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Metlika: enkratni shod in lepa, 
vsestranska prava paša za oči

Delovni ljudje Dolenjske in Posavja so v zadnjih 
desetih dneh prav tako izrekli svoja odločna stališča 
in razumljiv odpor proti neobičajnemu ravnanju 
ZIS glede vključitve slovenske hitre ceste Ljubljana 
—Šentilj v financiranje Mednarodne banke za obno
vo in razvoj, kot so to naredili skoraj vsi prebivalci 
Slovenije. Razpoloženje slovenske javnosti, ki so ga 
pravilno ocenili in podprli tudi vsi oblastveni kot 
politični forumi v Ljubljani, odraža naše globoko 
prepričanje, da ZIS ni postopal demokratično, niti 
ne na podlagi ekonomskih meril. Nezadovoljstvo 
slovenske javnosti je zato več kot upravičeno, rodi 
pa lahko tudi različne nezaželene posledice.

Zato povejmo najprej tole: 
tudi v naših krajih  smo sli
šali različna stališča in med 
njim i celo zlonamerne izja
ve, ki bi utegnile močno ško
dovati skupnim  treznim  in 
preudarnim  ukrepom , ki so 
potrebni, da bomo to vpra
šanje pošteno in enakoprav
no uredili. Potrebna nam je 
predvsem strpna in trezna 
razprava, v kateri moramo 
Slovenci pokazati, da nima-

OD 7. DO 18. AVGUSTA
Padavine z ohladitvi

jo pričakujemo okrog
10. in 18. avgusta, v 
ostalem lepo vreme.

Dr. V. M.

mo z napačnim * nacionaliz
mom in škodljivim šoviniz
mom nič skupnega. Celo več: 
oba pojava ostro obsojamo 
in odklanjamo, saj nam lah
ko samo škodujeta! Zato »mo 
predvsem za trezno razpravo 
in podpiramo stališča izvrš
nega sveta SRS, ki so pa
m etna osnova za rešitev na
stalega problem a. V tem sm i
slu pozdravljajo delovni lju 
dje širše Dolenjske tudi spo
ročilo predsedstva skupščine 
SR Slovenije z dne 5. avgu
sta, ki je v celoti podprlo 
znana stališča slovenskega iz- 
vršnega sveta glede graditve 
cestnih odsekov Hoče—Levec 
in Postojna—Razdrto.

Pri tem  pa seveda vztraja
mo pri ugotovitvi, da posto
pek zveznega izvršnega sve
ta, da letos izpusti dva od
seka avtomobilske ceste Šen
tilj—Nova Gorica iz predloga

M ednarodni banki ea obno
vo in razvoj, ni v skladu z 
načeli dem okratičnega sam o
upravljanja v naši družbeni 
skupnosti. ZIS je  nam reč s 
tem svojim sklepom zanikal 
poprejšnje dogovore med 
zvezno vlado in SR Sloveni
jo, prav tako pa tudi n iup o  
števal zakona o m odernizaci
ji avtomobilske ceste v Slo-

(Nadaljevanje na 3. str.)

Obiskovalcem 
»Kresne nočitc!
Nedeljska prireditev 

»Kresna noč Janeza Trdi
ne med gorjanskim i oglar
ji« se bo pričela ob 10. 
uri, ko bodo kakšnih 100 
m etrov od dom a p ri Mi
klavžu zažgali veliko og- 
larsko kopo z okoli 30 m ’ 
bukovine. Od desete pa do 
16. ure, ko se bo pri Mi
klavžu pričel kulturni 
spored prireditve, bo pro
m et na cesti od križišča 
na Vahti do Miklavža eno
sm eren, tako da bodo 
smeli avtomobili in avto
busi v tem  času voziti sa 
mo proti Miklavžu. V 
obratni sm eri bo dovoljen 
prom et , šele po 16. uri.

Zgled »INLESA«
Delovne organizacije v rib 

niški občini Imajo že precej 
strokovnjakov, potrebno pa 
jih  bo še več, ker se zaveda
mo, da se sam o z novimi 
s tro ji ne da napredovati. Do
kaz za to  je INLES, ki dose
ga čedalje boljše uspehe. 
Potreba po zaposlovanju 
strokovnjakov je  v sm erni
cah občinske skupščine vid
no' poudarjena. Ob tem je 
povedano, da je  potrebno 
kadre štipendirati po enot
nih  m erilih in javno. Občin
ska skupščina Je delovnim 
organizacijam  tudi priporoči
la, naj tesno sodelujejo z 
znanstvenim i ustanovam i in s 
strokovnim i združenji.

V nedeljo „Kresna noč med gorjanskimi oglarji“
Prijatelji Trdinovih Gor

jancev se bodo v nedefljo, 
10. avgusta, zbrali pri pla
ninskem  dom u p ri Miklavžu. 
Velika prireditev, organiza
to rji so jo  imenovali K res
na noč Janeza Trdine med 
gorjanskim i oglarji, pa bo 
privabila tudi prebivalce 
Karlovca in Bele krajine. 
T radicionalne vezi med ljud 
mi, ki jim  pom enijo G orjan
ca nekak sim bol stika z na 
ravo, bodo oživljene. K resna 
noč Janeza T rdine med gor
janskim i oglarji se bo zače
la v nedeljo ob 10. u ri do

poldne, ko bo oglar prižgal 
kopo, in bo prav gotovo ena 
najdaljših  noči v tem l e t u . . .

Bogat spored, ki so ga p ri
pravili turistično društvo No
vo m esto, zavod za kulturno 
dejavnost v Novem m estu 
te r dom pri Miklavžu, bo ob
segal folklorne plese iz Bele 
krajine (nastopili bosta fol
klorni skupini iz Preloke te r 
M etlike), skupnost kulturno 
prosvetnih organizacij obča
ne Karlovac bo prispevala 
folklorne plese iz Dragonl- 
derv, delavsko prosvetno 
društvo Dušan Jereb  pa je

pripravilo mikaven izbor T r
dinovih Bajk in povesti o 
Gorjancih. Jerebovci bodo 
seveda zapeli, nastopil pa bo 
tudi graščak, ki po P un tar
ski pesmi zbeži na gorjan
ske košenice in  janičar . .  • 
Ne, vsega ne sinemo pove
dati.

Ob oglarski kopi bo oglar 
razpredal stare  zgodbe in 
pripovedoval obiskovalcem 
o oglarjenju na  Gorjancih 
v starih  časih. K er pa bo 
kopa kar precejšnja, m u bo
do obiskovalci lahko Uidi

pomagali. Ob zvokih novo
m eške godbe na pihala seve
da. K ot olim pijada se bo tu 
di ta  prireditev začela s  fan
faram i novomeške godbe na 
pihala, Id ji bo pomagal ka
sneje, ko bo zm anjkalo sa 
pe, Še ansam bel K uhar iz 
K ostanjevice n a  Krki.

K ulturni program  se zač
ne ob 16. uri. Posebnih av
tobusov ne bo. Na G orjan
cih pričakujejo 1500 obisko
valcev te  prireditve iz naših 
krajev in od drugod.

P rid ite  tudi vil
VLADO LAMUT: PRI MI
KLAVŽU NA GORJANCIH

Skoraj vse nared za proslavo stoletnice gasil
stva -  Pokrovitelj prireditve je Stane Kavčič

Zvezni izvršni svet naj ponovno nujno razpravlja in uvrsti tudi projekt za 
odsek avtomobilske ceste Hoče-Levec in Postojna-Razdrto v IV. posojilo 
pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj — ZIS naj spoštuje sprejete

družbene dogovore!

M etlika, m esto s prvim  
prostovoljnim  gasilskim d ru 
štvom, ustanovljenim  na po 
budo Josipa Savinska že 
leta 1869, bo 16. in 17, avgu
sta  prizorišče osrednje slo
venske proslave stoletnice ga
silstva na Slovenskem.

Člani republiške gasilske 
zveze so na ponedeljkovi no
vinarski konferenci v L jub
ljani nadrobno seznanili čas
n ikarje  ̂ s program om  te po
m embne prireditve, katere 
pokrovitelj je  predsednik re 
publiškega izvršnega sveta 
Stane Kavčič, ki bo imel na 
proslavi tudi slavnostni go
vor.

V soboto, 16. avgusta, bo 
v Metliki najprej otvoritev 
gasilskega muzeja, otvoritev 
novega gasilskega doma in 
slavnostna seja. Naslednji 
dan bo ob 10. uri sprevod od 
vežbališča ob Kolpi do m esta 
zborovanja. V slavnostnem 
sprevodu bo sodelovalo 2800 
udeležencev iz vseh občin
skih gasilskih zvez Slovenije.

Sledil bo eden največjih 
gasilskih nastopov doslej na 
Slovenskem, v katerem  bodo

sodelovali mnogi člani, čla
nice, m ladinci in pionirji. 
Posebno privlačne točke na
stopa bodo: vaja s  stikalni
m i lestvami, gašenje vnetlji
vih tekočin, prikaz delovanja 
starih  in najm odernejših ga
silskih priprav  in še m arsi
kaj, kar si je vredno ogle
dati.

P rireditelji — republiška 
gasilska zveza in jubilejno 
gasilsko društvo Metlika — 
pričakujejo najm anj 10.000 
ljudi, ki jim  bo tudi v za
bavnem delu program a, ki 
bo sledil, Bela k rajina dala 
vse kar zm ore. M. L.

Interniranci, 
v nedeljo na Mirno!

Sekcija internirancev z 
Mirne vabi vse internirance, 
vojne ujetnike in izgnance 
na tradicionalno prijateljsko 
srečanje, ki bo v nedeljo, 
10. avgusta pred  domom 
TVD Partizan na M imi. Zve
ze z vlaki in avtobusi so 
ugodne. Poskrbljeno bo za 
dobro razpoloženje in po
čutje.

ELEKTRIFIKACIJA ŽELEZNIŠKE PROGE SEVNICA 
-—DOBOVA hitro napreduje. Delavci so se že približali 
postaji Videm-Krško. Del ceste — na sliki — proti 
Brestanici so morali prestaviti, da bodo ublažili oster 

zavoj na progi. (Foto: Jožica Teppey)

Posavje 
za skupno 
planiranje

Predloge ZIS pošljem zdaj Mednarodni banki po pošti, slovenske 
ceste pa so tako važne, da odpelji predloge zanje kar osebno Med

narodni banki!

OGORČENJE IN ZGRAŽANJE NAD SKLEPOM ZIS

Za resnično enakopravnost Slovenije!

V Krškem je  bilo pred 
dnevi medobčinsko posveto
vanje o regionalnem prostor
skem program u za Spodnje 
Posavje. Sklicala ga je ob
činska skupščina Krško in 
povabila zraven predstavnike 
sevniške, krške in brežiške 
občine in nekatere strokov
njake. Vsi prisotni so bili 
enotnega mnenja, da pred
stavlja Spodnje Posavje celo
to  in da ga je treba tako 
tud: obravnavati p ri pro
storskem  planiranju. Na po
svetovanju so imenovali 
medobčinsko strokovno ko
m isijo, ki bo zbirala ustrez
ne podatke in jih  obdelala 
za skupno pripravo pro
gram a apodnjeposavstke po
krajine. Ta bo vključen v re 
publiški prostorski plan.

oooooooooooooooooo

DOLENJSKI UST



tedenski
mozaik

V Bukarešti se je v soboto 
za en dan ustavil neki Ric
hard Nixon, ki je  o njegovem  
obisku Tass poročal v dvanaj
stih besedah, vzhodnonemška 
agencija ADN v šestih vrstah, 
v bolgarskem tisku pa o njem  
sploh niso izgubljali besed . . .  
Niso vsi za na Luiio, nekateri 
pa so! Marsikje po svetu le
talske družbe že sprejemajo 
rezervacije za polete na Luno? 
Pred kratkim  sm o brali, da 
se je našlo precej kandidatov 
v Frankfurtu, zdaj pa smo  
zvedeli, da ni treba gledati 
tako daleč. Air Canada v Za
grebu ima že več kakor 60 
p rija v . . .  Sicer pa je šal na 
rovaš Lune še veliko. Neki 
arabski fant iz Tanzanije je 
pis.al v Ameriko: Rad bi imel 
parcelo na Luni. Prosim, po
vejte mi, kako bi jo d o b il. . .  
A nekateri razmišljajo tudi z 
druge plati. N eki Američan je  
pisal: človeštvo ima tri veli
ke probleme: 1. naglo nara
ščanje prebivalstva, 2. lakota, 
3. vojne, šele ko  bi prišli tja  
do 649. problema, pravi ta 
mož, bi si smeli privoščiti 
raziskovanje vesolja . . .  Med
tem  pa si vesoljci, ki so po
leteli do Lune in pristali na 
njej, želijo — sonca in sveže
ga sraka. »Ko pridem iz ka
rantene,« je rekel Michael 
Collins, »se bom sončil od 
zore do m ra k a .. .«  Ameriški 
senator Kennedy je s pro
m etno nesrečo>, v kateri je 
izgubila življenje njegova so
potnica, postavil na kocko 
svoj ugled in politično karie
ro. Pravijo, da so v kuloarjih 
ameriškega Kongresa zadnje 
dni več govorili o tem kot o 
poletu na Luno. Malce preti
ravajo — m arsikje drugje za 
tako nesrečo še zvedeli ne 
bi-.-.. General de Gaulle uži
va zasluženi pokoj. A mnogi 
pravijo, da se bo stari general 
poskušal vmešavati v franco
sko politiko »dokler bo dihal«. 
V francoski vladi ima de Gaul
le vsaj enega »fanatičnega pri
staša«, tr d ijo . . .  Pred priho
dom  predsednika Nixona v 
Bukarešto so delavci noč in 
dan dograjevali mednarodno 
letališče Otopeni pri Buka
rešti, da bi bilo pripravljeno 
za sprejem uglednega gosta. 
Ce bo Nixon kdaj obiskal Ju' 
goslavijo, bi ga nemara kaza
lo povabiti na vožnjo po slo- 
venskem  cestnem križu . . .

Obramba proti toči
Zbiranje denarja za nakup osnovnih sredstev -  
Zaradi prispevkov ne bi smeli odlagati uresni
čitve dobrih načrtov -  Stroški bodo veliko manj

ši kot škoda, ki jo povzroča toča

Odbor za pripravo obram 
be proti toči v severovzhod
ni Sloveniji je pripravil na
drobne račune za nakup ra 
darjev in druge trajne opre
me. Za ta osnovna sredstva 
bo treba zbrati 906.000 din. 
Za stroške delovanja obram 
be proti toči pa bo vsako 
leto potrebno še približno
dvakrat toliko. Kmetovalci 
in gospodarstveniki na obči
nah zdaj razpravljajo, kako 
zbirati ta  sredstva

H Obramba proti toči s
tremi radarji lahko zajame
po oceni strokovnjakov kar 
355.000 hektarov zemljišč v 
desetih občinah severovzhod
ne Slovenije. Ce nekatere
obrobne občine ne bodo ho
tele takoj sodelovati, pa naj 
bi zajela 200.060 ha zemljišč 
v šestih občinah, in sicer 
Maribor, Lenart, Ptuj, Or
mož, Ljutomer in Radgona. 
Po lastni odločitvi se jim 
lahko pridružijo  še štiri ob
čine: Slovenska Bistrica,

TELEGRAMI
WASHINGTON — Ameriški 

predsednik Richard N ison se je 
vrnil s turneje po nekaterih drža
vah Azije in Evrope. Najpomeb 
nejši postanek je imel v soboto 
in nedeljo v Bukarešti, kjer so 
ga sprejeli tako, kot ne pomnita 
ne Bukarešta ne Nixon. Romunija 
je tako vnovič manifestirala svo
jo neodvisno zunanjo politiko, Ni- 
xon pa je poskusil aktivno prido
biti točko v politiki do Vzhoda.

BUKAREŠTA — Kongres romun
ske kom unistične partije, ki se je  
začel v torek v Bukarešti, je še 
ena manifestacija romunske neod
visnosti. Romunska partija je 
namreč na ta kongres povabila 
prav vse komunistične in delavske 
partije na svetu. Od pomembne j 
ših ne bosta poslali delegacij al
banska in kitajska partija — ven
dar ne zato, ker bi bili sprti z 
Romuni.

C A STELG A N DOLFO -  Poglavar 
rimsko katolišče Cerkve papež Pa 
vel VI. se je  vinil s tridnevnega 
obiska v Ugandi.'M ed obiskom je 
skušal spodbuditi Nigerijce in Bia- 
frane k mirovnim pogovorom, 
vendar Se ni znano, ali je imel 
pri tem kaj uspeha.

PHNOM PENH — Princ Siha- 
nuk je odstopil kot šef kamboške 
države, pač pa je ostal voditelj 
vladajočega političnega gibanja. O- 
pazovalci se adaj sprašujejo, ali 
se bo Kambodža politično kam 
nagnila.

