure, bife pa od 5. do 19. ure.
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Temeljna 
izobraževalna skupnost 
Kočevje
r a z p i s u j  e
za šolsko leto 1969/70 naslednje ŠTIPENDIJE:

2 ŠTIPENDIJI za študij defektologije 
ŠTIPENDIJO na PA -  tehnični pouk 
7 ŠTIPENDIJ za učence srednjih šol in 
študente višjih in visokih šol

POGOJI;
za učence najmanj prav dober uspeh, za štu
dente po\'prečna ocena 3.
Kandidati naj vlože prošnje pri Temeljni izo
braževalni skupnosti Kočevje — najpozneje 
do 20., julija 1969.

PREZGODAJ JE ZAPUSTIL NAŠE VRSTE 
DOLGOLETNI ČLAN KOLEKTIVA

A N T O N  
Š K A L E R

iz Loc pri Dobo\i
v POSLEDNJI DOM SMO GA POLOŽILI 

NA POKOPALIŠČU V DOBOVI 25. JUNIJA 1969.

OB TRAGIČNI NESREČI IZREKA CELOTNI
KOLEKTIV SVOJCEM POKOJNEGA

.-v

GLOBOKO IN ISKRENO S02ALJE

SPLOŠNA VODNA SKUPNOST DOLENJSKE 
NOVO MESTO

Z A H V A L A

Ob bridki izgi»bi našega dragega

JO Ž E T A  PE C A V A K .IA
iz Stranske vasi pri Semiču

se najlepše zanvaljujetno vsem, ki ste ga v tako veiikem številu poslednjič 
obiskali na domu, spremili na zadnji poti in obdarovali s cvetjem in venci. 
Hvala zdravnikom in vsem zdravstvenim delavcem splošne bolnišnice Novo 
mesto, onkološkega inštituta in zdravstv^iega doma za vsestransko zdrav
stveno pomoč in himiano nego. Iskreno se zahvaljujemo tudi vsem sorodni
kom, znancem, prijateljem, sosedom, krajevnim družbenim organizacijam 
Stranska vas in deloivnlm kolektivom za pomoč In izraze sožalja v teh 
težkih trenutkih. Posebno se zahvaljujemo članom gasilskega društva Stran
ska vas in štreklje\'ec, častiti duhovščini, govorniku in pevcem za ganljivo 

slovo. Vsem še enkrat nepozabna hvala.

PECAVAK.IEVI

31. -  Da. a tam v dolini, pred prijaznim nase
ljem. je stal miličnik . Kdo ve, kaj ga je prav 
tedaj pičilo. Zapiskal je -  Paradižnica ni vedela, 
kaj bi Pritisnila je na plin, zdrvela med hišami 
naselja in se v stiski zatekla skozi široka vrata 
na prostrano dvorišče. Zaustavila se je na koncu 
dolge vrste avtomobilov, ki so, kdo bi vedel 
zakaj, stali tam . . .  -  Ni opazila takoj gospa

Paradižnica, da so vsi ti avtomobili imeli tablico 
»>L«! Postalo pa ji je kmalu marsikaj razumlji
vejše. Iz avta poleg nje so namreč pravl<ar 
izstopili trije možakarji z beležnicami v rokah. 

Tebi nič, meni nič so sedli k Paradižnici v avto. 
Klari se je posvetilo! Komisija za šoferske Iz
pite! Okamenela |e. In tedaj, da je bila zmešnjava

popolna, se je pred vrtnimi vrati pojavil mi
ličnik -  Seveda, druge poti iz zagate ni bilo kot 
s komisijo naravnost na izpit. Paradižnica je od- 
drdrala z mrkimi možakarji na vožnjo . Da, 

točno tako se je odigralo vse skupaj od tre
nutka. ko je Paradižnik visoko v gorah Izvlekel 
fotografski aparat, da bi slikal svojo ženo v avtu!



RADIO LJUBLJANA
■  FKTEK. JDMJA: i.Utl

Operna matineja. 9.35 »Morda 
vam bo všeč«. 10.15 Pn vas do
ma 11.00 Poročila — Turlstlčol 
napotki za tuje goste. 12.30 Kme
tijski nasveti — Vrtnarstvo 12.40 
Cez polja m potoke. 13.30 Pnpo 
ročajo vam . , 14.35 NaSi poslu
šalci čestitajo In pozdravljajo.
15.25 Glasbeni intermezzo 16.00 
Vsak dan za vas. 18.15 Zvočni 
razgledi po zabavni glasbt. 19.00 
Lat&o noč, otrocil 19.15 Minute z 
ansamblom Pavla Kosca 20.00 
Skladbe slovenskih skladateljev 
poje Komorni zbor RTV Ljubija 
na 21.15 Oddaja o morju Id po 
morščaklb 22.15 »Ples z Bledaa.

■  SOBOTA, 28. JWNIJ/I; 8.08 
Glasbena matineja. 9.05 Počitni
ško popotovanje od strani do 
strani. 9.20 »Cez travnike zele
ne«. 10.15 Pri vas doma. 11.00 Po
ročila — Turistični napotki ^a tu

je goste. 12.30 Kmetijski nasveti
— inž. Janez Saksida; Sr«avilo, 
itodeJava in skladiščenje pivovar
skega ječmena. 12.40 Z domačimi 
ansambli in pevci. 13.30 Priporo
čajo vam . . . 15.20 Glasbeni in
termezzo. 16.00 Vsak dan za vas.
17.05 Gremo v kino 18.15 »Top- 
pops 11« 19.00 Lahko noč otrocil
19.15 Minute s triom Lojzeta Sla
ka. 20.00 Sobotni večer z napo
vedovalcem Borutom Mencinger
jem. 22.15 Oddaja za naSf- izse
ljence.