Slovenske Konjice, Murska 
Sobota in Lendava. Preko 
teh m eja pa s trem i radar
ji ne* bi mogli uspešno od
krivati nevarnih oblakov, ki 
prinašajo točo.

Po izkušnjah v nekaterih 
državah, zlasti v Sovjetski 
zvezi in ZDA, je dobro o r
ganizirana obram ba proti 
toči zelo uspešna. Sicer ni 
popolna. Sovjetski strokov
njaki pa dokazujejo, da so 
na branjenem  ozem lju pre
prečili 70 do 90 odst. ško
de, ki bi jo povzročila toča, 
če ne bi z raketam i razbili 
nevarnih oblakov. Torej so 
preprečili nekajkrat več ško
de, kot so imeli stroškov 
z obrambo-

|  Nekaj izkušenj imamo 
tudi pri na« v Vojvodini. Po 
teh uspehih so obrambo pro
ti toči letos razširili na veli
ki del ravninskega območja 
republike Hrvatske. V seve
rovzhodni Sloveniji pa raz
pravljajo, kako bi pripravili 
vse potrebno do prihodnje 
pomladi. Strokovnjaki nim a
jo  pomislekov. Poiskati ye 
treba le še denar.

Svet za km etijstvo v ma
riborski občini je menil, da 
bi družba lahko prispevala 
vsa potrebna sredstva za 
obram bo proti toči preko 
sklada za kn tijstvo. Kme
tijstvo je nam reč veliko na 
slabšem kot druge gospodar
ske dejavnosti. N ekatere ob
čine pa še nim ajo takega 
sklada. Kdo naj prispeva 
tam? O tem  bodo odločale 
občinske skupščine. Ne bi 
se pa smelo zgoditi, da bi 
skupščine pr.eprosto ugoto
vile, da denarja ni in je tre
ba obrambo proti toči odlo
žiti. Stroški namreč niso ta
ko visoki, da bi z njim! lah
ko opravičevali tako odlaša
nje

Po najnovejšem predlogu 
odbora za obram bo proti to 
či bi bilo treba letos prispe
vati od enega hektara vino
grada — računano za sedem 
občin — 29 din, kar je pri

bližno le 10 litrov vina ali 
nekaj več mošta. Za hektar 
njiv in vrtov' bi bilo treba 
prispevati (J din — 6 kg pše
nice — sadovnjaka 10 din, 
travnika le 2 din in gozda 
en dinar. Ce občine nim ajo 
denarja v svojih proračunih 
in skladih, b i se bilo treba 
o tem dobro pom eniti tudi s 
kmeti. V m nogih kra jih  so 
se km etje odločili za sam o
prispevek za gradnjo cest, šol 
in drugih skupnih naprav. 
Obram ba pro ti toči je za njih  
veliko pom em bnejša. Zato 
gotovo ne bodo oklevali, če
tudi bodo m orali sam i nekaj 
prispevati. Mnogi so se že 
prepričali, da jim  toča po
vzroči 100 ali 200-krat več 
škode, kot bi znašal letni 
prispevek.

■  Sicer bi bilo prav, če bi 
vsa sredstva za obram bo 
pred točo prispevale občine. 
Zlasti v sedanjih neugodnih 
razm erah za km etijstvo. P ri 
zbiranju m alih prispevkov 
od kmetovalcev bo nam reč 
tudi veliko stroškov. O bram 
be proti toči pa nikakor ne 
bi smeli odlašati z izgovo
rom , da nekatere občine le
tos nim ajo denarja za tak 
namen.

JOŽE PETEK

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled

m POSOJILO TUDI ZA SLO
VENSKE CESTE! — Republiški iz
vršni svet je v četrtek razpravljal 
o položaju, ki je nastal v zvezi s 
sklepom zveznega izvršnega sveta, 
da se mednarodni banki za obnovo 
in razvoj predložijo v odobritev 
za četrti del posojila le cestni od
seki Beograd — Novi Sad, Saraje- 
vo — Zenica Peč — Priština — Niš 
in Bar — Ulcinj, ne pa odseki Ho
če — Levec in Postojna — Razdr
to. Republiški izvršni svet je pri 
tem ugotovil, da je omenjeni sklep 
ZIS krivičen in neodgovoren ter je 
povzročil v Sloveniji vznemirje
nje, ogorčenje, občutke neenako
pravnosti in izigravanja. Poudaril 
je, da je modernizaoija ceste Šen
tilj — Nova Gorica izrednega po
mena za ekonomski, zlasti pro
metni in turistični razvoj celotne 
Jugoslavije ter za povezanost Slo
venije z drugimi našimi republika
mi. Republiški izvršni svet spričo 
tega zaKteva, da zvezni izvršni svet 
nujno ponovno razpravlja o svoji 
odločitvi ter uvrsti v IV. posojilo 
pri mednarodni banki tudi cestna 
odseka Hoče — Levec in Postojna 
— Razdrto. To zahtevo republiške
ga izvršnega sveta enotno in naj
odločneje podpira vsa slovenska 
javnost.

Predsednik zveznega izvršnega 
sveta Mitja Ribičič je v svoji iz
javi novinarjem Dela, Radia in 
Primorskih novic dejal, da se po
vsem atrinja z odločnimi stališči 
delovnih ljudi v Sloveniji, da je 
nujno hitreje nadaljevati gradnjo 
cest. Vendar pa zvezni izvršni svet 
svojega sklepa ne more in noče 
spremeniti, ker bi to zavleklo raz
govor z mednarodno banko o po

sojilu. Dejal je, da bi moral biti 
sklenjen nov družbeni dogovor 
med republikami, če bi hotel ZIS 
zdaj karkoli spremeniti, ker je bil 
seznam predlaganih cestnih odse
kov sestavljen na podlagi enako
pravnosti republik in njihovega 
družbenega dogovora.

Izjava Mitje Ribičiča ni zado
voljila slovenske javnosti, ki sma
tra, da je bil Ribičičev odgovor ne
jasen, meglen in neprepričljiv.

■  TITO OB MAKEDONSKEM 
PRAZNIKU — Predsednik republi
ke Tito z ženo Jovanko se je v pe-

Zahtevamo, da ZIS 
spremeni krivični 
sklep o cestah!

tek zvečer udeležil v Skopju slo
vesnosti ob 25-letnici prvega zase
danja Antifašističnega satfora na
rodne osvoboditve Makedonije in 
66-letnici ilindenske vstaje. Ob tej 
priliki so predsedniku Titu izročili 
zlato spomenico ASNOM kot traj
no p riz n a n j e  ̂ za zasluge pri sno
vanju in graditvi SR Makedonije. 
Ko se je predsednik Tito zahvalil 
za visoko priznanje, je v daljšem  
govoru ocenil uspehe dosedanjega 
razvoja Makedonije in obravnaval 
nekatera pereča notranja in zuna
njepolitična vprašanja.

■  JUGOSLOVANSKI »TURI
STIČNI CUDEZ« — Računajo, da 
bo naš letošnji turistični promet 
za 30 odstotkov večji kot lanski. 
K temu uspehu je pripomoglo več 
vzrokov: izboljšane gospodarske 
razmere v Evropi, negotov politič
ni položaj v nekaterih drugih turi
stičnih državah (Španija, Grčija, 
Češka, Srednji vzhod) naša učin
kovitejša propaganda, ukinitev vi
zumov z vrsto držav itd.

■  SLAVJE NA VELIKI PLANI
NI — V nedeljo je bila na Veliki 
planini pri Kamniku proslava ob 
30-letnici pete državne konference 
SKOJ, ki se je sestala na tem kra
ju. Na slavnosti je govoril pred
sednik republiške konference ZMS 
Mitja Gorjup.

■  HUDA ŽELEZNIŠKA Nfe- 
SREČA PRI GOSTIVARU — Prej- 
šnjo sredo zvečer je med Tetovim 
in Gostivarom v zahodni, Makedo
niji prišlo do hude železniške ne
sreče, ki je terjala 29 človeških 
žrtev in 18 ranjenih. Od tovornega 
vlaka sta se pri premikanju na go- 
stivarski postaji odpeli dve cister
ni ter po nagnjeni progi zdrveli 
proti prihajajočemu motornemu 
vlaku, škoda znaša 700.000 din.

■  DRAŽJA RADIJSKA NAROČ
NINA? — RTV Ljubljana priprav
lja uvedbo nove radijske naročni
ne, ki naj bi veljala od 1. oktobra 
letos. Občani naj bi plačevali me
sečni pavšal 10 din, ne glede na to, 
koliko imajo radijskih sprejemni
kov. Posebej bi plačevali naročni
no le za avtomobilske sprejemni
ke. Televizijska naročnina naj bi 
ostala nespremenjena.

išče roka pravice bodisi v 
ZRN bodisi v Jugoslaviji.

Ta sporazum je v sedanjem  
trenutku zelo pomemben. Na 
to, da državi takega spora
zuma nimata, so se skliceva- 
le zahodnonemške oblast, ko 
niso hotele izročiti Anteja 
Penaviča, zločinca, ki je so
deloval pri lanskih atentatih 
na železniški postaji in v 
kinu v Beogradu. Malo pred 
Tepavčevim prihodom je za-

Stvaren
dialog

radi Penaviča nastal silno 
mučen položaj, ki bi bil sko
raj skalil ozračje med obi
skom, ali pa obisk sploh 
onemogočil. Munchensko so
dišče je namreč Penaviča 
ponovno izpustilo — temu 
najbrž ni botrovalo. samo to, 
da Jugoslavija in ZRN ni
mata sporazuma o ekstradi
ciji. Če je dobre volje zdaj 
veliko na zvezni ravni, to ne 
pomeni, da je enako veliko 
na nižjih ravneh.

S sklenitvijo sporazuma 
bodo taki primeri v prihod
nje odpadli. Ne gre le za 
Penaviča. Prav to, da kažejo 
v Bonnu pripravljenost iz
gladiti odnose z Jugoslavijo, 
namreč nasploh ni po volji 
raznim terorističnim organi
zacijam, ki se ne boje le 
tega, da bodo politično iz
gubile tla pod nogami, am
pak predvsem tega, da jih 
bo začela zahodnonemška po
licija trše prijemati.

Nekatera pomembna vpra
šanja so ostala še vedno ne
rešena. Predvsem velja ome
niti vprašanje odškodnine. 
Toda tudi v teh vprašanjih 
so se med obiskom odkrito 
pogovarjali. »Nismo pozabili 
povedati,« je rekel Tcpavac 
ob vrnitvi, »da je to eno iz- 

i med vprašanj, ki nas trajno 
: zanimajo, da ne moremo po

pustiti v teh svojih zahtevah 
i in da pričakujemo, da bodo
• v interesu dobrih in čedalje 
i boljših odnosov med država- 
i ma iskali način, kako urediti 
i tudi na nelahek problem, ki

je tako moralne kot politične 
in materialne narave.« 

i Iz obiska je izzvenelo, da
• Brandtov obisk pri nas in 
- Tepavčev obisk v ZRN nista 
r zaključena celota, ampak le 
i- dva člena v verigi stalnih 
i- posvetov. Zato je pričakova- 
b tl, da se bodo vprašanja, ki 
a 5e bremenijo naše odnose, v 
k prihodnosti ' postopoma v 
j- takšni tdi drugačni obliki 
li uredila.

1 tedenski zunanjepolitični pregled j
Odnosi z Zvezno republiko 

Nemčijo postajajo v zadnjih 
letih vse pomembnejši člen 
v jugoslovanski zunanji poli
tiki. ZR Nemčija je eden na
ših najmočnejših zunanjetr
govinskih partnerjev in vse 
kaže, da se bo gospodarsko 
sodelovanje v prihodnje še 
razširilo in poglobilo. V ZRN 
imamo četrt milijona delav
cev, ki so bili doslej slabo 
zaščiteni ali pa sploh neza
ščiteni. ZR Nemčija je na
posled država, ki postaja vse 
pomembnejši činitelj v ev
ropski politiki, v katero se 
čedalje aktivneje vključuje
mo tudi mi.

Z ZR Nemčijo nas »veže« 
tudi nekaj zelo resnih ne
rešenih problemov. V tej dr
žavi deluje vrsta teroristič
nih organizacij, do katerih 
so ponekod še danes nena
vadno popustljivi. Z ZR Nem
čijo tudi še nismo mogli 
urediti vprašanja odškodnine 
žrtvam fašizma. ,

Pri taki strukturi odno
sov med državama je mogo
če doseči napredek le z red
nimi, izrazito delovnimi sre
čanji na različnih ravneh. Ta
ko srečanje je bil obisk na
šega zunanjega ministra Mir
ka Tepavca v Bonnu. Tepa- 
vac je s tem vrnil obisk 
svojega zahodnonemškega ko
lega Willyja Brandta, ki je 
bil pri nas lani poleti.

»Rekli smo vse, kar misli
mo, da mora reči Jugoslavi
ja v tem trenutku,« je ob 
vrnitvi v Beograd izjavil Te- 
pavac, ki v odnosu do novi
narjev nadaljuje tradicijo ne- 
posrednenga in širokega so
delovanja, kakršnega je po
stavil Marko Nikezić.

In res je dialog, ki se ni 
odvijal samo med Tepavcem 
in Brandtom, ampak tudi na 
ravni veleposlanikov »n stro
kovnjakov, zajel celoten spek
ter vprašanj iz dvostranskih 
odnosov. K temu je pripo
mogla tudi dobra volja na 
nemški strani.

Nekatera vprašanja smo %
Bonnom uredili že. pred obi
skom državnega sekretarja 
za zunanje zadeve. Tako bo
do naši delavci v ZRN ver
jetno že s 1. septembrom 
postali praktično izenačeni z 
domačimi delavci. Dobili bo
do tudi enourno televizijsko 
oddajo, ki jo bo posredova
la kolnska televizija. Razen 
tega bomo na ozemlju ZR 
Nemčije odprli deset novih 
konzulatov in konzularnih 
pisarn.

Med Tepavčevim obiskom  
so podpisali sporazum o kul
turnem in znanstvenem so
delovanju in sporazum o us
tanovitvi zahodnonemškili in
formacijskih centrov v Jugo
slaviji. A najpomembnejše je 
to, da so se dogovorili o 
sklenitvi sporazuma o ekstra
diciji, se pravi o medseboj
nem izročanju ljudi, ki jili

NIXON V BUKAREŠTI — Ameriški predsednik Nixon je ob koncu svoje azijsko- 
evropske turneje prispel v soboto na enodnevni obisk v Bukarešto. S tem je Ro
munija vnovič manifestirala svojo neodvisno zunanjo politiko. Bukarešta je Ni- 
xona sprejela izredno prisrčno. Na sliki: predsednika Nixon in Geausescu na poti 
z letališča. Telefoto: UPI
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Moja kava je  zato tako odlična, 
ker jo meljem

z mlinčkom STANDARD
izdelanim po licenci Siemens

Ekonomska propaganda 
»GOSPODARSKI VESTNIK«

PISMA UREDNIŠTVU

Sejmišča

davni sklep ZIS povzročil v 
naši republiki upravičeno 
vznemirjenje, pa tudi ogor
čenje in občutke neenako
pravnosti. Zdi se nam , da 
smo izigrani. Pri tem tudi 
delovni ljudje širše Dolenj, 
ske sporočamo jugoslovanski 
javnosti:

Zdaj in  v bodoče želimo in 
zahtevamo večje razumevanje 
nekaterih odgovornih orga
nov v zvezi! O pomembnih 
družbenih vprašanjih je  po
trebno sporazumevanje s p r i
zadetimi družbenimi dejavni
ki, zlasti pa naj se ZIS do
sledno ob vsakem pom em b
nejšem ukrepu, ki ima odlo

čilne posledice za razvoj in 
usodo posameznih republik, 
pred odločanjem dem okra
tično posvetuje z republiški
mi vodstvi. Tako reševanje 
naj bo v duhu naše ustave, 
družbenih dogovorov in dru 
gih dejavnikov, zlasti pa naj 
dosledno tem elji na ekonom 
skih m erilih, s čim er bo tudi 
ustrezalo duhu gospodarske 
reform e.

Odločanje za zaprtim i vra
ti, brez vednosti najširše jav
nosti, pa zdaj in v vseh po- 
dobnih prim erih odločno za
vračamo.

TONE GOŠNIK

Za resnično enakopravnost!
nim i močmi 3 0  si prizadeva
li rešiti, kar je  še ostalo. 
Ogenj se je  bliskovito širil, 
ker je  bilo vse tako suho, 
poslopja pa lesena. Prizade
ti so hvaležni gasilcem za 
njihov trud. Požrtvovalnost 
vojakov so še prav posebej 
pohvalili.

škoda še ni ocenjena. Zve
deli smo, da sta bila delno 
zavarovana le dva gospodar
ja. Mihi Sintiču je zgorela le
sena hiša, hram  in senik, 
Francu Pavloviču senik, hlev 
in kozolec, Jožetu Bogolinu 
pa senik in drvarnica. Priza
detim  pomagajo sosedje.