■  NEDELJA, 29. JUNIJA: 1.30 
—8.00 Dobro jutro! 8.05 Radijska 
igra za otroke — Miroslav Košu
ta; »Štirje fantje — muzikantje«
9.05 Koncert iz naših krajev.
10.05 3e pomnite, tovariši . a) 

Karel Zorko: Od zgodnje mlado

su med revolucionarji, B) Marija 
Dolenc — Spela; Delovni tabor 
Doma visokošolk. 10.30 Pesmi 
borbe in dela. 10.05 Naši poslu 
šalci čestitajo ui pozdravljajo — 
vmes ob 11.00 Poročila — Turi
stični napotki za tuje goste. 13.30 
Z novimi ansambli domačih viž
15.30 Humoreska tega tedna — 
G. Viktor: Nočni mzgovon 16.06 
»Po domače«. 19.00 Lahko noč, 
otrocil 19.15 Jugotonove glasbene 
razglednice. 20.00 V nedeljo zve
čer. 22.15 Zaplešimo ob glasbi ve
likih orkestrov

■  PONEDELJEK, 30. JUNIJA; 
8.08 Glasbena matineja. 9.05 Za 
mlade radovedneže. 10.15 Pri ?as 
doma. 11.00 Potočila — Turistični 
napotki za tuje goste. 13.30 Kme
tijski nasveti — inž. Milena Ldc- 
šan: Gojenje višenj v sadnih vrto
vih. 12.40 Majhon koncert pihal
nih orkestrov. 13.30 P ripo roč^  
vam . 14.35 Naši poslušalci oe- 
stltajo in rozdravljajo. 15.20 Glas
beni intermezzo. 16.00 Vsak dan 
za vas. 18.15 »Signali« 19.0o Lah
ko noč. otroci! 19.15 Minute z 
ansamblom Borisa Franka 20.00 
Koncert zbora RTV Beograd p. 
v. Borivoja Simiča. 22.15 Za lju
bitelje jazza.

■  TOREK, 1. JULIJA: 3.08
Operna matineja. 9.05 Počitniško 
popotovanje od strani do s tru l.
10.15 Pri vas doma. 11.00 Poroči
la — Turistični napotki za tuje 
goste. 12.30 Kmetijski nasveti -  
Jože Kregar: Vrt v juliju. 12.40 
Slovenske narodne pesi^ 13.39 
PriporoiSaJa vam . . 15.20 Glasbe
ni intermezzo. 16.00 Vsak dan za 
vas. 18.15 V torek na svidenje!
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Mi
nute s pevcem Francem Korenom
20.00 Radijska igra — Andrej 
Szypul^i: »Striček .Mberto 20.45 
Glasbeni intermezzo 22.15 Jugo 
slovanska glasba.

■  SREDA, JULIJA: «08
Glasbena matineja. 9.05 Pisan 
svet pravljic in zgodb. 10.15 Pri 
vas doma. 11.Oo Poročila — Turi
stični napotki za tuje goste 12.30 
Kmetijski nasveti — ?nž Jelka

Hočevar: Samosevci m poletna 
njivska higiena. 12.40 Od vasi do 
vasi. 13.30 Priporočajo vam . . .
14.35 Naši poslušalci čestitajo bi 
pozdravljajo, 15.20 Glasbeni in
termezzo. 16.00 Vsak dan za vas.
17.05 Mladina sebi m vam 18.45 
Kulturni globus. 19.00 Lahko noč. 
otroci! 19.15 Glasbene razgledni
ce. 20.00 Koncert opernih melo
dij. 22.15 S festivalov jazza

■  ČETRTEK, 3. lUUJA; 8.08 
Glasbena matineja. 9.05 Počitni
ško poijotovanje od strani do 
strani .10.15 Pri vas doma 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
tuje goste. 12.30 Kmetijski nasve
ti — dr. Vilko Masten; Nova po
ta v varstvu rastlin. 12 40 Pesmi 
jugoslovanskih narodov. 13.30 Pri
poročajo vam . . .  14.05 Mladina 
poje. 15.20 Glasbeni intermezzo.
16.00 Vsak dan za vas. 17.05 Če
trtkov večer domačih pesmi tn 
napevov. 21.00 Literarni večer — 
Lirika revolucije. 21.40 Glasbeni 
nokturno. 23.05 Literarni noktur
no — Oskar Davičo: Molčanja

k a v a

TiSLEVIZIJSKI
SPORED

NEDEUA, 29. JUNIJA
8,25 KMETIJSKA ODDAJA V 

MAD2L\RSCIN1 (Beograd)
8.50 POROČILA JRT (Ljubljanai
9.00 KOLESARSKA DIRKA »PO 

JU(30SLAVIJI« — prenos — 
(Beograd)

10.00 PO DOMAČE Z VESELIMI 
PLANŠARJI (Ljubljana)

10.30 KMETIJSKA ODDAJA -  
(Zagreb)

11.15 PROPAGANDNA ODDAJA — 
(Ljubljana)

11.20 OTROŠKA MATINEJA; f«e- 
navadne dogodivščine Marka 
Piegusa in Filmska burleska 
(Ljubljana)
TV KA2IPOT (Ljubljana)

16.00 JUGOSLOVANSKI ATLET
SKI FIN.MiE — prenos 'z 
Celja (Ljubljana)

18.45 PES — francoski film — 
(Ljubljana)

19.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.30 3-2-1 (Ljubljana)
20.35 HUMORISTIČNA ODDAJA — 

(Beograd)

19.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3-2-1 (Ljubljana)
20.35 M. Gorki: MALOMEŠĆAN7

— predstava ljubljanskega 
gledališča iz Celja (Lj.)