J. T.

BOLJŠE SODELOVA
NJE OB REPUBLIŠKI 

MEJI
Pred kratkim  se je skupna 

delegacija predstavnikov dni 
žbeno političnih organizacij 
in  občinske skupščine v M et
liki udeležila na Budinjaku 
proslave v počastitev dneva 
vstaje hrvatskega naroda. 
Metličani so se s  predstav
niki občin Jastrebarsko, Sa
mobor, Ozalj, Krško, Brežice 
in Novo mesto pogovarjali 
na tem srečanju o večji m ed
sebojni poveaanosti, o uredit
vi cest, ki povezujejo te ob
čine in o pospeševanju tu ri
stične dejavnosti na tem ob
močju.

Predstavniki vseh občin so 
sklenili,- da bo za boljšo po
vezanost skrbela občina Ozalj, 
ki bo izdelala tudi poseben 
program  dela in predlagala 
skupne akcije. V imenu m et
liških predstavnikov je na 
tej proslavi govoril Manek 
Fuks.

Trgovci so
V zvezi z našo vestjo »Tr- 

goci so bili v Švici« sm o do
bili od trgovskega podjetja  
»Jelica<1 Ribnica dopis, ki ga 
objavljamo v nekoliko skraj
šani obliki:

Pri naših dveh trgovinah, 
kjer je največ papirnih od
padkov, im am o po eno koša
rico za smeti. To je za naše 
razmere v glavnem doi>olj, 
saj sta košarici redkokdaj 
polni. K ljub košaricamai če
prav nista polni, mečejo lju
dje papir po pločnikih in 
ulicah. Za čistočo Ribnice po 
našem m nenju niso potrebne 
le košarice, ampak je pred
vsem  potrebno občane vzgo
jiti tako, da si bodo sumi 
prizadevali, da bo Ribnica 
kar najbolj čista, ža l pa za 
čistočo kraja ne skrbe dovolj

bili v Švici
niti tisti, ki so za to najbolj 
'poklicani, saj sm o opazili, 
da sta prav dva ribniška ce
starja odlagala, sm eti pri na
ši Restavraciji.

Tudi vsa okolica Ribnice, 
kar ste tudi že pisali, je  eno 
samo veliko smetišče. Obsta
jajo predpisi, da je smeti 
prepovedano odmetavati po 
ulicah , žal pa nihče ne po
skrbi, da bi te predpise tudi 
izvajali. Mi bomo po naših 
m ožnostih še naprej skrbeli 
za čistočo Ribnice, predlaga
m o pa, da bi se našim pri
zadevanjem pridružili vsi ob
čani, predvsem pa tudi tisti 
organi in delovne organiza
cije, ki so za to poklicani.

Kolektiv trgovskega go
stinskega podjetja JELKA  
Ribnica

Terezija Pavlovič' na pogorišču. Na sliki je uničeno 
poljsko orodje in kolo, v ozadju predelna stena, ki je 
še ostala od Sintičeve hiše. Na dvorišču je ogenj 
uničil tudi vše sadno drevje (Foto: Jožica Teppey)

Veliko pogorišče v Bregah
Popoldanski m ir v Bregah 

p ri K rškem  je  zadnjo nede
ljo v ju liju  pretrgal požar, 
ki je prizadel več gospodar
stev. Ogenj je  izbruhnil ob 
pol treh , ko je sonce najbolj 
pripekalo. Zanetili so ga tr i 
je otroci, tai so se igrali z 
vžigalicami. V vasi je na

stal preplah, ker so bili vod
njaki zaradi suše napol p ra 
zni.

Klicu na pomoč so se p r
vi odzvali gasilci iz Leskov
ca. Za njim : so prihiteli vo
jaki iz cerkljanske garnizije 
s polno cisterno vode ter ga
silci iz CELULOZE. S skup-

Bo kmetijski sklad 
dobil dovolj denarja?

Upravni odbor sklada za 
pospeševanje km etijstva v 
brežiški občini je  letos 
predvidel nekatere nove iz
datke. Med njim i so stroški 
za p rire jan je  km etijstih raz
stav, nagrajevanja kmetov 
za rekorden pridelek žita in 
pomoč zasebnikom pri obno
vi nasadov. Za vse to bi 
sklad potreboval 170.000 din.

Novo mesto: 
malenkosten 

skok cen
4. avgusta je  bilo na novo

meškem sejm išču naprodaj 
429 prašičkov in 154 glav ži
vine. Prašičkov so prodali 
374, in  sicer so bili do 12 te 
dnov s ta ri po 130 do 190 din, 
do pol leta stari pa po 200 
do 290 din. živine so proda
li 75 glav: voli po 5,7 do
6.5 din za kg, krave 3—5 din 
te r junci in telice po 6 do
6.5 din. 15 glav živine so ku
pili za zakol. Cene so bile 
nekoliko višje kot na zad
njem junijskem  sejmu.

Brežice: precej 
kupčij

Tedenski sejfem prašičev 2. 
avgusta v Brežicah je bil 
spet živahen. Naprodaj je 
bilo 720 živali, od tega samo 
20 starejših  od 3 mesecev. 
Tudi kupčij je bilo precej, 
saj so rejci prodali 476 m laj
ših (9,5 do 10 din kg) in 16 
starejših  prašičev (po 6 din 
kilogram)

(Nadaljevanje s 1. str.)

veniji, ki ga je  sprejela skup
ščina SRS.

G radnja in m odernizacija 
ceste Šentilj—Nova Gorica 
im a izreden pomen za go
spodarski, zlasti pa še za 
prom etni in turistični razvoj 
Jugoslavije te r za povezanost 
Slovenije z drugim i našimi 
republikam i. Ta prom etna 
žila je najbolj naravna po 
vezava Jugoslavije z Zapad
no Evropo; po slovenskih ce- 
stali vstopa in  izstopa 97 % 
vozil, 95 % potnikov in 50 % 
tovora od vseh vstopov oz. 
izstopov v Jugoslavijo! Men
da je  vsakemu treznem u Ju- 
goslovanu zdaj že znano, da 
im a ta  cesta tudi poseben 
m ednaroden pomen; to je 
najnaravnejša povezava Za
padne Evrope z jugovzho
dom te r Padske s Panonsko 
nižino.

Prom et na sedanji zasta
reli cesti se je v zadnjih šti
rih  letih povečal za več kot 
65 0/0 . Slovenija je  od vseh 
sredstev federacije, nam enje
nih za gradnjo cest v Jugo- 
sla vi ji, prejela v času 1956 
do 69 samo 3,4 %. Upamo oz. 
želimo, da bi vsa jugoslovan 
ska javnost pa hkrati vedela 
tudi tole:

Slovenija je  sam a s svojim 
denarjem  v tem času zgradi
la koprsko železnico, luko in 
vrsto cestnih odsekov, ‘kar je 
zahteval vedno hitrejši p ro 
m et. Tudi zdaj je  Slovenija 
pripravljena z lastnim i sred
stvi m odernizirati cesto Šen
tilj—Gorica in tudi nekatere 
druge cestne povezave, ki 
im ajo predvsem jugoslovan
ski in mednarodni pomen. 
Seveda predstavlja vse to 
veliko obremenitev za slo
vensko prebivalstvo in go- 
spodarstvo.

Zaradi vsega tega in zavo
ljo drugih podatkov, s kate
rimi Slovenci lahko postre
žemo jugoslovanski javnosti 
o našem deležu za enako
pravno izgradnjo federacije 
in vseh naših republik, je  ne-

BESEDO IMA JOŽE ZAKRAJŠEK, VODJA SEKCIJE 
INTERNIRANCEV NA MIRNI

„Ne razumem, zakaj nas 
imajo za manjvredne!“

Sekcija internirancev, izgnancev in vojnih ujet
nikov na Mirni deluje že deveto leto -  Zdaj šteje 
36 članov, število se pa vsako leto zmanjšuje. -  
Jože Zakrajšek je njen ustanovitelj, predsednik, 

tajnik in blagajnik

Sekcija internirancev, iz
gnancev in vojnih ujetnikov 
na Mirni je po vsej verjetno
sti edina tovrstna organiza
cija v Jugoslaviji. Združuje 
vse internirance, ki jih  je 
zajela vojna vihra v okolici 
Mirne in Šentruperta o 
ustanovitvi in delu sekcije 
bo kaj več povedal njen p ri
zadevni predsednik Jože Za
krajšek, 67-letni upokojenec z 
Mirne.

»Ker je  v okolici Mirne 
precej internirancev, sem dal 
že leta 1961 pobudo, da bi

se organizirali in  se tako 
večkrat srečali, saj smo bili 
vsa leta po vojni precej raz
kropljeni in sm o se srečava
li bolj po naključju. Zami
sel smo kmalu uresničili:

30. julija 1961 smo usta
novili sekcijo. Da bi bilo na
še delo čimbolj povezano, 
smo uvedli tudi članstvo 
član  je  postal lahko tisti, ki 
je dokazal, da je bil resnič
no interniran ali izgnan. Ob 
ustanovitvi nas je bilo 36, na
to se je število povečalo na 
43, letos pa nas je spet 36, 
ker so mnogi že pomrli ali 
pa so zaradi starosti opusti
li delo. vendar je nas in ter
nirancev precej več, na se 
znamu jih  imam 125.

Ustanovili smo upravni 
odbor sekcije, ker pa so čla
ni razkropljeni v okolici M ir
ne, Šentruperta, v Ljubljani 
in Novem mestu, vse vodim 
sam. Delo opravljam z ve
seljem, ni pa mi všeč, da 
nas tako podcenjujejo. Ob
činska zveza ZB NOV nam ni 
še prav z ničem er pomagala; 
kar naredimo, gre iz naših 
žepov. Ne razumemo, zakai 
imajo do nas takšen odnos!

Interniranci se vsako leto 
srečamo na isti dan, 10. av
gusta. Ob delavnikih nas je 
seveda precej manj, poraz- 
govorimo se bolj v ožjem 
krogu. Ker je letos nedelja, 
bo naše srečanje še bolj slo
vesno, zato vabimo vse čla
ne in tudi vse internirance, 
vojne ujetnike in izgnance 
iz cele Slovenije, zlasti pa z 
Dolenjske in iz Bele kajine 
Pred domom TVD Partizan 
bomo v sproščenem pogovo
ru  obujali spomine.«

J. KRŽIĆ



Letošnji učni in vzgojni uspehi osnovnih šol
na Dolenjskem

Letos delajo učenci višjih razredov, ki imajo eno ali dve nega

tivni oceni, prvič popravne izpite, učenci nižjih razredov pa še

vedno napredujejo tudi z eno negativno oceno —  Novi predpisi

omogočajo večje učne uspehe in nalagajo staršem, učencem

in učiteljem nove, večje naloge —  Družbena skrb za osnovno

šolo se je povečala.

Učno-vzgojno delo v tem 
šolskem Jetu še ni zaključe
no. O dokončnih uspehih bo
mo seznanjeni po opravlje
nih popravnih izpitih, ki bo
do konec avgusta in v začet
ku septem bra. V avgustu se 
nadaljuje bitka za učne uspe
he učencev, ki im ajo poprav
ne izpite, šole bodo vsake
mu učencu, ki im a popravni 
izpit, nudile 6 dni dodatnega 
pouka. Precejšnje število teh 
učencev lahko napreduje v 
višji razred, če se bodo razen 
dodatnega pouka v šoli še 
sami z voljo in vztrajnostjo 
lotili učne snovi, ki je  niso 
uspeli obvladati v času red
nega pouka.

Kakšni so uspehi 
ob zaključku pouka 
v juniju in kaj lahko 

še dosežemo 
s popravnimi izpiti?

V tem letu je bilo na os
novnih šolah v občinah Čr
nomelj, .Metlika, Novo mesto 
in Trebnje 13.676 učencev. V
višji razred jih  je  napredo
valo 10.835 ali 79,23 %. Po
pravne izpite im a 1876 učen
cev ali 13.71 %. Od teh jih
ima 857 ali 6.27 % eno nega
tivno oceno in 1019 ali 7.45 % 
dve negativni oceni.

Predvidevamo, da jih  bo
vsaj polovica popravni izpit 
opravila, č e  bo to uresniče
no, bo napredovalo letos 
okoli 86 °/o učencev, to pa je 
za 4 % več kot lani in več
kot kdajkoli doslej.

Tabela učnih uspehov iz
kazuje uspehe, dosežene ob 
zaključku pouka. Prim erjava 
z lanskim i rezultati pokaže 
naslednje pozitivne sprem em 
be:

1. Letos je  s pozitivnimi 
ocenami izdelalo 76,43% učen
cev, lani le 73.40 %.

2. Odličnih in prav dobrih 
je  letos 32,81 %, lani le 31,42 
odst.

3. Tri ali več negativnih 
ocen im a letos 6,47 %, lani še 
7,86 %.

4. Ponavljalcev je bilo letos 
11,46%, lani še 13,39%.

5. Od ponavljalcev je  letos 
napredovalo 90,24%, lani le
85,56%.

Navedene ugotovitve kaže
jo, da se je tudi letos nada
ljeval v prejšnjih  letih začeti 
proces utrjevanja in dviganja 
kvalitete dela osnovnih šol.
2.8 % več učencev, ki so iz
delali s pozitivnimi ocenami, 
1.5% več odličnih in prav 
dobrih uiencev in prav tako 
manj učencev, ki imajo 3 ali 
več negativnih ocen in zato 
nobenih možnosti za napre
dovanje v tem šolskem letu, 
po trju je postavljeno trditev.

Uspešna priprava in izved
ba popravnih izpitov lahko še 
znatno dvigne učni uspeh, 
šole bodo storile vse kar je  
v njihovi moči. Pozivamo 
učence, da se dobro p rip ra 
vijo na izpite, njihove starše 
pa, da jim  po svojih močeh 
pomagajo, škoda je  zapraviti 
leto za ponavljanje razreda!

Učno in vzgojno delo 
osnovnih šol in njihovi 

problemi

Uspehi osnovnih šol so od
visni od množice dejavnikov. 
Glavni med njim i so:

■  organizacija šolske mre-
■  že, učni program i, učno
■  vzgojni kadri, družbena
■  skrb  za m aterialno opre-
■  mo šol, pomoč in  podpora
■  družbenega okolja, v ka-
■  terem  šola deluje. Vsi na-
■  vedeni in še drugi dejav-
■  niki vsak po svoje vpliva-
■  jo  na večjo ali m anjšo
■  uspešnost dela osnovne 
|  šole.

V današnjih razm erah, ko 
nekateri izmed navedenih de
javnikov zavirajo doseganje 
večjih uspehov, je  prav, če 
najprej ocenimo stanje in 
ugotovimo zaviralni vpliv na
vedenih dejavnikov, da bi 
lahko objektivneje ocenjevali 
uspehe in neuspehe osnovnih 
šol.

Poglejmo,' kako nekateri 
dejavniki vplivajo na šolsko 
delo in uspehe:

|  1. Organizacija osnovne
ga šolstva:

Pri nas je  šolska mreža že 
ustaljena. Sestavlja jo  27 po
polnih osnovnih šol in na 
njih vezanih 48 podružnic. V 
vseh šolali je bilo letos 530 
oddelkov s 13.676 učenci.

razredih. Zato je  naš nam en 
odpraviti kom binirane oddel
ke.

|  2. Učni program i so ob
sežni, ker sledijo hitrem u 
razvoju znanosti in potrebam  
družbe. Za otroke, ki živijo 
v relativno zaostalem okolju, 
predvsem za kmečke otroke, 
so v veliki m eri nedoseglji
vi. K er zahteva učni načrt od 
učencev, da v šoli obravnava
no snov u trju je jo  in dom a 
ponavljajo kmečkim otrokom  
pa za to prim anjkuje časa, 
nastajajo težave v učnih us
pehih. Z lansko anketo smo 
ugotovili, da 51 % otrok 
kmečkega stanu ponavlja en
k ra t ali celo večkrat v osnov
ni šoli. Kmečkih otrok pa je  
v naših šolah preko 42 °/e od 
vseh učencev. Približno ena
ke ugotovitve veljajo tudi za 
otroke ie delavskih družin.