23.10 POROČILA (Ljubljana)

Drugi spored:
17.30 TV NOVICE (Beograd)
1.45 ODDAJA ZA OTROKE —

(Zagreb)
18.00 MALI SVET (Zagreb)
18.20 ZNANOST (Zagreb)
18.50 ČLOVEK NE .lEZl SE

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

TOREK, 1. JULIJA
18.30 PRIMOŽEV DNEVNIK; Da

nes sem slikar (Ljubljana)
19.05 OBRE2JE — oddaja za ita

lijansko narodnostno skupi
no (Ljubljana)

Mercator
18.30 VELIKA PUSTOLOVŠČINA

— serijski film (Ljubljana)
19.00 PISAN TRAK (Ljubljana)
19.15 NISO SAMO R02E RDEČE; 

Slovenske arestantske pesmi 
(Ljubljana)

19.45 TV PROSPEKT (.Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3-2-1 (Ljubljana) ___
20.35 Shakespeare; KAR HOČETE

— drama SNG Maribor — 
(Ljubljana)

22.35 GLASBENA ODDAJA — 
(Ljubljana)

22.50 POROČILA (Ljubljana)

ČETRTEK, 3. JULIJA
14.00 Wlmbledon: TENISKI TUB- 

NIR — prenos (EVR)
17.45 TIKTAK (JRT) (Ljubljana)
18.00 ZAPOJTE Z NAMI (JRT) -  

(Ljubljana)
18.15 NARODNA OBRAMBA —
18.45 FILMSKI SPORED — 

(Ljubljana)
19.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3-2-1 (Ljubljana)
20.35 A. Marodič; SAMOMORILCI 

SO MED NAMI — oddaja 
iz cikla Mali oglasi 
(Ljubljana)

21.25 JUGOSLOVANSKO SLIKAR
STVO IN GRAF7KA V LE-

I

ČISTI TON IN JASNA SLIKA -  samo z antenami ELRADA!
21.20 VIDEOFON (Zagreb)
21.35 ŠPORTNI PREGLED iJRT)
22.05 TV DNEVNIK (Beograd)

Drugi spored:
ao.oo TV EDNEVNIK (Zagreb)
20.30 SPORED 1T.\LIJANŠKE TV

PONEDEUEK. 30. JUNIJA
17.16 MADŽARSKI TV PREGLED 

(Beograd)
17.45 TIKTAK; Mala Lupinica til.

(Ljubljana)
18.00 PO SLOVENIJI (Ljubljana)
18.25 REZERVIRAN CAS -  

(Ljubljana)
18.50 ČLOVEK. NE JEZI SE —

zabavna oddaja (Zagreb)
19.20 SKORAJ VSAK VEČER

20.00 — reportaža (IaJ.)
OB

19.35 ANTOLOGIJA SLOVENSKE 
UMETNE PESMI (Ljublja
na)

19.50 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3-2-1 (Ljubljana)
20.35 (jORl, PRELJUBA GOSPa 

DICNA -  češki film -  
(Ljubljana)

21.50 (30SP0D STOTNIK — oa- 
letna oddaja (Ljubljana)

22.20 POROČILA (Ljubljana)

SREDA, 2. JULIJA
17.15 MADŽARSKI TV PREGLED 

(Pohorje, Plešivec) (Bgd)
17.45 ODDAJA ZA OTROKE — 

(Zagreb)

TIH 1929—1950 -  Oddaja 
Kulturne diagonale (Ljub 
Ijana)

22.00 ORION — serijski film — 
(Ljubljana)

23.00 TOROCILA (Ljubljana)

Drugi spored:

PETEK, 4. JULIJA
14.00 Wimbledon: TENISKI TUR

NIR — prenos (EVR)
18.30 JANE EVRE — otroški se

rijski film (Ljubljana)
19.00 PO SLOVENIJI (Ljubljana)
19.20 DOKUMENTARNI FILM -

(Ljubljana)
19.50 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK b dodatkom 

PRED KONFERENCO NEU
VRŠČENIH (Ljubljana)

21.00 3-2-1 (Ljubljana)
21.05 NASPROTJA — Jugoslovan

ski film (Ljubljana)
22.15 POLETNI QUIZ — posnetek 

oddaje TV Zagreb — 
(Ljubljana)

23.45 POROČILA (Ljubljana)

SOBOTA. A JULIJA
14.00 Wimbledon; TENISKI TUR

NIR — prenos (EVR)
17.40 NOVE MELODIJE — narod- 

no-zabavna glasba (Ljublja
na)

18.10 DISNEVEV SVET
19.00 JUGOSLOVANSKA REVOLU

CIJA — Danes m Jutri se
rijski film (Ljubljana)

19.45 CIKCAK (Ljubljana!
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3-2-1 (Ljubljana)
20.35 SREČANJA -r Z na.«ml ka

merami na Izseljeniškem 
pikniku (Ljubljana)

21.25 REZERVIRANO ZA SMEH 
(Ljubljana)

21.40 INŠPEKTOR MAIGRFT — 
serijski film (Ljubljana)

22.30 TV KAŽIPOT (Ljubljana)
22.50 POROČILA (Ljubljana)

A  Knjižne novosti 
Državne založbe Slovenije

VVilliam Shirer:
VZPON iN PADEC TRETJEGA RAJHA i-ll
Zajetno delo ameriškega publicista ima po<lnaslov »Zgodovina nacistične 
Nradčije«. Zasnovano je v šestib zaokroženib ciklih: Vzpon .\dolfa Hitlerja, 
Zmagoslavje m utrditev. Pot v vojno. Vojna: sprva zmage, nato obrat. Zače
tek konca in Padec tretj^a rajha. Gre za izredno skrbno analizo, ki jo 
osvetljujejo nmoga doslej še neznana dejstva: profiU Hitlerja, Goringa, 
Himmlerja in drugih enako zveriženih in grozljivih postav te pripovedi so 
orisani plastično in dokumentirano kakor še verjetno nikdar doslej. Delo je 
izšlo v zbirki »Kultura in zgodovina« — I. in II. knjiga: 1646 strani, cena 
obeh: pl. 160. pus. 190 din.

J. J. Servan Schreiber:
AMERIŠKO IZZIVANJE
Delo je danes med najbolj branimi knjigami po vsem svetu. Obravnava 
problem, ki vzbuja največ pozornosti: prodor ameriškega gospodarskega 
kapitala v Zaliodno Ehrropo — 376 strani, cena: pl. 55 din.

Harold Lamb:
HANIBAL SAM PROTI RIMU
Biografski roman o eni največjib zgodovinskih osebnosti, ki je dolga stoletja 
vznemirjala domišljijo s svojimi nedosegljivimi junaštvi in burnim življenjem.
— 320 strani, cena: pl. 60, pus. 70 din.

Nelson AIgren:
FANT Z ZLATO ROKO
Sodobni ameriški pisatelj opisuje v romanu junaka, ki se je vrnil iz vojske 
in živi na robu podzemlja, sredi postopačev, vlačug in igralnic, ^pleten 
v osebno tragiko in boreč se za golo eksistenco. — 436 strani, cena: 
pl. 65, pus. 75 dm.

Eve Curie: 
MADAME CURIE
Biografija znamenite znanstvenice Marie Sklodowske-Curie, ki jo je napisala 
njena hči Eve. Nedvomno je v življenju in delu ene najslavnejših in najbolj 
genialnih žensk vseh časov toliko pomembnega, globokega in privlačnega, da 
daje dovolj snovi za zanimivo branje. — 376 strani; cena: pl. 65, pus. 75 din.

Victor Hugo: 
NESREČNIKI I-ll
Pisatelj je najpomembnejši predstavnik francoske romantike in ustvarjalec, 
ki je imel velik vpliv na druge francoske pisatelje. Osnovna izpovednost »Ne- 
srečnikov« ima socialno poanto: Hugo razkriva družbeno bedo, zatiranje in 
zapostavljanje, kaže na nasprotja, izkoriščanje, na krutost družbene izobče
nosti ter njene vzroke. V tem okviru obsega brez dvoma vse najvažnejše do
godke prve polovice 19. stoletja — I. knjiga: 642 strani, II. knjiga: 656 strani, 
cena obeh: pl. 17, pus. 180 dinarjev.

Osvvalt Kolle: 
LJUBEZEN IN SPOLNOST
Knjigo lahko prištevamo med najboljše priročnike spolne vzgoje. Njen na
men ni samo poučiti o različnih načinih spolne tehnike, ampak Se bolj o tem, 
da odkrije in osvetli vzroke in razloge vsakdanjih navzkrižij, ki jih prinaša 
skupno življenje v dvoje ali v družinski skupnosti z vsemi svojimi bolečimi 
problemi. — 296 strani, cena: pl. 62 din.

Robert S. Lopez: 
ROJSTVO EVROPE
V knjigi govori avtor o tistih duhovnih, zgodovinskih, gospodarskih in poli
tičnih silnicah, ki so vplivale na rojstvo Evrope v času od V. do XIV. sto
letja in postavile temelj njenega bodočega reda. Delo je izšlo v zbirki >*Kul- 
tura in zgodovina« — 484 strani, cena: pl. 100, pus. 120 din.

Janez Ovsec: 
JEZERA DOBREGA, SONCA
V novi pesniški zbirki se nam je avtor, naš najobčutljivejši pesnik tišme, 
racodel samozavestnejši, manj ranljiv, izrazno manj zagledan v metaforičen 
blišč, zato pa bolj učinkovit kot v svojih prejšnjih zbirkah. — 56 strani, 
cena: broS. 18 din.

Iztok Geister-Plamen: 
ŽALOSTNA MAJNA
Pesniška zbirka mladega slovenskega avtorja je razdeljena v osem ciklov.
V vseh se srečujemo z nazrazličnejšimi besednimi zvezami, ki jim je *vtor 
z aktom strukturiranja želel dati,neki novi pomen. — 84 strani, cena: bros. 
19 din.

KNJIGE DOBITE V VSEH KNJIGARNAH. NAROČILA Z UGOD
NOSTJO OBROČNEGA PLAČILA SPREJEMA TUDI UPRAVA 

DRŽAVNE ZALOŽBE SLOVENIJE, 
LJUBLJANA, MESTNI TRG 27
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Petek, 27. junija — Ema 
Sobota, 28. Junija — Zoran 
Nedelja, 29. Junija — Peter 
Pcmedeljek, 30. Junija — Emilija 
Torek, 1. Julija — BogoslaT 
Sreda, 2. junija — Mariia 
Cetrteik, 3. Junija — Nada

B rcž ice: 27. in 28. 6. jugoslo
vanski film »Ko čujeS zvonove«. 
29. in 30. 6. španski barvni film 
»Ko tebe več ne bo«.

Črnomelj: od 27. do 29. 6. so
vjetski b a r ^  film »Vojna in mir« 
— II. del. 1. in 2. 7. Španski bar
vni film »PonoCnl zvonovi«.

Kočevje — »Jadran«; 27. do -S.

SLUŽBO DOBI
TAKOJ SPREJMEM brivsko-fri- 

zersko vajenko. Salon Jurij Pe
stner, Novo mesto.