Letošnje stanje glede po
navlja Icev je  ostalo skoraj 
nespremenjeno. Opravka im a
mo z zaviralnim dejavnikom, 
ki ga ne bo lahko odpraviti 
ali krepkeje ublažiti. Dokler 
se razm ere v kmečkem in de
lavskem okolju močneje ne 
sprem enijo, dokler ti otroci 
ne bodo imeli dovolj časa 
za učenje, starši pa več mož
nosti, razum evanja in in tere
sa za uspehe in šolsko delo, 
ne bo mogoče bistveno izbolj
šati učnih uspehov. K er pa 
je sprem enjen odnos navede
nih slojev do izobrazbe po

Učenci s podružnic se pravi
loma po končanem 4. razre
du vključujejo v popolne 
osnovne šole. Tako je  for
malno omogočeno vsakemu 
šoloobveznemu otroku, da 
obiskuje in dovrši vseh osem 
razredov osnovne šole. Toda 
zaviralni dejavnik so kombi
nirani oddelki, ki jih  imamo 
pretežno na podružnicah, v 
katerih se hkrati učijo učen
ci dveh ali celo treh razre
dov. V kom biniranih oddel
kih je objektivno delo težje 
in uspehi so manjši. Kombi
niranih oddelkov je  bilo le
tos 56, v n jih  pa je  bilo 971 
učencev. Tako je  bilo letos v 
kom biniranih oddelkih 7.1 % 
šoloobveznih otrok, lani pa 
je  bilo v takih oddelkih še 
9.4 % učencev. Stanje se je 
torej popravilo, š e  vedno pa 
ima 7.1 % učencev nenorm al
ne pogoje za šolsko delo. To 
povzroča težave v napredova
nju takih učencev v višjih

gojen s sprem em bo položaja 
in z gospodarsko zmogljivost
jo  ter z višjo kulturno stop
njo, m oramo na tem področ
ju  računati z dolgotrajnim  in 
trdim  bojem.

Prav zaradi navedenega dej
stva v glavnem nastaja polo
žaj, ko veliko število otrok 
še vedno ne dovrši popolne 
osnovne šole. L etošnjt stanje 
je  naslednje:

osemletno šolsko obveznost 
je  dovršilo 1833 učencev; od 
teh jih  je dovršilo vseh osem 
razredov le 861 ali 46 %. Dru
gi učenci, ki pa že tudi hodi
jo  osem let v šolo, pa se na
hajajo:

v 7. razredu 456 učencev ali 
24,8 %,

v 6. razredu 304 učencev ali 
16,5%,

v 5. razredu 161 učencev ali
8,9 %,

v 4. ali še nižjem razredu 
51 učencev ali 2,9 ®o.

V prim erjavi z lanskim šol
skim letom, ko je  8. razred 
dovršilo 44,4 % učencev, se 
je  stanje izboljšalo za 2,5 %. 
Podobno sliko vidimo tudi v 
drugih, manj razvitih sredi
nah naše republike. H krati pa 
vidimo v razvitejših sredinah 
in predvsem v mestih, da 
napreduje znatno večje šte-

pokazala, da im ajo osnovne 
šole v povprečju le okoli 20 
odst. potrebnih učil. V zad- j 
njih letih v ta  namen tudi ni i 
bilo večjih vlaganj. Res je 
v tem času bilo zgrajenih ali i 
adaptiranih nekaj šol, toda za 
modernizacijo oprem e in učil 
je  sredstev vedno zmanjkalo. : 
Zato imamo danes stanje, ki ; 
zahteva, da v vseh osnovnih 
šolah, predvsem pa v popol- ! 
nih šolah, ki so zrasle po re-

vilo učencev. Tudi preko 80 % 
učencev v rednem  času uspe
šno dovrši 8. razredov.

Zaradi takega stanja, ko 
nam  podeželske osnovne šo
le kažejo veliko slabše rezul
tate, je  razum ljiva težnja, ki 
hkrati postaja tudi vedno 
močnejša, da bi bil« potrebno 
učne načrte osnovne šole di
ferencirati in njihovo zahtev
nost zm anjšati.

■  3. lično vzgojni kadri so 
zelo pomemben dejavnik za 
uspeh osnovne šole. Številč
nega pom anjkanja učnih ka
drov tudi p ri nas ni več, moč
no neustrezna pa je  še vedno 
kvalifikacijska struk tu ra  ka
dra. Stanje se le počasi iz
boljšuje. Tudi letos nam je  
na stopnji predm etnega po
uka poučevalo več kot polo
vica učnih moči, ki za ta po
uk nim ajo dovoljne strokov
ne izobrazbe. Razveseljivo pa 
je, da si večji del teh učite
ljev pridobiva ustrezno izo
brazbo z izrednim študijem  
na pedagoški akadem iji in na 
drugih višjih oziroma viso
kih šolah.

Za dvig strokovnega in pe
dagoškega znanja učnih ka
drov smo tudi letos v okviru 
zavoda za prosvetno pedago
ško službo organizirali vrsto 
strokovnih aktivov, preda
vanj in sem inarjev, ki so se 
jih  udeležili domala vsi uči
telji.

Kvaliteta učno - vzgojnega 
dela se iz leta v leto izbolj
šuje, k čem er po svoje p ri
speva večja stalnost učiteljev 
(v zadnjih 2 letih je  fluktua
cija m alenkostna) in nenehno 
sistem atično strokovno izpo
polnjevanje v organiziranih 
študijskih oblikah — aktivih 
in sem inarjih, pa tudi z in
dividualnim študijem  in s 
študijem  v okviru učiteljskih 
zborov šol.

Pom anjkljiva strokovnost 
učnega kadra kot zaviralni 
dejavnik za uspehe šol bo v 
najkrajšem  času odpadla, saj 
bo v nekaj letih veliko uči
teljev preko izrednega študija 
diplomiralo na višjih in vi
sokih šolah, prihajajo  pa tu 
di novi, mladi diplom anti iz 
teh šol. Večja strokovnost 
učiteljev pa lahko le delno 
prispeva k boljšim  učnim us
pehom, lcaterih dvig zavira 
še vrsta drugih močnejših in 
težje rešljivih problemov.

|  4. .Moderna oprem a šol 
je  za sodobni pouk zelo po
membna.

Glede m odernizacije letos 
nismo zabeležili vidnejšega 
napredka. Potrebna so znat
na sredstva. Pred nekaj leti 
smo napravili analizo, ki je

formi osnovne šole iz nekda
njih nepopolnih osnovnih ; 
šol in na podružničnih šolah j 
vložimo večja sredstva za mo
dernizacijo učil in dopolni- j 

tev učiteljskih in šolarskih : 
knjižnic. Potrebnih bi bilo po 
grobem izračunu vsaj okoli , 
300 milijonov Sdin.

Osnovne šole so, glede na : 
razmere, v katerih  delujejo, ; 
dosegle letos znaten napre- | 
dek. Navedena dejstva pa nas 
silijo k sklepu in zahtevi, da 
je  potrebno v bodoče posve
titi razvoju osnovnih šol še 
več družbene skrbi, da bi 
lahko bolje delale.

Učiteljski kolektivi osnov
nih šol so razen rednega po
uka opravili tudi zelo po
membne družbene vzgojne 
naloge v različnih oblikah 
prostovoljnih dejavnosti, ki 
jih  organizirajo v različnih 
organizacijah za učence. Na 
šolah je  delovalo zelo veliko 
število krožkov in organiza
cij. šole so organizirale vrsto 
tekmovanj, prireditev, raz
stav, ekskurzij in proslav, v 
katerih je  sodelovalo večje 
število učencev. Za vso to 
dejavnost učiteljski kolektivi 
niso posebej nagrajeni. Doga
ja  se celo, da iz sredstev za 
redno dejavnost krijejo  m a
terialne stroške za razvoj na- i 
vedenih dopolnilnih dejavno- j 
sti; le manjši del sredstev j 
dajejo za te namene delovne j 
organizacije s prostovoljnim i : 
prispevki.

Za razvijanje prostovoljnih \ 
dejavnosti učencev, ki obse- | 
gajo športno - rekreacijsko, ; 
kulturno-umetniško, znanstve-; 
no-tehniško in druga področ- | 
ja, ki vzgajajo in oblikujejo j 
mlado osebnost,

|  lahko našim učiteljem, ki 
|  so za to opravili na tisoče
■  u r prostovoljnega vzgojne- (
■  ga dela, zaenkrat izrečemo 
|  le vso pohvalo in zahvalo.
■  Prav pa bi bilo, da bi se 
B  v bodoče za to delo učite-
■  Ije tudi nagradilo.

Z delom in uspehi 
osnovnih šol smo 

zadovoljni; potrebna 
pa so še večja 

in usklađena prizade
vanja vseh odločilnih 

dejavnikov

Za uspešno osnovno šolo , 
m ora biti zainteresirana vsa 
družbena skupnost. Uspešnost j 
njenega dela pa je  odvisna 
predvsem od učiteljev, ki o r
ganizirajo in vodijo učno- 
vzgojni proces, od učencev 
in njihovih staršev in od od
nosa družbenih dejavnikov, 
ki so zadolženi in odgovorni
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za razvoj izobraževanja in 
vzgoje. Boljše delo in večje 
uspehe lahko dosežemo le z 
vsestranskim  in usklajenim 
sodelovanjem navedenih de
javnikov.

Letos nas razveseljuje pred
vsem ugotovitev, da so se 
učni uspehi ponovno i z - 
b o l j š a l i .  V celoti pa nas 
seveda še ne zadovoljuje. 
Tudi če se uresniči zgoraj na
vedena napoved in če po po
pravnih izpitih res napreduje 
v višji razired 86 % učencev, 
nam še vedno vsak 7 učenec 
zaostane in ponavlja razred. 
To je  velika škoda za posa
meznika in za družbo. Zara
di velikega števila ponavljav
cev, za katere plačujem o dva
krat za isti program, nam re 
dno zm anjkuje sredstev za 
modernizacijo. Letos imamo 
n. pr. na vseh osnovnih šolah 
1567 ponavljavcev, skupaj 
jih  je  kar za 52 oddelkov. En 
oddelek nas stane letos oko
li 3,6 milijonov Sdin. Izraču
najm o, koliko bi lahko dali 
za druge namene, če bi ne 
imeli toliko ponavljavcev!

Letos ugotavljamo tudi bi
stveno izboljšanje v odnosih 
družbene skupnosti do osnov
nega Sodstva. Družbena skrb  
za osnovno šolo se je znatno 
povečala. Svoj odnos je našla 
v sanacijskem načrtu izobra
ževanja in vzgoje, ki sta ga 
sprejela skupščina in izvršni 
svet SR Slovenije. Znatno so 
se zvišala sredstva za osnov
no dejavnost. Zagotovljena je  
tudi pomoč širše  družbene 
skupnosti osnovnim šolam v 
manj razvitih področjih. Re
publiška izobraževalna skup
nost daje šolam dopolnilna 
sredstva. Začela, se je torej 
postopna odprava razlik v 
m aterialni oprem ljenosti šol 
in v nagrajevanju učiteljev. 
Začenja se krepiti položaj šol 
in dvigati ugled prosvetnih 
delavcev. Njihovo delo se za
čenja ustrezneje vrednotiti in 
nagrajevati. Nadaljevanje te
ga procesa bo omogočilo us
pešnejši boj za kvaliteto uč- 
no-vzgojnega dela, selekcijo 
učnih kadrov in priliv spo
sobnih mladih ljudi v učitelj
ski poklic. Večja sredstva za 
m aterialne izdatke bodo omo
gočila nabavo in uporabo so
dobnejših učnih pripomočkov 
in s tem m odernizacijo pou
ka.

Napovedano je  znanstveno 
proučevanje in sprem em ba 
učnih načrtov. Sprem enjeni 
predpisi, ki dajejo možnost 
popravnih izpitov in določajo 
obvezni dodatni pouk, bodo 
po svoje prispevali k boljšim 
učnim uspehom.

■  Z veseljem torej lahko
■  ugotovimo, da se jc druž-
■  bena skrb za osnovno šo-
■  lo povečala in lahko pri-
■  čakujenio njen pozitivni
■  vpliv ua delo in rezultate.

Učenci in starši m orajo v 
bodoče še več prispevati k 
boljšemu delu in uspehu os
novne šole, zato pa je potreb
na večja družbena skrb za 
hitrejši, kulturni, ekonomski 
in socialni razvoj kmečkega 
in delavskega okolja.

Učiteljski kolektivi bodo v 
sprem enjenih, boljših pogojih 
s še večjo skrbjo, z voljo in 
s prizadevanjem opravljali 
svoje odgovorno delo.

C’e smo lani v našem član
ku v tem listu zapisali: »Os
novna šola polaga temelje kul
turni družbi, zato zasluži več
jo pozornost vse družbe«, po
tem lahko letošnji zapis za
ključimo z razveseljivim dej
stvom:

»Družbena skrb za osnovno 
šolo se je  povečala. Upamo, 
da se bo tako nadaljevalo 
tudi v prihodnjih letih!«

MIROSLAV VUTE



OBČINSKA SKUPŠČINA ČRNOMELJ

OBČINSKA KONFERENCA SZDL —  OBČINSKA KONFERENCA ZKS —  
OBČINSKI SINDIKALNI SVET —  OBČINSKO ZDRUŽENJE BORCEV NOV 
—  OBČINSKI KOMITE ZMS —  OBČINSKI ODBOR RK •
voščijo za praznik vsem delovnim ljudem  z željo, da bi složno in požrtvovalno kot v času NOB tudi 
danes sodelovali v borbi za gospodarski napredek pokrajine. Iskreno pozdravljam o vse delavce, 
km ete in strokovnjake, želeč jim  v prihodnosti še mnogo uspehov!

Č R N O M A L J S K A  O B Č I N A  P R A Z N U J E

Cesta bo prinesla večji kos kruha
Črnom aljski občani bodo 

▼  nedeljo praznovali svoj 
praznik. Namesto čestitk bo
do sprejem ali priznanje za 
svoje delo, ki v zadnjem le
tu  zaradi pičlih sredstev v 
občinskem proračunu prav 
gotovo ni bilo lahko.

Prvi velik uspeh in dokaz 
njihovega dela je  asfaltirana 
cesta Črnomelj—Vinica, ki 
jo  bodo slovesno odprli v ne
deljo na občinski praznik. 
Zgradili so jo  s sam oprispev
kom občanov in delovnih or
ganizacij- te r ob pomoči re 
publiškega cestnega sklada.

Cesta bo prinesla vsem kra
jem  in ljudem , ki živijo ob 
n jej, večji in boljša kos k ru 
ha in bo veliko pripomogla, 
da se bo v Beli krajini raz
vil turizem . Gospodarski raz
voj občine je prav tako v ve
liki m eri odvisen od ceste, 
važne prom etne žile, ki je

Z nedavnega zasedanja ob
činske skupščine Črnomelj so 
poslali pism o republiški skup
ščini SRS, izvršnem u svetu 
in  centralnem u kom iteju 
ZKS, v katerem  odborniki in 
občani Črnom lja izražajo 
vso podporo prizadevanjem  
slovenske javnosti, da b i p ri
šlo do razveljavitve sklepa 
zveznega izvršnega sveta. Po

tem sklepu, ki je  treščil ▼  
javnost ko t stre la  z jasnega 
neba, Slovenija ne bi dobila 
posojila m ednarodnega banke 
za gradnjo dveh h itrih  cest. 
V Črnom lju m enijo, da je 
zadnji sklep ZIS nerazum ljiv 
in nepravičen te r vztrajajo 
p ri prvotnem  predlogu ZIS 
v katerem  sta  upoštevani 
gradnji je s t Hoče-Levec in 
Postojna-Raadrto.

skrajšala Dolenjcem, Š tajer
cem in Ljubljančanom  za več 
u r vožnje pot do m orja. Da je 
oesta najboljša tem elj belo
kranjskem u turizm u, se je  v 
letošnjih poletnih ijiesecih že 
pokazalo. Kolone tu jih  in 
domačih avtomobilov so že 
popeljale po njej; izletniki,

OPEKARNA
KANIŽARICA

Izdelujem o in nudimo: opečne izdelke, 
betonske votlake in betonske cevi.

Za občinski praznik pošiljam o pozdra
ve vsem delovnim ljudem!

M so potovali skozi te  k ra
je, Bele k rajine in  njenih 
ljudi niso mogli prehvaliti. 
Nov asfaltni trak  je  še moč
neje povezal tudi ljudi to 
stran  in onstran  Kolpe, taka 
sosedska prijateljstva pa so 
obojim  lahko samo v korit.

črnom aljčani bodo letos 
še m arsikaj naredili. V Vini- 
di dograjujejo nov trak t os
novne Šole, ki je ena izmed 
naj lepših in najbolj delav
nih v vsej Občini.

Prav zdaj u rejajo  v Črno
m lju tudi kanalizacijo na 
U trdbah in v ulici M irana

Jarca; do jeseni bodo dokon
čno dogradili ceste do Vojne 
vasi, v D ragatušu, ulico he
ro ja  Starihe, obnovili bodo 
vodovod v Semiču, zgraditi 
pa nam eravajo tudi nov sta 
novanjski blok v Črnomlju 
v katerem  bodo dobili stano
vanja delavci, upokojenci in 
nekdanji borci. Pravijo, da 
bo tudi gasilski dom že le
tos gotov.

Črnomaljski občani so 
letos sklenili, da bodo svoj 
praznik slavili z delom. Za
to jim  ob njihovem prazni
ku in dosedanjih uspehih tu 
di mi iskreno čestitamo!