ZA TAKOJŠNJO POMOČ v gospo
dinjstvu iščemo pošteno, revno 
kmečko dekle z uspešno dokon
čano osemletko. Nudimo mcA- 
nost nadaljnjega izobraževanja. 
Pismene ponudbe Slavica Su- 
belj, Ljubljana, Kalingerjeva 6.

IŠC£M gospodinjsko pomočnico 
(lahko začetnica). Pišite na nas
lov; inž. Kravos, Ljubljana, Sta
ničeva 31.

VZAMtM dve dekleti ali fanta 
za delo na kmetiji. Tine Jugo
vič, Trata 18, Škofja Loka.

ISCEM delavnega in zdravega fan
ta za uk v pečarsko-keramični 
stroki. Pavel Udovič, Paderšiče- 
va, n. h.. Novo mesto.

ISCEM žensko za varstvo dveh 
otrok in pomoč v gospodinj
stvu. Oglasite se od 15. ure da
lje pri Strojanu, Mestne njive 
XII, Novo mesto.

SPREJMEM kolarskega pomočni
ka. Medic, Irča vas 7, Novo 
mesto.

iSČEM dekle za pomoč v gostil
ni. Gostilna Drenik, Gotna vas. 
Novo mesto.

MLADO dekle, začetnico, staro 18 
let, sprejmem takoj v službo 
za priučitev v gostinstvu. Pred
stavite se ali pošljite pismeno 
ponudbo na naslov: Gostilna Ma
rija Ceme, Brežice, Zakot 35.

PRODAM

Lojsska Rapuž, Foeirsterjova 13, 
Nov'o mesto. *

PROD-AM psico—ovčjaka in mla
dička. Lahko tudi posamesaio. 
Naslov v upravi lista (1342/69). 

PRODAM trodelno zastekljeno ok
no in posteljo z vložkom. Sla
kova 6, Novo mesto.

NOVIC hrasto,ve sode, 50, 100, 150, 
200, 300 ih 550-litrske, para- 
finirane. prodam. Sprejmem 
naročila za sode in kadi razne 
velikosti. Franc Pirc. sodar-, 
stvo, Ljubljana, Olovška cesta 
248 a.

KUPIM

POSEST

STANOVANJA
SOBO IN KUHINJO oddamo žen- 

sU ali zakoncema za delno po
moč v gospodini)styu. Velena 
Jančar, Zalog, Zaloška 281. pri 
Ljubljani.

ODDA.M sobo starejši ženski, ki 
bi pomagala v gospodinjstvu. 
Hrana in stanovanje zagotov
ljena. Naslov v upravi lista 
(1236/69).

ISCEM opremljeno sobo v No
vem mestu ali okolici. Gretn 
tudi za sostanovalko. Naslov v 
upravi lista (1243/69).

ODDAM moškemu neopremljeno 
sobo s centralno kurjavo v 
Nov«n mestu. Naslov v upravi 
lista.

MOTORNA VOZILA

POC1':n i PRODAM motor Puch 
ali zamenjam za trobrzinec. Og
led ob delavnikih od 14. do 15 
ure. Janez Jenič, Samski dom, 
BrSiin, Novo mesto.

SKORAJ nov fiat campagnolo pro
dam za 10.000 dinarjev. Golnik 
38.

PROD.\!Vl dobro ohranjen fiat. — 
Groti Vrhovnik, D ilan^a» 5, 
Novo mesto.

PRODAM osebni avto zastava 1300, 
letnik 1966. Ogled v popoldan
skem času. Naslov v upranrl 
lista (1251/69).

PRODAM dobro oliranjeno žensko 
kolo Rog po nizki ceni. Naslov 
v upravi lista (1257/69).

l*ROD.\M kravo s teletom. Na
slov v upra\i lista (1254/69).

IKiODNO PRODAM trodelno kom
binirano omaro, asi^lo po do 
govoru. Ogled vsak dan dopol 
dne. Sebastijiui, Vrhovčeva U. 
Novo mesto.

ZARADI SELITVE prodam tro
delno omaro, preprogo, centri 
fugo, hladilnik, televizijski .spre
jemnik, Icstence, omarico za 
čevlje, fotopovečevalnik Meojta 
—Opsamet. Miška, Mestno njive 
9, Novo mosto.

I*RODAM otroško posteljico. Ko
leno, Trdinova 5, Novo mesto.

PRODAM štiri kolosa za samiitds 
in kosilnico. Guinberti 6, Oto
čec ob Krki.

PRODAM spalnico z vložki. Gori 
Sok. Majde Sile 8, Novo me- 
.sto.

PRODAM radioaparat Tesla in 
grjimofon RIZ za prikljtičltev 
na radio in nekaj ploSč. Infor
macije dobite na poStl Stopi
če.

M1.ATILNICX> prodam v odličnem 
stanju; Čisti do kraja. Ivan
IvanSeJt. Arnovo selo, Artiče pri 
Brežicah.

PRODAM malo rato)J«o SledUnUk:.

RAZNO

6. ameriški ban'ni film »Osamlje
nec iz Vevade«. 30. 6. italijanski 
bai'vni film »Pas nedolžnosti«. 1 
in 2. 7. francoski barvni film
»Oskar je kriv za vse«. 3. in 4. 7. 
danski barvni film »Odkritje lju
bezni« .

Kostanjevica: 28. 6. pcdjski bar
vni film »\Valewska in Napoleon«. 
29. 6. francoski barvni film »Vi
kend v Dunkerqeu«.

Mirna: 28. in 29. 6. »Kat Balu«, 
sko-italijandco- nemški barvni film 
»Zadnji Mehikanec«, od 27 do 29. 
6. angleški barvni film »Trije klo
buki za Lizo«.