Tudi v Črnomlju se ne 
strinjajo s sklepom ZIS

m i
Ji

&VS-1

BELOKRANJSKO
GRADBENO
PODJETJE
ČRNOMELJ

•  GRADI SOLIDNO IN POCENI VSE 
VRSTE NIZKIH IN VISOKIH GRA
DENJ

</
•  PRIPOROČAMO SE ZA NAROČI

LA IN HKRATI ČESTITAMO ZA 
OBČINSKI PRAZNIK ČRNOMLJA!

ZA OBČINSKI

PRAZNIK

ČESTITAMO!

TOVARNA KONDENZATORJEV

ISKRA
SEMIČ

Vsem občanom želimo 
veselo praznovanje 
občinskega praznika!

BELT
BELOKRANJSKA ŽELEZOLIVAR- 
NA IN STROJNA TOVARNA

ČRNOMELJ

SE OBRNITE NA TELE
FON 76-045, 76-140.

•  J ZDELUJE:

vse vrste odlitkov iz visokokvalitetne sive litine 
za avtomobilsko in stro jno  industrijo  kot so: 
k arte r ji, zavorni bobni, vztrajniki, ohišja sklop
ke, odlitki za kom presorje itd.

•  Oprema za gradbeništvo:
stro ji za izdelavo betonskih vatlakov, stro ji za izdelavo betonskih cevi, 
viseči odri za obdelavo in vzdrževanje fasad, betonski mešalci, mešalci za 
m alto in prevozne krožne žage za gradbeništvo.

•  Oprema za livarne:
mešalci za livarski pesek, viseči brusilni stro ji za brušenje odlitkov itd .

ZA VSE INFORMACIJE
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Organizirano izobraževanje za tujino
Novi načrti kovinarskih šol v Kočevju in Krškem: brezplačno šolanje 

mladih delavcev, stroške pa bo poravnalo nemško podjetje DEMAG

Že 2000 obiskoval
cev v Kostanjevici
Jubilejna razstava slikarja 

Božidarja Jakca, ki je odprta 
v Lamutovem likovnem salo
nu v Kostanjevici vsak dan 
od 9. do 12. ure ter od 15. 
do 19. ure, je privabila do
slej že več kot 2000 obisko
valcev. Med njimi je bilo 
tudi precej tujih turistov iz 
Belgije, češkoslovaške, Av
strije in iz drugih držav. Vse 
kaže, da bo razstava odprta 
še ves avgust, saj zanimanje 
zanjo še vedno narašča.

Obisk toplo priporočamo!
J. Z.

Razstava v avli 
Čateških Toplic

Od 16. ju lija  dalje razstav
lja ta  svoje slike na steklu in 
lesu Milan in M ajda Dvoršek, 
slikar j a-samouka iz Krškega, 
v veži recepcije zdravilišča 
čateške Toplice. To je  prva 
sam ostojna razstava očeta in 
hčerke, ki sodita po zvrsti 
likovnega prizadevanja v 
krog »Trebanjskega tabora« 
naivnih slikarjev Slovenije. 
Razstava bo odprta do 16. 
avg-usta.

Jaki v ljubljanski 
Mestni galeriji

Včeraj zvečer so v vseh 
prostorih  Mestne galerije v 
L jubljani odprli novo sam o
stojno razstavo najnovejših 
slikarskih del sam orast
nika Jožeta H orvata Ja- 
kija iz Nazarij v Savinjski

N enačrtno in dostik ra t sa
m ovoljno odhajanje kvalifici
ranih  delavcev v tujino, po 
sebno iz kovinarske stroke, 
povzroča mnogim podjetjem  
velike težave. V ečkrat odahja- 
jo  prav tisti, ki so se več 
let šolali in jih  podjetja za 
izpolnjevanje sprejetih  naro 
čil nujno potrebujejo. Manj 
pa odhajajo na delo resnič
no brezposelni, posebno ta
ki, k i nim ajo vsaj nekaj stro 
kovnega znanja. Da bi to ne
kako uredili, je osem šol
skih centrov iz Slovenije skle-

a

Odkritje fresk 
v Sevnici

v  G ornji ševnici v M iren
ski dolini je um etnostni zgo
dovinar dr. Ivan Komelj 
pred  dnevi v tam kajšnji cer
kvici odkril lepe freske iz 
konca 15. stoletja. Poizkusna 
sonda je  pokazala, da gre 
za zelo lepe freske, ki so po
dobne tistim  z M irne. V ko
likor bodo v kratkem  na vo
ljo  denarna sredstva, bodo 
freske odkril’

P. B.

Miller 
na novomeškem 

odru
D ram ska skupina delavske

ga prosvetnega društva Du
šan Jereb je sklenila letos po
staviti na oder Millerjevo 
dram sko delo Cena. Delo, ki 
ga- bo režiral Riko Urh, so 
izbrali zato, ker je  sodobno, 
izpovedno zelo močno, ker ne 
zahteva veliko scenskih p re
mikov in je  število igralcev, 
ki nastopajo v tej dram i, 
m ajhno. Za 25. letnico obsto
ja  delavskega prosvetnega 
društva Dušan Jereb bodo 
pripravili poseben program .

P. B.

nilo, da bo organiziralo stro 
kovno izobraževanje nekvali
ficiranih delavcev za zahod
no nem ško podjetje DE
MAG. Na Dolenjskem bodo 
izobraževali te delavce v ko
vinski šoli v Kočevju in ko
vinarski šoli v K rškem .

V šestm esečnih strn jenih  
tečajih bodo kovinarske šo
le usposabljale mlade delav
ce za ključavničarje, stru 
garje, rezkalce in druge pć- 
klice kovinarske stroke. V 
tečaje bodo sprejem ali ose
be, ki im ajo končanih vsaj 
6 razredov osnovne šole in 
so stare nad 17. let. Pred 
vpisom jih  bodo še testirali 
na zavodih za zaposlovanje. 
Šolanje bo brezplačno, ker 
ga plača nem ško podjetje. 
S lušatelji, ki bodo stanovali 
v internatih , bodo nekaj p ri
spevali k tem  stroškom . Po 
opravljenem  izpitu bodo na
daljevali priučevanje v šol
skih delavnicah tovarne De- 
mag, v kateri bodo m orali 
delati nato vsaj dve leti. 
Im eli bodo vse pravice iz 
socialnega zavarovanja in 
vnaprej zagotovljen dober 
zaslužek. Med poukom v na
ših šolah bodo tud i social
no zavarovani, imeli pa bo-

Obiščite 
Jakčevo 
razstavo!

Dolenjska galerija v 
Novem mestu sporoča, 
da je umetniška razsta
va slikarja Božidarja 
Jakca odprta vsak dan 
od 9. do 15. ure, ob sre- 
dar in sobotah pa tudi 
popoldne od 17. do 19. 
ure.

Vljudno vabljeni!

Mali kulturni barometer

dolini. Razstava, na katero 
vabimo naše bralce in  p rija 
telje  likovne um etnosti, bo 
odprta do 4. septem bra. — 
Na sliki: Jakijeva vinjeta iz 
razstavnega kataloga sedanje 
razstave v Ljubljani.

■  RAZSTAVA V ČAST SINDI
KATU — Septembra bodo v Slo
venj Gradcu odprli slikarsko raz
stavo, na kateri bo okoli 500 del 
jugoslovanskih avtorjev. Razstava 
bo posvečena 50-letnici jugoslovan
skih sindikatov.

■  »SVETA SOFIJA« ČEZ OCE- 
-AN — Na daljšo turnejo po ZDA 
in Kanadi Je pred kratkim odpo
toval skopski vokalnoinstrumen- 
talni ansambel, ki ga vodi diri
gent Tomo Prišev. Imel bo več 
koncertov v severnoameriških m e
stih.

■  ŽELEZARSKO ODLIČJE JAK
CU — Delavski svet jeseniške že
lezarne je na slavnostni seji ob 
100-letnici podjetja podelil neka
terim um etnikom, ki so v svojih  
delih obravnavali življenje in delo 
železarjev, spominska odličja. Že
lezarsko odličje so izročili tudi 
akademskemu slikarju Božidarju 
Jakcu, ki praznuje letos pomem

ben življenjski in um etniški ju 
bilej.

■  TRDINA V NEMŠKI RAZ
PRAVI — V Mttnchnu je izšel 
pred kratkim obsežnejši sloveni
stični zbornik z razpravami o  delu 
nekaterih slovenskih klasikov in 
drugih vprašanjih. Med drugim je  
zanimiva razprava mlinchenskega 
profesorja Leopolda Kretzenba- 
cherja o pisatelju Janezu Trdini. 
Pisec je z daljšo razpravo pred
vsem posegel v motiviko Trdino
vih verskih bajk in se je dalj časa 
zadržal tudi pri m otivu o »svetem 
coprniku« Ciprijanu kot enem šte
vilnih junakov iz »Bajk in pove
sti o  Gorjancih«.

■  SOVJETSKI PISATELJ IZGI- 
NIL — Sovjetski pisatelj Anatolij 
Kuznjeoov, ki je bil na obisku v 
Veliki Britaniji, je pred dnevi ne
nadoma izginil. Kasneje so zvede
li, da je zaprosil britanske oblasti 
za azil.

do tudi m ožnost nekaj za
služiti. Na delo v tujino bo
do lahko šli pred odslužitvi
jo  kadrovskega roka. S tari 
bodo m orali biti 18 let.

Prvi tečaj se v Kočevju 
prične že 1. septem bra, d ru 
gi pa 1. februarja. Prijave, 
pisane v obliki prošnje, še 
sprejem ajo. Prijavijo se lah
ko interesenti is vse Dolenj
ske, posebej še m ladi fant
je iz vasi, ki im ajo že tako 
nam en zaposliti se v tujini. 
S strokovnim  znanjem  jim  
bo to  veliko lažje in bolje 
bodo zaslužili. Šola bo po
skrbela za stanovanje in 
hrano. M. C.

Zadovoljni 
z Veselimi planšarji

Več sto ljudi je v soboto,
2. avgusta, zvečer zasedlo 
v rt zdraviliškega hotela v 
D olenjskih Toplicah, k jer so 
v okviru Dolenjskega poletja 
69 nastopili Veseli p lanšar
ji  s pevcema in hum oristom . 
Ta narodnozabavni ansam 
bel se je občinstvu predsta
vil z novim program om , ki 
vsebuje poskočne viže na 
planšarsko motoviko, za na
meček pa je  izvedel še ven
ček narodnih. Obiskovalci, 
med katerim i je bilo tudi 
precej inozemskih gostov, ki 
so na oddihu v Dolenjskih 
Toplicah, so se ob prireditvi 
resnično razvedrili.

Množičen obisk pa je naj
boljši dokaz, da ljudem  pole
ti še najbolj ustrezajo lah
kotni domači ritm i. Po uri 
in pol tra jajoči prireditvi so 
Veseli p lanšarji igrali za 
ples.

Slikarstvo 
v Sloveniji

V založbi Slovenske m atice 
je  te dni izšla odlična štud ija 
d r. F ranceta Steleta o slikar
stvu v Sloveniji od 12. do 
sredine 16. stoletja. Knjiga, 
k i vsebuje številne fotografije 
naj večjih slikarskih dosež
kov v omenjenem času na 
Slovenskem, je  razdeljena v 
naslednja poglavja: Stensko 
slikarstvo, Tabelno slikarstvo, 
Enciklopedično in profano sli
karstvo. Na poti k portretu , 
ilum inirani rokopisi in Vitra- 
žni. Preglednost dajejo študi
ji tudi posamezne skice te r 
nadrobna predstavitev posa
meznih m ojstrov tega časa 
(npr. Janez L jubljanski, Vin
cenc iz K astva, Janez iz Ka- 
stva itd .). Steletovo knjigo 
je  oprem il Tone Bitenc, ob 
sega pa 316 strani.

1

VLADO LAMUT: GOSTIŠČE PRI MIKLAVŽU — Tu bo 
v nedeljo čez dan in zvečer živahno kot že dolgo ne: 
Kukova gora bo oživela in pokazala skrivnosti svoje 

kresne noči • ..

Umrl je Jože Zupančič
V začetku prejšnjega ted• pa je vneto prevajal romane, 

na je prišla z Malega Losi- ^  so izhajali v podlistkih, 
nja vest, da je tam kaj v bol■ znan  je njegov prevod Ha- 
nišnici um rl znan slovenski škovega »Dobrega vojaka 
časnikar in književni preva- švejka«, z njegovim imenom  
jalec Jože Zupančič. Podlegel pa je podpisana nepretrgana 
je  mučni poškodbi, ki jo je vrsta prevodov iz ruske kla- 
dobil pri padcu s skale, kjer s^ e
se je hotel naužiti zraka in
sinjega Jadrana. Rodil se je leta 1894 v Za-

V slovenskem časnikarstvu vrtačah pri s Višnji gori, 
in prevajalstvu je z izgubo Študiral pa je v Ljubljani. V 
Zupančiča utihnilo marljivo prvi svetovni vojni je bil 
in nadarjeno pero. Bil je  ujet, znašel se je v Rusiji in 
dolga leta viden sodelavec na ta leta je Jiapisal številne 
»Slovenskega Naroda« vmes spomine. J. Z.

Za „Sedmino" le posebna nagrada
V Pulju se je prejšnji teden kon-Mileno D ra vic (»Cros country«,V Pulju se je prejšnji teden kon-K 

Cal festival jugoslovanskega igra
nega filma. Za najboljši film  so 
proglasili film »S tokom sonca«, 
ki ga je režiral Fedor škubonja. 
Drugi najboljši film  je bil »Dogo
dek« Vatroslava Mimice.

Staša Borisavljević je bil nagra
jen za najboljši scenarij (»S to
kom sonca«), Prano Vodopivec za 
najboljšo kamero (»Dogodek«, »Ko 
6lišiš zvonove«), za scenografijo 
pa je dobil nagrado inž. Niko Ma- 
tulj (»Kekčeve ukane«). Najboljšo 
glasbeno spremljavo je pripravil 
Zoran Hristič (»Vrane«, »Horo
skop«).

Nagradili so tudi igralce: Rad
m ilo Andrič (»Moja stran sveta«),

Mileno DraviC (»Cros country«, 
»Horoskop«), Borisa Dvornika 
(»Most«, »Ko slišiš zvonove«) in 
Danila Stojkoviča (»Zazidani«).

Slovenski film i se tudi letos ni
so kdove kako dobro uveljavili. 
Kljub temu pa je omembe vred
no, da je dobil režiser slovenske
ga film a »Sedmina« Matjaž Klop
čič posebno nagrado žirije. T isti, 
ki so temu film u — naj omenimo, 
da je narejen po istoimenskem  
romanu Bena Zupančiča — napo
vedovali triumfalen povratek iz 
puljske arene, so  zdaj upravičeno 
nekoliko razočarani. Sicer pa ude
leženci v Pulju vedo povedati, da 
tudi letošnji festival ni m inil brez 
(grenkih) presenečenj.

JOŽE ŽUPANČIČ: (4)

Novomeška mlada leta 
slikarja Božidarja Jakca

Božidar Jakac je  rasel 
v slikarja, bil pa je  tudi spre
ten organizator. V rojstnem  
kraju je imel precej dobrih 
sovrstnikov, ki so se navdu
ševali za kulturni razvoj me
tropole ob Krki. Takratna 
napredna mladina se je odlo
čila za celotedenske kulturne 
prireditve z  recitacijskim ve
čerom, s predavanji, z glas
benim nastopom in tudi z 
um etniško razstavo. Ta novo
m eški »kulturni teden« v je
seni 1920 je pomenil veliko 
prelomnico v življenju mesta 
ob Krki. Anton Podbevšek in 
Božidar Jakac sta bila na čey 
lu te zasnove, krepko pa so 
jim a pomagali mladostni pri
jatelji in takrat že znani kul
turni delavci. Pesnik Anton 
Podbevšek je bil eden najbolj 
spretnih organizatorjev.

Nedavno je spet stekel po
m enek o tej pom em bni kul

turni prireditvi v  N ovem  me
stu. Med svojim i zapiski o ti
sti prireditvi hranim Se iz
rezek, k i ga je  napisal m oj
ster Rihard Jakopič, k i se je  
tudi sam udeležil takratnih  
novom eških kulturnih priredi
tev. Na slikarski razstavi mla
dih um etnikov je razstavil eno 
svojih slik tudi m ojster Ja
kopič in jim  dal s tem  pri
znanje in spodbudo za na
daljnje delo. Jakopič je o no
vom eški prireditvi zapisal po
sebno izjavo:

»Dne, 26. septembra 1920 je 
bil v  Nobem m estu velik 
praznik. Sorodne duše so se 
našle in združile . Bili so to 
mladi umetniki: pisatelji,
slikarji, kiparji, glasbeni
ki. Združili so se, da dajo 
duška svojemu hrepenenju in 
da stopijo prvič skupaj na 
plan. Ljubljana je to početje

malo postrani gledala, neka
ko  nezaupljivo. Mi pa, k i so
čustvujem o z  vsem, kar je 
živega, sm o pohiteli tja, da se 
z  n jim i veselimo. V času od
26. septembra 1920 do 11. ok
tobra 1920 je bilo Novo m e
sto v svečanem razpoloženju. 
Vse hiše so bile v zastavah, 
plakati, k i jih  je  Jakac la
stnoročno naslikal, pa so va
bili ljudi na številne prire
ditve. Za vse prireditve je  
bilo mnogo zanimanja in mla
di izvajalci so bili deležni 
toplega primanja. Med naj
bolj pom em bnim i prireditva
m i takratnih novomeških  
dnevov je bila slikarska raz
stava, ki jo  je postavil Ja
kac, ki je bila v salonu Win- 
dišarjeve gostilne v Kandijt. 
Na tej razstavi so sodelovali 
Ančik, Avsec, Cvelbar; Čarge, 
Grad, Jakac, Mušič, Skalicky 
in Zupan.«

Mojster Jakopič, ki je  po- 
ročal, o razstavi, je  še do
dal: »Razstavil sem  tudi jaz 
eno sliko, da pokažem s tem  
svoje veselje nad mladim  po
kretom.«

JAKAC H RANI SLIKO
O KULURNIKIH
V LETU 1920

Mojster Jakopič je takrat 
razstavil svojo sliko »Pod ok
nom«, ki je  vzbujala splošno 
občudovanje in so mnogi No- 
vomeščani in Dolenjci takrat 
prvič videli um etnino velike
ga m ojstra in dobrega prija
telja in pokrovitelja novome
ške revolucionarne mladine. 
Vredno je  omeniti, da so mla
di glasbeniki Izvedli m uzikal
no prireditev v svojevrstnem  
okolju, na Sukljetovem  gradu 
Kamnu, tam sta nastopila 
skladatelj Marij Kogoj in pi
anist Drnovšek. V okviru no
vom eških prireditev 1920 so 
recitirali tudi pesmi enega 
izmed organizatorjev te pri
reditve Antona Podbevška, av
torja pesniške glabe »Človek 
z bombami«.

Slikarsko razstavo so iz No
vega mesta prenesli nato še 
v Ljubljano, dela novomeških 
avtorjev Božidarja Jakca in 
drugih, tudi Jožeta Cvelbarja,

ki je  v tistem  času že po
čival v sam otnem  vpjaškem  
grobu na Tirolskem. Priredi
telji pa so hoteli z njegovi
m i slikami počastiti njegov 
spomin, dokazati, kako gre
nak je bil davek, ki ga je 
dolenjska kulturniška skupi- 
na plačala v I. svetovni voj
ni bogu Marsu in razpadli 
Avstro-Ogrski.

Božidar Jake hrani še foto
grafijo vseh sodelavcev v ča
su novomeških prireditev v 
letu 1920. V sredini posnetka  
je  Rihard Jakopič, na nje
govi levici Božidar Jakac, na 
desni strani Podbevšek in 
Miran Jarc. Na sliki je 22 
mladih sodelavcev te zgodo
vinske kulturne prireditve.

BOŽIDAR JAKAC, 
AKADEMIK IN  ČASTNI 
ČLAN NOVEGA MESTA  
NA VRHU SLAVE

Ko sem prišel te dneve pred 
um etnikovo 70-letnico na nje
gov dom  v hiši poleg ljubljan
skega magistrata, da mu če
stitam, sva spet vzela v roke 
to zgodovinsko sliko Zazrla 
sva se v mnoge znane obraze, 
ki sva jih gledala v mladih 
letih, ko so še živeli m ed na
m i Zdaj jih  mnogo ni več 
m ed živim i, tako ne pesnika

Mirana Jarca in drugih. Na 
fotografiji je tudi slavni no
vomeški rojak Leon Štukelj, 
danes upokojeni sodnik v Ma
riboru, ki je  prinesel z olim- 
piade v Parizu zlato medaljo 
kot eden takratnih najboljših  
telovadcev na svetu. Božidar 
Jakac je na ta spom inek iz 
mladih let zelo ponosen in 
je  dal sliko reproducirati tu
di v svoji najnovejši knjigi, 
izšli za 70-letnico. Pogled na 
to mlado, ponosno in um et
niško razgibano skupino pri
poveduje o generaciji, ki nam  
je dala vrsto odličnih kul
turnih delavcev in je prika
zala do fakrat odročno, skri
to in pozabljeno Novo me
sto in njegovo nadobudno 
mladino. Uspehi in dosežki 
enega izmed članov te slav
ne skupine, Božidarja Jakca, 
potrjujejo ob njegovem letoš
njem  jubileju, da je bilo No
vo mesto pred pol stoletja  
gnezdo mladih, navdušenih  
ljubiteljev umetnosti, ki 
so ponesli slavo in sloves svo
jega rojstnega kraja s pono
som v širni svet. To je toč
n o 'in  zasluženo priznanje . ki 
velja jubilantu Božidarju in 
vsej takratni mladi avantgar
di.

K O N E C



Počitek metliških 
košarkarjev

V m etliški BETI sem  naprosil 
enega izmed najpopularnejših m e
tliških košarkarjev — Staneta 
Mrva rja, da bi m i povedal, kako 
se  kaj pripravljajo na jesenski 
del tekmovanja v  IX; slovenski ko
šarkarski ligi.

»Resno bomo pričeli trenirati 5. 
avgusta. Igralci bomo ostali v 
glavnem isti, treniral pa nas bo 
naš najboljši igralec Polojac. S 6 
točkam i iz spomladanskega dela 
tekmovanj sm o kar zadovoljni, če
prav sm o nekaj tekem izgubili sa 
m o zaradi neizkušenosti in zelo 
sprem enljive forme. Zelo radi bi 
dobili stalnega trenerja, ki bi nas 
uspešno pripeljal do konca prven
stva. Toda zaenkrat je to neizved
ljivo, ker v bližini ni nobenega; 
če pa bi ga dobili od drugod, bi 
nas to  preveč stalo. Pri nas v 
M etliki nimamo takšnih igralcev, 
ki bi nam zagotovili solidnejšo 
uvrstitev. Zaradi tega bomo p o 
skušali dobiti kakšne igralce teks
tilce, ki bi se  zaposlili pri BETI, 
istočasno pa bi igrali tudi za ko
šarkarsko moštvo. V načrtu ima
m o še  enotedenske priprave v 
Portorožu. Upamo, da jih  bomo 
uresničili!«

Navijači metliških košarkarjev 
si žele, da bi v nekaj letih dobili 
takano moštvo, ki bi z uspehom  
tekmovalo v I. slovenski ligi.

M. GOS NI K

ZAČETEK NOGO
METNE SEZONE

Nogometaši novomeškega Elana 
so pričeli z rednimi in  zelo ostri
mi treningi. V novi sezoni bo 17 
do 30 članov in  okoli 17 mladin
cev še naprej treniral Roksandič. 
Vsi skupaj trenirajo štirikrat na 
teden dopoldne in popoldne. Ker 
bodo letos poizkušali osvojiti prvo 
mesto (lani jim  je za las ušlo), 
so  poskrbeli za nekaj norih igral
cev: Talič in Bogdanovič sta prišla 
iz BSK (Banja Luka); Krtolica in 
Bučinski sta iz banjaluškega Želez
ničarja ter mladi nogometaš Mir
ne — štefanič. V avgustu bodo 
odigrali nekaj prijateljskih tekem  
z Velenjem, Krškim, Vatrogascem  
(Karlovac) in Oroteksom (Oro- 
slavje).

Nogomet v Črnomlju
Dvodnevno tekmovanje med Karlovčani in Črno
maljci v malem nogometu -  Na koncu: zmaga 

Bele krajine

V Črnomlju je na 10-dnevnih 
pripravah nogometno m oštvo Kar
lovca, ki bo prihodnje leto tek
movalo v II. zvezni ligi — zahod. 
Njihovo bivanje v Črnomlju so  
izkoristili domačini za nekaj med
sebojnih srečanj. Ker ni prišlo 
do tekme na velikem igrišču, so  
se srečali na dvodnevnem tur
nirju v malem nogometu.

Na turnirju so tekmovale tri eki
pe Karlovca in tri ekipe Bele kra
jine. Odigrali so  9 tekem, kjer 
so  Karlovčani pokazali mnogo 
tehničnega znanja, saj so  bile 
vse tri ekipe kar premočne za 
Belo krajino. Najboljša ekipa Be-

Ni prišel 
do Novega mesta

Vladimir Arzenšek se je  30. ju 
lija peljal z  osebnim avtomobilom  
čez Gorjance proti Novemu m e
stu. Nekaj kilometrov pod vrhom  
pa ni mogel speljati ostrega ovin
ka, zato je zdrknil na strmino, 
škodo so ocenili na 4.000 din.

Lokvica: zaneslo ga je 
v drevo

Martin šk o f iz Dragomlje vasi, 
ki je začasno na delu v Švici, se 
je peljal 30. julija z oseb n im . av
tomobilom od Suhorja proti Me
tliki. Pri lok v ic i je  dohitel trak
tor, ki pa ga je voznik prav te
daj zavrl. Ker je  zavrl tudi šk of, 
ga je z mokrega cestišča zaneslo 
v drevo, škodo so  ocenili na 3000 
dinarjev.

Pri srečavanju ga je 
zaneslo

28. ju lija ponoči se je motorist 
Franc Fric iz Sotelskega peljal 
proti vasi Rore. Pri srečavanju z  
neznanim osebnim avtomobilom ga 
je  začelo zanašati, da je padel in  
se poškodoval. Odpeljali so ga v 
bolnišnico. Na motornem kolesu  
je za okrog 500 din škode.

le krajine se  je uspešno borila 
samo z drugo in tretjo ekipo 
Karlovca. Obakrat b i lahko B elo
kranjci z m alo več sreče zmaga
li, toda že dvakratni neodločen 
izid je bil lep uspeh. Druga in 
tretja ekipa, ki so  jo  sestavljali 
mladinci, sta doživeli visoke po
raze. V nedeljo sta se v glavni 
tekmi najprej srečali prva ekipa 
Karlovca in Bele krajine. Videli 
smo zelo lepo igro obeh ekip. 
Črnomaljci so presenetljivo po
vedli celo z  2:0, toda do konca 
tekme le niso zdržali in so doži
veli poraz s  3:2.

Rezultati: Karlovac III. — Bela 
krajina 2:2; Karlovac II. — Bela 
krajina II. 5:1, Karlovac I. — 
Bela krajina III. 9:0; Karlovac II.
— Bela krajina I. 3:3; Karlovac I.
— Bela krajina II. 9:2, Karlovac 
III. — Bela krajina U l .  3:0; Kar
lovac I. — Bela krajina I. 3:2, 
Karlovac III. — Bela krajina II. 
3:0 in Karlovac II. — Bela kra
jina III. 7:1. Lestvica: Karlovac 
I. 6, Karlovac II. 5, Karlovac 
III. 5, Bela krajina I. 2, Bela 
krajina II. 0 in Bela krajina III. 
0 točk.

Najboljši strelci turnirja so biJi 
vsi: znani nogometaši iz Karlov
ca: Baršič. in  Protulipac po 8, 
Karaš 7, Lang 6; najboljši strelec 
Bele krajine je bil A. Švajger — 
3 gole.

Po končanem turnirju sta odi
grali tekmo najbojjši ekipi Kar
lovca in Bele krajine. Požrtvoval
ni Črnomaljci so  na koncu le do
segli zasluženo zmago — zmagali 
so z rezultatom 9:6. Obe ekipi sta 
pokazali nekaj izrednih potez in  
kombinacij, videli sm o mnogo 
strelov na gol in  delnih obramb 
vratarjev. Strelci za Črnomelj so  
bili: T. Weiss in T. Švajger 3, 
A. Švajger 2 in Karin 1. Za črno
maljsko ekipo so igrali: M. Kobe, 
A. Ferfolja, V. Weiss, J. Karin, 
T. Weiss, A. Švajger (T. švaj- 
gar (T. Švajger in B . Grguraš). 
Vse tekme je  sodil trener Bele 
krajine Klajič.

A. LATERNER

VELETRGOVINA

»MERCATOR« Ljubljana
POSLOVNA ENOTA 
»STANDARD« NOVO MESTO

v a b i k sodelovanju

novega sodelavca
te r  r a z g l a š a  
prosto delovno mesto za

PRODAJALCA
v prodajalni »DOLENJC« Šentjernej 

POGOJ:
kvalificirani delavec v trgovini, lahko začetnik. 
Nastop dlela po dogovoru.
Pismene prošnje pošljite do vključno 12. avgusta 
1969 splošni službi Poslovne enote »STANDARD« 
Novo mesto, Glavni trg 3.

vsak mesec 
NOV PROGRAM

m vm
pred piki komarjev 

varuje biban !

Ji

m *?
Posebno prav vam bo prišel na TABORJENJU,
IZLETIH v naravo, pri RIBOLOVU . . .
BIBAN razpršite po nepokritih delih telesa in več ur 
ste varni pred ubodi komarjev, brencljev, čebel itd.

Čeprav je bilo pred nekaj dnevi še zelo hladno in je padal dež, je sonce ponovno 
privabilo na novomeško Loko kopalce. Mladi nadebudneži so «i postavili na breg« 

gol, kjer prav pridno igrajo vaterpolo (Foto: M. Gošnik)

23. leto • 150 avionov
Dušan Zupanc se že več kot dve desetletji 

ukvarja z modelarstvom -  150 izdelanih avionov, 
od tega kar 80 po lastnih načrtih

Dušan Zupanc in Adolf šuštar  
sta v Novem mestu prav gotovo 
pionirja v modelarskem športu; 
prvi se  udejstvuje na tem zelo 
zanimivem in zahtevnem področ
ju  že 23. leto, drugi pa samo tri 
leta manj. Ker se o modelarstvu 
zelo redko kaj sliši in ker je  bilo 
pred kratkim na prečenskem aero
dromu slovensko prvenstvo letal
skih modelarjev, smo naprosili to 
variša Zupanca — aktivnega m o
delarja, da bi nam kaj povedal 
o novomeškem aeroklubu.

»Predvsem se mi .zd i, da vsi 
ljudje ne jem ljejo te športne pa
noge dovolj resno. Velikokrat 
sem že slišal: . . .  odrasli ljudje, 
a se »igrajo« z aviončki; saj to 
je vendar za otroke! Povem vam, 
da se  lahko igrajo otroci samo

z najlažjimi in najpreprostejšimi 
aviooi. Za vse zahtevnejše mode 
le pa je potrebno kar precejšnje 
znanje matematike, fizike in aero
dinamike. Vsak modelar si mora 
najprej narediti podroben načrt, 
katerega se je sam spomnil. Da 
pa iz načrta nastane avion, ki lah
ko s  pomočjo vetra in zračnih 
tokov ostane dalj časa v zraku, 
je  potrebno kar precej naporne
ga, natančnega in potrpežljivega 
dela. Sam imam že dovolj izku
šenj in potrpežljivosti, a me vse
eno izdelava gumenjaka zaposli z 
najmanj enomesečnim napornim 
delom.

Naš glavni material, iz katere
ga izdelujemo avione, je balza. 
Včasih smo uporabljali tudi lipov 
in smrekov les, toda oba sta pre
težka za lahke jadralne modele. 
Lahko torej vidite, da začetek

Nov republiški 
rekord Jenkoletove
V zadnjem kolu tekmovanja za 

pokal PZS v plavanju, ki je bilo  
29. julija v Trbovljah, je bil Ce- 
lulozar tretji. Zmagal je trbovelj
ski Rudar s  14.235 točkami, drugi 
Je bil Koper z 12.503 in 3. Celu- 
lozar, ki je  nabral le 11.835 točk. 
Vzrok za tretje m esto je bila prav 
gotovo neupravičena diskvalifika
cija Zvonka Prosenika zaradi do
mnevnih nepravilnih obratov pri 
disciplini 200 m hrbtno. Prav za
radi tega je Celulozar izgubil pred
nost, ki jo  je im el pred Koprom. 
Za dodatek še to: diskvalificiral 
ga je  sodnik iz Kopra, ki je s  
tako »akcijo« pomagal svojemu 
moštvu, da je nabralo več točk 
kot Celulozar.

Prav prijetno je na tem tekm o
vanju presenetila Celulozarjeva 
plavalka Nevenka Jenkole z no
vim slovenskim rekordom za sta
rejše in mlajše mladinke v disci
plini 100 m delfin s časom 1:19,4. 
Rezultati — moški: 400 m cravvl: 
l . čatgo; ioo m prsno — 1 . Zlatic; 
200 m delfin — 2. Čargo in štafeta 
4 x 100 m  cravvl — 3. Celulozar 
(Mugoša, Gelb, Bizjak, Čargo). — 
Zenske — 400 m cravvl: 4. Mojca 
Novak; 100 m prsno — 2. Meta 
Novak; 100 m delfin — 1. Jenkole 
in štafeta 4 x 100 m mešano — 3. 
Celulozar (Meta Novak, Pogačar, 
Jenkole, Mojca Novak).