Mirna: 28. In 29.- 6. »Kat balu .
Mokronog: 28. in 29. 6. angleški 

barvni film »Trije klobuki isa 
Lizo«.

Novo mesto: od 27. do 30. 6. 
špansko-ameriški barvni film 
»Spremljevalec zlate iJošiljke«
NOVO MESTO:

30. G. in 1. 7. amer. barv. film
»Komedijanti«. 2. in 3. 7. šved
ski fihn »Tu je tvoje življenje«.
Ribnica: 28. in 29. 6. ameriški 

barvni film »Napredo\'anje v za
ledje« .

Sevnica: 28. In 29. 6. italijanski 
film »železni kapetan .

Sodr^ca: 28. in 29. 6. ameri
ški film »Nenavadni menih«.

Trebnje: 28. in 29. 6. ameriški 
barvni kavkojski film »Umrli v 
škornjih«.

KUPIiVI moped dvobrzinec v do
brem stanju. Pišite na naslov; 
Jože Vovko, Mokronog. Brezo
vica' 2.

KLTIM rabljeno .pohištvo za spal
nico. Rudi Klavžer, Pečice 25, 
Podsreda.

KUPIM odlično ohranjen pletil
ni stroj 10/100 Krajna, Škoc
jan.

PROD.AM gospodarsko poslopje s 
6 1^ zemlje: lep vrt, vinograd, 
z zidanico, 2 gozda in travniki. 
Cena po dogovoru. Alojz Dolin
šek, Skovec 8, Tržišče na Do
lenjskem.

UGODNO PR1>DAM stanovanjsko 
hišo z ostalimi pritiklinami — 
gospodarsko poslopje, voda in 
elektrika v hiši — možen do
stop z vsemi motornimi vozili. 
V bližini avtobusna in železni
ška jostaja. Matija Absec, Mi- 
helja vas 12, Črnomelj.

PRODAM novo hišo z velikim sa
dnim vrtom. Slavko Nagelj — 
Smolenja vas 70, Novo mesto.

PRODAIVI 45 afov travnika v Lo
kah pri Straži. Franc Kovač, 
Bršlln 21, Novo mesto.

ZARADI selitve prodam na Do
lenjskem hiSico s ix)hiStvom z 
malo njive, sadovnjaka, vino
grada in gozda (skupaj 63 a- 
rov). Primemo za upokojenca 
ali vikend. Ponudbe pod šifro 
»Poceni — ugodna priložnost«.

PRODAM 15 ha zemlje, hišo, sad
ni vrt z go!q>odarskim poslop
jem. Voda na dvorišču, elektri
ka. Možna je strojna obdelava 
— pri glavni cesti. Cena po 
dogovoru ali zamenjava za 
manjše pos^tvo do 2 ha zem
lje v bližini industrijskega kra
ja. Pojasnila dobite pri Janezu 
Fišterju, Gor. Lakenc, Mokro
nog, ali Janezu Fišterju, Roška 
33, Kočevje.

POCENI prodam vmograd z vm- 
sko kletjo nad tovanvo ISKRA 
nad Semičem, v izmeri 80 arov. 
Travnik in goad na Smuku nad 
Semičem. Kupci naj se zglasijo 
na Prelogih 2 pri Rožnem do
lu.

KA1*1TE!JSKI župnijski urad t  
Novem mestu ima okrog 2 ba 
trave na prodaj. Kupci naj se 
oglasijo v župnijski pisarni.

PRODAM polovico hiše s pritikli
nami in vrt v Sevnici, Savska 
c. 6. Cena po dogovoru.

NA SREMIČU prodam 22 a vino
grada. Nova stavba, primerna 
za vikend, lep razgled, elektri
ka, dostop z avtom Vlado 
Soln, Brestanica 117 a.

ENONADSTROPNO liišo ob ceeU 
z vrtom ugodno prodam. Maks 
Ocvirk, Račiča, Loku pri Zida
nem mostu.

JUNIJSKO VREME 
V PREGOVORIH

Ce rožnika sonce pripe
ka. vmes dežek pohleven 
rosi, ni treba se bati nam 
teka: obilo nam zemlja ro
di. — Kakor vreme na Me. 
darda kane. tako ves me
sec ostane — Vid. dežja 
ne daj, da bo dobre žetve 
kaj! — če Ladislava moči 
dež po glavi, od ' nas se 
sedem tedno%’ ne odpravi.

LUNINE MENE:

29. 6. ®  ob 21.04 
6. 7. €  ob 14.17 

14. 7. #  ob 15.11

Vsem, ki so našo drago mamo

FRANČIŠKO KAMBIČ
spremili na zadnji poti, ji poklo
nili cvetje in ji nudili tolažbo 
med njeno dolgotrajno boleznijo, 
naša iskrena hvala. Posebno za
hvalo izrekamo vaščanom, prija
teljem in znancem, Zvezni borom' 
NOV Črešnjevec, kolektivu občin
ske skupščine ter družbenim or

ganizacijam občine Brežice. 
Družine Kambič, Hočevar in Iskra 

Črešnjevec, Brežice, 
Medvode, 20. 6. 1969

Ob tragični Izgubi dragega moža, 
očota, strica in svaka

FRANCIJA MARNŠKA
se iskreno zahvaljujemo vsem, Iti 
so ga spremili na zadnji poti, 
počastili njegov spomin z venci 
in cvetjem in nam izrazili sožalje. 
Posebno se zahvaljujemo K(3P 
Kočevje. Hrastu Dolenja vas.