L. HARTMAN

Tenisači počivajo
V nadaljevanju teniškega prven

stva Novega m esta sta odigrala 
partiji samo M. Picek in Lukšič. 
Pri rezultatu 1:1 (6:4, 3:6), sta 
morala srečanje prekiniti zaradi 
noči. Po vsej verjetnosti se bosta 
sešla še enkrat, čeprav bi nekate
ra srečanja že morala biti odigra
na, zaradi dopustov niso bila. V 
končnem vrstnem redu sta na vrhu 
lestvice še vedno Uhl in Medic 
brez poraza, takoj za njima pa je 
J. Splihal.

Toda kljub temu so  vsa tri igri
šča zmeraj zasedena; novomeški 
mladi tenisači pridno vadijo ter 
se pripravljajo za prestop k sta
rejšim igralcem — članom.

Plesno tekmovanje
V soboto, 2. avgusta, je bilo v 

novi restavraciji hotela Grad Oto
čec plesno tekmovanje med ekipa
mi CSSR (plesalci — amaterji iz 
Pšibrama) in Slovenije. To je bil 
povraten dvoboj, v katerem so  
plesalci Slovenije že drugič zma
gali, tokrat z rezultatom 120:163. 
Po zelo zanimivem tekmovanju so 
gostje in domačini odplesali še 
nekaj latinskoameriških plesov; ob
činstvo je  toplo pozdravilo naša 
državna prvaka" — Vereno Trofenik 
in Draga Suleka. M. GOŠNIK

££:x?x;<<: vk

Dolfe Šuštar s svojim »gu
menjakom« na sloven
skem prvenstvu za mode
larje Prečni, še  trenutek 
in model se bo dvignil 
pod oblake. . .

(Foto: M. Gošnik)

niti ni tako drag (gumenjak 
stane okoli 40 din); stroški pa se 
močno povečajo, če vgradimo v 
aviončke motorje — ti stanejo 
tudi do 250 dinarjev.

Z našim nastopom na sloven
skem prvenstvu sem bil zelo za
dovoljen. Posebno moram pohva
liti oba mlajša tekmovalca — Ja
neza Penco in Tineta Brodarja, 
ki sta zasedla četrto in šesto m e
sto. Že nekaj let so' med najbolj
šim i modelarji v  Sloveniji Kranj
čani, vendar se jim Novomeščani 
z vedno večjimi koraki približu
jemo.

Ob koncu bd vsem mladim pri
poročil udejstvovanje v modelar
skem športu, ker se lahko nauče 
vztrajno in natančno delati. Veli
ko bodo na svežem zraku, in kar 
je  najvažnejše — športno se bodo 
lahko izživljali še v starejših le 
tih!«

M. GOŠNIK

SEŽANA — V svetovno znani 
kobilam i Lipici bo 10. avgusta 
tradicinalni jahalni turnir. Prire
dila ga bosta jahalni klub Srečko 
KosoveJ in sindikalna podružnica 
konjeniškega kluba iz Lipice. Na 
turnirju bodo nastopili klubi iz 
Zagreba’, Celja, Maribora, Lipi
ce, Trsta in Vidma. Letos priča
kujejo Lipičani rekorden obisk. 
(N . N .)

Od tu in tam
VENIŠE — V nedeljo, 27. ju

lija, je bila v Venišah prijateljska 
nogometna tekma, kjer sta se 
pomerili domača ekipa in ekipa iz 
Rake. Rezultat je bil — 10:4 za 
ekipo Veniš. Najuspešnejši strelec 
pri domači ekipi je bil Radij, pri 
gostujoči pa Kotar. (B . G.).

KRŠKO — V prijateljskem pla
valnem dvoboju pionirskih moških 
moštev so najmlajši plavalci Ce- 
lulozarja premagali svoje vrstnike 
iz PK Ljubljana z rezultatom 36:35.
V kategoriji mlajših pionirjev je 
bilo doseženih nekaj odličnih re
zultatov. Izven konkurence ie na
stopil tudi 9-letni pionir Andrej 
škafar, ki je preplaval progo 200 
metrov mešano v času 3:42,8 kar 
Je rezultat evropske kvalitete za 
to starostno skupino. Prav gotovo 
se bo iz tega pionirja razvil še 
izredno kvaliteten plavalec. Rezul
tati: 400 m cravvl: 1. Milan Bar
bič; 200 m prsno — 1. Jožen Peč
nik; 100 m hrbtno — 1. Igor Turk; 
100 m delfin — 1. Igor Turk in šta
feta 4 x 50 m  mešano — 1. Celulo
zar (Grajžl, Pečnik, Turk. Bar
b ič). (L. H .)

KRMELJ — V osmem kolu tur- 
nirja za naslov brzoooteznega pr
vaka Krmelja je med 12 udeležen
ci že četrtič zapored zmagal 
Drstvenšek (Sevnica) z 9 točkami, 
sledijo š  ribar 7,5, Debelak 7. Žit
nik; 100 m hrbtno — 1. Igor Turk: 
Pfajfer 6, Kos 5.5 itd. V skupnem 
plasmaju vodi še naprei šrihar 
pred Debelakom, Žvaroni In Žitni
kom. (D B.)

KRŠKO — V nedeljo se je ob 
Celulozar levem bazenu zbrala 
manjša skuuina državnih reprezen
tantov v nlavaniu. Pod v o lv o m  
trenerja Mirkoviča so nričeli vnd’- 
ti: Kurbanovič. Matič. Vvata Miloš. 
Kuridia. Roeošič in R.a^etič^va. 
Pod 10. aveustom pričakujeta še 
Vrhovška. Klemena. Pnvličeviča *«r 
Ozretiča. Moška ekina se bo nri- 
pravljala za tekmovanie v evrop
skem ookalu. ki bo 33. in 24. «v- 
eusta v Varšavi: ni n v alke v>0 '’0
im ele prav takšno tekmovanie v 
Dubrovniku in se brHn nani o p 
oravljale v Solitu. (M. G.)

NOVO MESTO — Na hitroootez- 
nem šahovskem r>rvenstvu. ki ie 
bilo 1. avnusta v šahovskfm Ul"bu. 
so bili doseženi naslednii zanimi
ve iši rezultati: Penko : Bocvano- 
vič — 1:0. Bogdanovič : ščat) — 
1:0. Penko -: vene — 1:0. ščaD : 
Veru* — 0:1. Bogdano v i«'- • Veno — 
1:0. Penko : ŠčatJ — 1:0. Istenič : 
SčaD — remi. Picek : ščan — re
m i. Biaianovič : Vene —  1:0. P i
cek : Vene' — 1:0. Vrstni red: 1. 
Penko 8 točk. 2. Boednnnvir 7 
3. do 4. Vene »n ščan -I. 5. do C. 
Pio«*V in Istenič. 7. X Hif-
lanovi.'- in 9. Poredoš. (M. G.)

SKOPJE — V nadalievanin par
tij na mednarodnem šahovskem  
tnm iriu »Srečanie solid»'tio«ti 
1969« ie Planinc izeubil s  Holmo- 
vom. .Taffv in Kuraiica sta remi
zirala. Ostoiič in Puc na sta o re- 
kinila srečanie. Na tum iriu zaen
krat. vorti*i IHit""««« in Ho*-* M** 
tulovič je tretji. Planinc enaisti.

na ie trenntno še hrez Vvv*ke 
(N . N .)

SPLIT — Na državnem prven
stvu v strelianiu na glinaste golo
be je izmed 12 ekip oostaln dr
žavni nrvak ekioa Olimniie Od 
400 možnih trolobov so iih T iub- 
liančani zadeli kar 370 (nov dr
žavni rekord). Med 70 nosam ^zni- 
ki ie postal nov državni nrvak 
Trifunovič — od 100 colobov je 
zerešil samo enega. Naibol'e uvr
ščen Slovenec ie bil Zadnikar 
(tretie m esto). (K. L.)
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| Jutri bo poroka I
|  D rag i; |
= T o je  z ad n je  p ism o , k i t i  ga p išem . f

J u t r i  b o  p o ro k a . N a jin ih  s reč an j n e  bo več. P o zab iti |
§  b o m  m o ra la  n a te , to d a  kako! K ak o  n a j s i iz trg a m  iz s rc a  =
|  tv o jo  p od o b o , tv o jo  p le m e n ito  du šo , tv o je  o b je m e  . . . ?  N e, §
|  te g a  n e  z m o rem  zd a j in  tu d i n e  vem , k d a j b o m  to  zm ogla. i
E M o rd a  n iko li. N ihče n e  ve, k a k o  m i je  hu d o , k e r  n e  mo- |
S re m  lju b i t i  tis teg a , k i b i g a  m o ra la , a m p a k  lju b im  tebe , k i =
S b i te  n e  sm ela . §

J u t r i  bo  p o ro k a . N a jin ih  s re ča n j n e  b o  več. P o zab iti =
|  b o š  m o ra l n am e. B o to  tu d i te b i ta k o  težko  k o t m en i?  S em  E
= tu d i te b i ja z  b ila  ed ina , a li se m  t i  b ila  le  en a  izm ed  m no- =
= g ih  p r i je tn ih  dek le t?  N e, n ik a r  m i n e  o dgovori n a  to  vpra- =
= šan je , k e r  n e  že lim  s liša ti  laži. P a  tu d i resn ice , n ik a r  m i ne  1
|  povej resn ice! P re k ru ta  b i b ila  za  m o jo  m lad o  dušo . §

J u t r i  b o  p o ro k a . Se t i  zd i ču dn o , d a  sem  se  o d lo č ila  =
E zan j?  S a j sem  ti  vedno  go vorila , d a  lju b im  le teb e . N isem  |
|  t i  lag a la  — ves čas  sem  lju b ila  le  te b e  in  tu d i zd a j n e  lju- |
|  b im  drugega, čep ra v  se m  vedela  še  od  p rv eg a  n a jin eg a  d n ^  =
E d a  te  n e  sm em  lju b it i  in  d a  je  v sak  k o ra k  s  te b o j b re£  f
|  u p a n ja . M očno se m  se  tru d ila , d a  b i po zab ila  n a  te , to d a  =
|  zam an . T ako  se m  ti ž rtv o v a la  u re , m esece, le to  in  ž rtv o v a la  =
|  b i  ti  m o rd a  vse  ž iv lje n je  — sam o  zato , d a  b i m i po k lo n il =
|  s re č a n ja  s te b o j. K a j več s i n isem  u p a la  želeti. f

ž e le la  p a  sem  si ves čas, d a  b i sp o zn a la  tis to , k i je  |
|  ta k o  s rečn a , d a  si z n jo  de liš  svo j dom . S re ča la  sem  jo . V =
|  n a ro č ju  j i  je  sedel lju b e k  o tro k  s p o ln im i lički, ob  n je j je  =
|  s to p a la  dek lica  z do lg im i p lav im i lasm i. N jen  o b raz  je  b tt i
= u tru je n  in  z a sk rb ljen , p rv e  gube so  se že za risa le  van j. Pri- =
E jazno  se  je  p o g o v a rja la  z o tro k o m a  in  se j im a  sm eh lja la . §
E T edaj m e  je  d ek lica  opazila . »Tovarišica!« je  šep n ila  m ate- E
E ri. M ati m e  je  p og le d a la  in  m e  p rija z n o  pozd rav ila . Z ve- E
|  liko  težavo  sem  j i  v rn ila  p o zd rav , ne  d a  b i jo  po g ledala , |
= k a j t i  t a k r a t  m e je  n e n a d o m a  n ek a j s tisn ilo  p r i  s rc u  — pre- s
E tre se l m e je  pog led  n a  o tro k a , p re t re s la  m e je  b esed a  »to- |

varišica« , a  še n a jb o lj n je n  p r ija z n i po zd rav . O b ču tila  sem  |
E k riv d o  p re d  o tro k o m a , p re d  n jo , a  n a jv eč jo  k riv d o  p re d  E
E te b o j, k i te  lju b im . Z ak a j b i ti  vzela vse to?  V se n a jd ra ž je , |
E k a r  im aš?  Tebi, k i te  lju b im ! K aj b i t i  b re z  n jih , k a j bi |
|  o n i b rez  teb e?  O benem  m e  je  p o s ta lo  s t r a h  nečesa  nežna- =
E nega. M o rd a  m e  je  b ilo  s t r a h  m o je  p rih o d n o s ti.

Z večer je  p r iše l za ro čen ec  in  o d lo č ila  sem  se. T udi E
i  n je g a  se m  lju b ila  nekoč, p re d n o  sem  p o zn a la  tebe. in  m or- |
5  d a  ga b o m  lju b ila  sp e t, ko  b o m  po zab ila  na te .
E J u t r i  b o  p o ro k a . N a to  g o stija . P le sa la  b o m  v do lg i beli i
E obleki. O polnoči b o m  sn e la  venec in  m ož m e bo odvedel v §
|  spa ln ico , č e z  n ek a j le t se  b o m  s re č a la  s  te b o j. V m o jem  |
= n a ro č ju  bo sedel lju b ek  o tro k  s  p o ln im i lički. M oj o b raz  =
|  bo  u t r u je n  in  z a sk rb ljen , p rv e  gube se b o d o  že v risa le  van j. =
E B oš lju b il ta  o b raz?  N e, sa j to  je  o b ra z  n je , k i si jo  tu d i e
|  lju b il nekoč, ko  je  b il n je n  o b ra z  ta k o  m lad  in  svež k o t je  =
|  zda'j m o j. M o rd a  še  lepši. M o rd a  si jo  lju b il še  b o lj. f
|  In  jaz?  P o g led a la  te  b o m  z re sn im i, z re lim i očm i. B om  §
E še vedno  v ide la  v teb i človeka, k i je  ed in i, k i ga lah k o  I
|  lju b im , k i b rez  n je g a  n e  m o re m  živeti? N e vem  o dg o v ora  |
|  n a  ta  v p ra ša n ja , m la d a  sem  še. M o rd a  b i t i  vedel odgo- |
1 v o riti  n a n je , to d a  ali b i m i p ov ed a l p o  p rav ic i?  Ti si zrel, E
E izkušen , d o b ro  p o zn aš  m o jo  o tro šk o  dušo , za to  si m i pri- f
i  povedoval ču do v ite  s tv a ri, d a  sem  sa n ja la  o n jih  vse d n i in - f
I  noči. T o d a  zdaj sem  se  zb u d ila  in  v id im  p re d  sebo j le E
i  k ru to  resn ico . Ne, n e  o b to ž u je m  te  — ne za  bo lečine, ki E
i  j ih  im a m  se d a j, ne  za  tis te , k i j ih  b o m  še  im ela  v sak  v ečer §
i  ob  n a j in i u r i , ko  se  b o  p riž g a la  p rv a  zvezda . . .  N ikoli b i te  E
|  n e  m o g la  ob toževa ti, k e r  te  lju b im . In  k e r  te  lju b im , te  |
E zapu ščam . V rn i se  v svo j lep i d o m , k  sv o jim  n a jd ra ž jim ! s
i  K aj b i t i  b rez  n jih ?  K a j b i o n i b re z  tebe?

D ragi! T o  je  z a d n je  p ism o , k i t i  g a  p išem . O dgovora  |
|  n an j si ne  želim , k a j t i  ju t r i  b o  p o ro k a . |

1  (H o n o ra r  100 d in ) M ETKA KOVAČ |
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Huligani tudi v Šentjerneju

„Prepelji, brodnik, me takoj!"

Nepoboljšljivi nasilnik Milan Župan je bil pred 
kratkim obsojen na 11 mesecev zapora

Občinsko sodišče v Novem 
m estu je nedavno tega ob
ravnavalo prim er Milana žu 
pana, kmečkega delavca iz 
Dol. Stare vasi pri šentjerne-

LJUDJE OB SAVI SO HVALEŽNI BORCEM JLA IZ NOVEGA MESTA

Sevničani na Mont Blanc

Vse za turizem!

Ju. Mladenič ima šele 19 let, 
a  je s svojum dosedanjim ob
našanjem že večkrat doka
zal, da je nasilnik.

Že večkrat je  imel z njim  
opravka sodnik za prekr
ške, ker je razgrajal na jav
nem mestu, razen tega je 
bil v zadnjih nekaj letih kar 
17-krat prijavljen zaradi 
cestno prom etnih prekrškov.

Pred sodišče ga je prive
del nasilniški izpad, ki ga 
je  zagrešil 29. januarja  le
tos skupaj z mladoletnim  J. 
B. Ves dan sta  popivala, na
to pa po Šentjerneju narav
nost iskala priložnost za pre
tep. Sredi ceste sta najprej 
stopila k 17-letnemu A. K., 
ki se je peljal mimo s kole
som. Skočila sta vanj in ga 
s kolesom vred podrla na 
tla. Napadeni mladenič, kd 
je poznal prepirljivca, se je 
pobral in odpeljal, to pa raz
grajačema še ni bilo dovolj. 
Z žaljivo pesmico sta izziva
la miličnika Valentina Ovit
ka, ko pa se je ta približal 
v uniformi, sta ga tudi na
padla in mu prizadejala tež
ko telesno poškodbo.