PKš Kočevje, 8. c razredu osnov
ne šole Ribnica in prečastitemu 
gospodu župjiiku za spremstvo, 
žalujoča žena in otroka Cvetko 

in Olajda ter drugo sorodstvo

Ob i^rebridki izgubi našega lju
bega moža, očeta, starega očeta, 

tasta in brata

FRANCA JAZBECA
posestnika iz Žadonnka

ge zahvaljujemo vsem, ki ste ga 
spremili na zadnji poti in njegov 
poslednji dom zasuli s preki-asnim 
cvetjem. Posebno zahvalo smo 
dolžni zdravnikom in strežnemu 
osebju kirurške bolnice v Novem 
mestu za ves trud in skrb ob nje
govi dolgi in težki bolezni, častiti 
duiiovščini za poslednje sprem
stvo in govorniku g. Voglarju za 
poslovilne besede ob odprtem 
grobu. NajlepSa hvala vsem, ki 
ste v teh težkih tremitklh z nami 
sočustvovali in nam izrazili so

žalje.
Globoko užaloščeni družini Jazbec 

in Dular

Po dolgi bolemi nas je zapoistlla 
naša draga mama, stara mama in 

sestra'

JOŽEFA KACIN
z Glavnega trga 8, Novo mesto.
Zahvaljujemo se vsem sorodni-, 
kom. sosedom, prijateljem in 
znancem, ki so jo spremili na 
zadnji I>oti, ji darovali vence in 
cvetje, ter tovarni NOVOTEKS za 
podarjena venoa. Posebna zahvala 
vsem z^a^Tiikom in strežnemu 
osebju ginekološkega oddelka bol
nice v Novem mestu za lajšanje 
bolečin v času njene bolezni. Zah
valjujemo se tudi obema gospo
doma župnikoma za svečanosti 

pri pogrebu, 
žalujoči: sin Tone z družino in 

drugo sorodstvo

Popravek in opravičilo
Popravljamo neljubo tiskarsko 

napako v osmrtnici za pokojno

JOŽEFO KACIN
z Glavnega t i ^ a  8, Novo m e sto , 

nastal6 prejšnji četrtek na zadnji 
strafii našega lista, ko je bilo po 
krivdi tiskarne DELO v Ljublja
ni tiskano napačno ime »Jožeta 
Kacin«. C^ravičujemo se svojcem 
pokojnice in jih prosdmo, da ne,- 
ljubo tiskarsko pomoto oprostijo.

Uredništvo lista

Ob nepričakovani izgubi naše dra
ge mame

JOŽEFE SKUŠEK
iz Jeperjeka pri Tržišču 

se lejK) zahvaljujemo vsem daro
valcem vencev in cvetja ter vsem, 
ki so nam izrazili s e r ije  in jo 
pospremili na zadnji poti. Poseb
na zahvala kolefctivMna PTT No
vo mesto in Elektru Krško, ka
kor tudi gosix)du župniku aa sve- 

č ^  pogr^. 
žalujoči: sestri Nežka in Franči
ška, sinovi Jože, France, Lojze 
in hčerka Pepca z družinami ter 

drugo sorodstvo

Zahvaljujem se dr. Baragi in 
osebju novomeške bolnišnice za 
uspešno 2sdravljenje ter danom 
ZB Trebnje za obisk in pozor 
nost. — Peter Herzojr

V NEDELIO, 22. 6. 1S60 ob 8. 
uri, som pozabil na cesti v 
Starem Logu — Kočevje transih 
stro Schaublorenz. Najditelja 
pro&im, naj ga vrne proti na
gradi na upravo Dol. lista.

CE BOI.EHATE na želodcu ali na 
jetrih, žolču ali črevesju, Co 
vas muči zaprtje ali homoroidi 
in vam umetna zdravila ne po
magajo se posvetujte z zdnivni- 
kom in poizkusite zdravljenje 
z učinkovitim prirodnim sred 
atvom — rogaSkim DONAT vrel
cem! Zahtevajte ga v svoji trgo
vini, ta pa ga dobd v Novem 
mestu pri HMEUNIKU, STAN
DARDU (MtTlCATORJU) in DO
LENJKI.

1IW;ETE prcaonelTlti nevesto? Zla
tar OUuar Zidarič v IJublJanl 
na Gosposki 5 (polog imiveirae) 
vam bo rad p o m udi

[2Si3Bi

Pred
običajnim 
polletnim 
čiščenjein 
domače
I  B v

hise...

, d a  z v e s t e

■  SE TRI DNI im ajo ce«njeni zamudniki ča& 
in priložnost, da se izkažejo može in da po
ravnajo do danes neporavnano polletno n a i^ -  
n ino za domači DOLENJSKI LIST. Ponavljar 
mo: SE TR I DNI, zakaj po 1. juliju bom o čr
tali iz naših spiskov vse tiste, ki zaradi m a
lom arnosti ali sicer niso daJi tisku tega, kar 
je »naše«, čudežev ne znamo in nočem o de
lati, brex5 denarja pa tiskarna (še) ne m a in 
noče tiskati ne n ^ e g a  ne tujih časn ik ov . . .  
LEP POZDRAV vsem  naix>č(rdkom in bralcem!

UPRAVA D O LEN JSK EG A  lilST A

DOLENJSKA BANKA 
IN HRANILNICA NOVO MESTO
o b j a v l j a
naslednja prosta delovna me?.ta za:

1. REFERENTA
v oddelku splošnih poslov

2. TELEFONISTA
3. DEVIZNEGA REFERENTA
4. REFERENTA

v oddelku računovodstva
5. REFERENTA 

odplačilne službe
PCX30JI:
pod 1., 3., 4. in 5.: srednja šolska izobrazba — eko
nomska smer in S leti delovne prakse; 
pod 1. se zahteva znanje strojepisja in stenografije; 
pod 2. nepopolna srednja šola in 2 leti prakse; 
pod 3. se zahteva delno znanje vsaj enega tujega 
jezika;
delovno mesto pod 5. se ponovno objavlja in ao 
bili pogoji določeni že v objavi v Dolenjskem listu 
z dne 29. 5. 1969.

Za vsa objavljena delovna mesta je poskusna 
doba 2 meseca. Nastop dela po dogovoru. 
Stanovanja niso zagotovljeria.
Pismene ponudbe pošljite do vključno 10. ju 
lija 1969 komisiji za delo\'na razmerja banke.

Cerovec: prehitra vožnja
22. jimija dopoldne. se je na 

ovinku v Cerovcu prevrnil s citro
enom Prane Cimermančič z Gor
nje Težke vode. S ceste ga je za-

Dragi .\nici Juršič iz Grafeltinga 
pri Miinchenu želi iz srca vse naj
boljše za njen 23. rojsti dan in 
da bi se ji izpolnile vse skrite 
želje, nekdo, ki vedno misli na
njo!

Ivanu Kondi, ki živi v tujini,
želi veliko uspeha pri delu — 
Joži.

Dobri in skrbni mami Mariji 
Šušteršič iz Gotne vasi za njen 
praznik želijo vse najlepše Pavel 
z družino, Marija z Radivojem. 
Slavka. Tomo in Jožica.

H?0t>/ESTI1A I
SCETKE ZA IX>;SC:ILCE in za 

sesalce za prali obnavlja ščeUvr- 
stvo Armdč, Ljubljana, Tržaška 
52.

OBVEŠČAM stranke, da bo mlin 
zaprt od 25. jimija do 31. juli
ja. Vukčevič. Globočice — Kosta  ̂
njevlca.

EKSPRESNO OČISTI ohladila 
Pralnica in kemična čistilnica. No
vo mesto, Germova 5.

GOSTILNA LUZAR iz Škocjana 
priredi v nedeljo, 29. Junija, veli
ko vrtno veselico. Pričetek ob 16. 
uri. Igral bo kvintet Berper iz 
Celja. Vljudno vabljeni!

"/dravstveni dom Novo me.s(o 
razpisuje licitacijo za odrrodalo 
naslednjih osnovnih sredstev: 1
kombi DKW v voznem stanju. 2 
mopeda — kolibri v voznem sta
nju. — Licitacija bo 7. 7. 19B9 ob 
8. url za družbeni in ob 9, uri «i 
privatni sektor v teritorialni 
zdravstveni enoti Cmomell

neslo zato, ker je jjrehitro vozil, 
škodo so ocenili na 4.000 din.

Skopice: s »škodo« 
iz kolone

22. junija ^utraj se je pri Sko
picah prevrnila s »škodo« Muha- 
rema Kasumović iz Zagreba Vo
zila je v koloni, nato pa iz ne
pojasnjenega vzroka zapeljala čez 
cesto v betonske smernike Pri 
nesreči, ki je povzročila 9.000 din 
gmotne škode, se je voznica laže 
poškodovala.

Otočec: zadrenfial 
v fičku

22. junija zjutraj se je pri 
Otočcu prevrnil s fičkom (zasta
vo 750) Tugo Lebič. Med vožnio 
je zadremal in zapeljal na steno 
vseka, škodo so ocenili na 7.000 
din.

Škrjanče: mopedist 
na tleh

16. junija, ob 19. uri je v Skr- 
jančah padel z mopedom Alojz 
Povše z Uršnih sel in si poško- 
doval glavo ter nogo. Nesreča se 
je pripetila, ker je mopedista na 
ovinku zaneslo.

Žužemberk: kolo 
ni imelo aavor

Jože Rojc, učenec 3. razreda os
novne šole v Žužemberku, se 
je 18. junija peljal s kole
som, ki ni imelo zavor, proti Kr
ki. Na strmi poti ga je zaneslo, 
udaril je ob skalo in obležal Po
moč .so. mu dali v novomeški hd- 
nišhici.

Sprememba 
naslova!

i Naročniki. w sprememjo svoj 
i start naslov, naj sporočijo oba 

naslova Dogaja se, da sporo 
čijo samo novega, ker pa ima 
mo pri nas včasih več naroč 
nikov 7 enakim (Tilmkom tn 
Imenom, seveda ne moremo 
vedeti, čigav naslov te treba 
spremeniti

DOLENJSKI LIST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI; Občinske Konleren- 

ce SZDL Breždce, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metli
ka, Novo mesto, Ribnica, Sevnica in Trebnje

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR; Tone Gošoik 
(glavni in odgovorni urednik), Ria Bačer, Slavko 
Dokl, MiloS Jakopec, Marjan Legan, Marija Pado- 
van, Jože Primc, Jožica Teppejr in Ivan Zoran. Teli 
nični urednik: Marjan Moškon

IZHAJA vsak četitek — Posamezna števillca 70 
par (70 starih din) ~  Letna naročnina: 32 Ndin 
(3200 Sdin), polletna naročnina 16 novih dinarjev 
(1(500 Sdin); plačljiva Je vnaprej — Za inozemstvo 
62.50 novih dinarjev (6.350 Sdin) oz. 5 ameriških do
larjev ali ustrezna druga valuta v vrednosti 5 ameri
ških dolarjev — Tekoči račun pri podr. SDK v Novem 
mestu: 521^9 -  N ^LO V  UREDNIŠTVA IN UPRA- 
VE: Novo mesto. Glavni trg 3 ~  Poštni predal: 33 
Telefon: (0(}8)-21-227 •— Nenaročeniii rokopisov in 
fotografij ne vračamo ~ Tiska CP »Delo« v Ljubljai\i