Prebrisana kot sta, sta se 
na razpravi izgovarjala, kriv
do je nase hotel prevzeti 
mladoletni J. B., vendar je 
imelo sodišče dovolj doka
zov, da je glavni krivec Mi
lan župan. Obsodili so ga na 
11 mesecev zapora. — Popol
noma pravilno in zasluženo! 
Kaj drugega tak prenasitnež 
in objestnež tudi ne zasluži.

O g la šu jte  

\  D o l .  l is tu !

Čeprav sta vozili Ford GT 40 na 
naši sliki v vodstvu, tudi z more
bitnim prvim mestom na nedeljski 
dirki v Zelt\vegu v Avstriji, ki je 
letošnja 10. in zadnja za svetovno 
prvenstvo prototipov, lanski prvak 
Ford ne m ore odvzeti absolutne 
zmage Porscheju (levo). Nemška 
ekipa sl je  nam reč na prejšnjih 
dirkah (Daytona — na sliki, Se-

prvič dostopen tudi Jugoslovanom, 
se bo začel v nedeljo 10. avgusta 
ob 13. uri. Naša turistična podjetja 
na žalost niso mogla zagotoviti 
prodaje vstopnic pri nas in tudi 
naši gledalci jih bodo lahko kupili 
šele v Zeltwegu — stojišča po 50 
šilingov (25 dni), sedišča po 100 
šilingov — zmanjkalo jih  ne bo, saj 
je  prostora za 100.000 gledalcev.

Dolenjski poštarji - v nedeljo na Mirno!
Tudi letošnje srečanje po

štarjev Dolenjske in Spod
njega Posavja bo na Mimi. 
Ker nam lani zaradi slabega 
vremena ni bilo dano obču
dovati lepot, ki jih  nudi p ri
jeten kotiček pod razvalina
mi starega gradu, smo skle
nili, da poizkusimo še en
krat.

V nedeljo, 10. avgusta o b ! 
10. uri dopoldne se bodo , 
zbrali na Mirni aktivni de- j 
lavci novomeškega PTT pod
je tja  s svojimi družinami, 
zbora pa se bo udeležilo tu 
di veliko upokojencev 'e  
stroke, prav tako z družina
mi. Tradicionalnemu šeste
mu zboru dolenjskih poštar
jev bo letos dan še nekoliko

večji Poudarek. Združili ga 
bona° namreč s proslavo 50. 
o b le tn e  ZKJ, sindikatov in 
SKOJ- <

Tudi tokrat bo na progra
mu ne&aj tekmovanj. Dostav
ljači bodo tekmovali v hi
tri boji, najboljši strelci in 
šahist bodo pokazali svoje 
sposobnosti, za zabavo pa 
bosta še tekmovanji v hoji v 
vrečah in napihovanju ba
lončkov. Vse prvo plasirane 
tekm°yalce že čakajo i&pe 
prak^čne nagrade.

Letos bodo tudi tisti naši 
delavk, ki so dopolnili 30 
let Ujioški) in 25 let dela v 
strok1 (ženske) prejeli lepa 
spominska darila. Za dobro 
počutje in razvedrilo bo na

Pri srečavanju ga je 
poškodoval

Andrej Pavlin iz Brežic se je 29. j 
julija ponoči peljal z osebnim av- ! 
tomobilom z Bizeljskega proti do
mu. V bližini spomenika v gozdu , 
Dobrava je privozil nasproti po j 
sredini ceste neznani voznik tovor- j 
nega avtomobila in mu ob sreča
vanju poškodoval levo stran avto- j 
mobila, na katerem je nastalo ško- j 
de za okrog 5.00o dinarjev, laže ] 
poškodovan je bil tudi voznik 
osebnega avtomobila.

Neprimerna hitrost
Voznik osebnega avtomobila An- j 

ton Hribernik iz Brežic se je 29. 
julija popoldne peljal proti Čatežu. . 
Na križišču pri gostilni BUDIC ga J  
je zaradi neprimerne hitrosti zaue- : 
lo zanašati po cesti, pri čemer je | 
zapeljal če« cesto na levo in se ; 
prevrnil na streho. Pri nesreči se , 
je lažje poškodovala sopotnica I 
Alenka Ureh iz šenUenarta, na av- | 
tomobilu pa j« za okrog 4.T>00 din ; 
škode.

Trčenje v križišču
1. avgusta dopoldne se je pripe

tila prometna nesreča na Cesti 
krških žrtev v križišču pri novem 
mostu v Krškem. Voznik tovorne
ga avtomobila Karel Plunko iz 
Polena je privozil iz smeri Zagre
ba in v križišču pri novem mostu 
zaprl pot, motoristu Alojzu Zagor
cu iz Krškega, ki je privozil iz 
smeri Vidma proti Kostanjevici. 
Prišlo je do trčenja, pri čemer se 
Je motorist poškodoval, da so ga 
odpeljali v novomeško bolnišnico. 
Na motorju je škode za okrog 1500 
dinarjev.

Ni se prepričal, če je 
cesta prosta

1. avgusta popoldne se je pripe
tila prometna nesreča na Ulici 
21. maja v Brežicah. Voznik oseb
nega avtomobila Jože Osredič iz 
Sontlenarta je zavijal s Cest« pr 
vih borcev na levo, ker je hotel 
vozilo obrniti. Pri tem se ni pre
pričal, če Jo oesta prosla. Za njim  
Je privozil voznik osebnega avto
mobila Jože Pšeničnik iz Pišec in 
nameraval pred njim vozeči av
tomobil prehiteti. Prišlo je do tr
čenja. Na vozilih Je nastalo za 
okrog 2.000 din škode

Razdalja je bila 
prekratka

2. avgusta dopoldne se je pripe 
tila prometna nesreča na -cesti 
1/1 v Ribnici na Dolenjskem, iz 
Zagreba proti Ljubljani je vozil 
voznik osebnega avtomobila Ha 
šim Corda iz Zagreba. V Ribnici je 
zmanjšal hitrost, ker jo pred njim  
vozeča kolona vozila počasi. Tedaj 
pa se je zarodi prekratko var
nostne razdalje zaletel v zadnji 
dol Cortlovoga avtomobila voznik

o s e b i j  avtomobila Željko Štohr 
iz Z8gjy°a. jfa vozilih ie za okrog 
1.000 dm škode.

Nesreča v križišču
P°P3J^‘lc 2. avgusta se je pripe

tila p o le tn a  nesreča v križišču 
Ulice .uiaja in Vodnikove uli- 
ce v .'"e?lcah. Po Ulici 21. maju 
je P., o! voznik osebnega avto- 
inobil*'../'tani.siav Dokler iz Brežic 
in z»v’J‘u v Vodnikovo ulico, ne 
da bi *  Prepričal če je prosta. V 
tem je po Vodnikovi u
lici P - ' 1* mopedist Jože Prah i/. 
pcrine n se zaletel v osebni avto
mobil- Na _ vozilih je nastalo za 
ota'Op ' dinarjev škode.

Nepazljivost na cesti
2. zvečer st> je pripetila 

prontf1’  ̂ nesreča na Ulici 21. ma
ja v „hn lcuh- Voznik osebnega 
avtoBj®.11* Ivan Zidar iz Brežic 
je P°*L P° Ulici 21. maja v sme
ri d ,  borcev pravilno po 
desni ""oni. V bližini trgovine 
»Zele°J Ya<< je za njim privozil vo

J2«i?ae8u avtomobila Aleksan- 
der Onjpoveo iz Brežic in se za 
radi d je lj iv o s t i  zaletel v zadnji 
del ‘j, „ l°Vef?a avtomobila. Na vo
zilih J na-valo zn okrog 2.000 din 
škode-

Z ifl°Pedom v kolesarja
3. ponoči se je pripetila

proifl0? ,1 nesreča na cesti Seno- 
v o -- j ewm ica. Mypodi§t Alojz 
Zork° Brežic je vozil s Seno
vega ™„l1 Brestanici, kjof ee je 
zalete* „ kolesarja Jožeta Kuneja 
iz Stojovmkn, ki je še a enim ko
lesari® stal na levi strani ceste. 
Koles®* m mopedist sta padla po 
cesti *'} poškodovala. Odpeljali
so .H1 n‘“‘rsivstveni dom Krško in

naprej v brežiško 
lK>lni5** Na vozilih je za okrog
•>00 d,n s«odc.

NeP^merna hitrost na 
^•Pregledni cesti

V o f1 posebnega avtomobila Sta- 
nisiav *‘bar iz Sp. Luč pri Kr- 
.škeifl ‘ . Je 3. avgustu dopoldne 
PeM v Osredku. Nasproti je 
privojv 'Ojoiik osebnega avtomo
bilu ^ Ziirn iz Nemške vasi pri 
KršKf1 ' 'Suradi neprimerno hitro- 
■iti i r t ^ l e d n e  ceste st« trčila.

$ 0 0  d n Škode. naSUd°  ZU ° krOK

Nepr'nierna hitrost na 
°zki cesti

vvi °sebnega avtomobila 
. S t a i f V ^ e l j  ij. Bre5,j a  j o  3 . n v - 

gust* pfP'tbie vozil proii Veliki 
d0 Jo! 1 ist 1 je pripeljal 
naspf'V voznik osebnega avtomo- 
bila . iz Puke iz Breganskega 
naS™»ke f. radi neprimerne hitrosti 
in »ta trčila. Na vozi-
Hh okrojr dm dinar-

srečanju skrbel ubran pev
ski oktet in glasbeni ansam 
bel.

Organizatorji se na moč 
trudijo, da bi tudi udeležen
ci tega srečanja bili kar naj
bolje razpoloženi in se v ne
deljo pozno popoldne razšli 
z najboljšim i vtisi. Vse je 
pripravljeno, potrebujem o le 
še lepo vreme! Nasvidenje v 
nedeljo na Mirni!

JOŽE KlIKEC

Prekopi tretja 
nagrada

Med 28. julijem  in 3. avgu- 
| stom je bil v Izoli sem inar 
i za radioam aterje. Med dru- 
J  gim je moral vsak udeleže

nec izdelati tudi gridtip me
ter, instrum ent, ki je vreden 
600 din. Tri najlepše izdelke 
so nagradili. Tretjo nagrado 
je dobil radiom aterski klub 
Prekopa, kar je zanj lepo pri
znanje. Razen iz Prekope so 
se udeležili sem inarja tudi 
člani klubov iz Cerkelj in No
vega mesta.

Folkloristi so gosto
vali na Gorenjskem

Folklorna skupina iz Dra- 
gatuša je v soboto in nede
ljo, ‘2. in 3: avgusta obiskala 
Gorenjsko in bohinjski kot. 
V soboto so nastopili »Pod 
skalco« ob Bohinjskem jeze
ru  in z nastopom navdušili 
več kot 250 gledalcev, pred
vsem tujcev. Drugi dan so 
si folkloristi ogledali Bohinj 
in izvir Savice, zvečer pa so 
nastopili v Bohinjski Beli, 
k jer so jim  gledalci navduše
no ploskali. Doslej so Go
renjci gledali belokranjske 
plese samo na televiziji. Dra- 
gatuški folkloristi so se v 
nedeljo vrnili polni prijetnih 
vtisov, sklenili pa so, da se 
na Gorenjsko še kdaj vrnejo.

K. W.

Po 40 le tih  sp e t na  G o rjan c ih : 8 6 -letni F ra n c  K o rošec  
in n jegova 80-letna žena (F o to : P o lde  M iklič)

„Pošteno sva garala!"
3. avgusta je praznoval 

Franc Korošec iz Grobelj pri 
Šentjerneju 86. rojstni dan. 
Prav ta dan si je zaželel, da 
bi videl Gorjance, že lja  se mu 
je uresničila, na Gorjance pa 
ga je popeljal sin, ki je  p ri
šel čestitat očetu.

Na vprašanje, kako to, da 
je dočakal tako visoko »ta- 
ros, je  Korošec dejal: »Vse 
življenje »va z ženo pošte
no garala, nikoli nisva žive
la v raakošju. Pil nisem  ni

koli preveč, drži pa, da se 
človek z delom krepi. Imela 
sva devet otrok: dva sta um r
la še m ajhna, eden pa je bil 
bolničar pri partizanih. Nem
ci so ga ujeJi in odpeljali v 
Dachau, odkoder pa se ni 
vrnil. Vsako leto dobim za 
njim  le 140 din. Kako m ajh
na je oena za mlado življe
nje!«

Čestitkam se pridružujejo 
vsi bralci Dolenjskega lista.

»P IK N IK  NA VALOVIH K R K E « so  im enovali veliko  veselico, ki je  b ila  v nede ljo , 
3. av g u sta , n a  D voru  v sad o v n jak u  po leg  gasilsk eg a  do m a . K o t je  v id e ti n a  slik i, 
so  se im e li o b isk ov a lc i k a r  d o b ro , čep ra v  n iso  b ili »na valov ih  K rke«. B ilo je  
vsega  do vo lj: p ija č e  in  jedače , za  d o b ro  v o ljo  p a  so  p o sk rb e li » av strijsk i žan- 
d a rji« , ki so  zap ira li po  n a ro č ilu , in  a n sa m b e l M aksa  K u m ra  s p ev k am a, k i je  

ig ra l za  p le s  (F o to : Iv an  Z o ra n )

— G lej, d rag a , za is to  ceno s i d o b ila  d v a k ra t več b laga! =
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V o jak i in ž en irsk e  en o te  m a jo r ja  M irk a  L ak ičev ića  iz N ovega m e s ta  se  p r ip ra v 
l ja jo  n a  p re s k u sn o  vožn jo  n o v eg a  b ro d a , k i bo  p o vezal š m a rč n o  in  B reg  p r i  

S evnic i. V o z ad ju  je  z n an a  iz le tn išk a  p o s to ja n k a  L isca  (F o to : Jo že  K rž ič )

Kolpa v oddaji 
»Po Sloveniji«

Filmski zapis o štiridnev
nem izletu novomeškega ta 
borniškega kluba STRELA s 
čolni po Kolpi od Osilnice do 
Starega trga bo predvajala 
ljubljanska televizija v od
daji »Po Sloveniji«. Gornji 
tok Kolpe, ki je turistično 
težje dostopen in malo po
znan, bodo tako predstavili 
tudi širšem u krogu naših 
gledalcev.

Nova delovna zmaga vojakov inženirske enote majorja Mirka 
Lakičevića iz Novega mesta in Kmetijskega kombinata Zasavje 
iz Sevnice: nov brod na Savi bo povezal Šmarčno z Bregom

d ih  fa n to v  u resn ič ila . N ov 
b ro d  n i povezal sam o  d o 
le n jsk o  in  š ta je r s k o  s tra n , 
v asi š m a rč n o  in  B reg , še 
b o lj je  povezal v o jsk o  z 
lju d m i, u trd il  p re p r ič a n je ,

503 : 503
V  ča su  k is lih  k u m a r ic  

sm o , ko  u re d n iš tv o m  časn i
k o v  in  časop isov  nava dno  
p r im a n jk u je  gradiva. N a m  
ga ne, to d a  na slovna  s tra n  
n o ve  š te v ilk e  »NOVO LE- 
SA«, glasila  k o le k tiv a  les
nega k o m b in a ta  v  S traži, 
je  p r iteg n ila  n ašo  p o zo r 
nost. T a ko le  p iš e jo  p o d  na
s lo vo m  503 : 503 —

»Zelo za n im iva  in  po  
m e m b n a  š te v ilk a  je  to  za  
naše p o d je tje !  K a jt i  to l ik o  
nas je  b ilo  na dan  30. ju 
n ija  le tos. P olovica  ž e n s k  
in  po lov ica  m o šk ih , k a j t i  
d o sle j so  p rev la d o va le  ve 
dno  že n s k e «, je  d e ja l to va 
riš F ranc Jožef. — »To je  
p rv ič  v  zgodo v in i NOVO - 
LE SA , da nas je  to čn o  vsa 
k ih  polovica.«  — Ja z  pa  
p ra v im : »Pa s m o  si le p r i 
borili ,en a ko p ra tm o s t’!«

(K e r  uiv o d n ik  v  »NOVO- 
L E S U « n i p odp isan , so d i
m o, da  izraža  m n e n je  o d 
govornega  u red n ika  oz. 
u redn iškeg a  odb ora  ..

N a  p o v se m  s v o js k i  na 
čin p o d p ira jo  ra zv o j tu r iz 
m a  v  Ž u že m b e rk u . K o pa l
ci, rib ič i in  d rug i g o stje  
si na ko p a lišču  ob  K rk i  
la h ko  og leda jo  e d in s tv e n  
bife, la s t K Z  Ž u že m b e rk .  
N jeg o va  p o se b n o s t je  v  
tem , da  je  bil o d p r t  ves  
čas> k o  še  ni bilo  p o le tn e  
sezone, v  času  n a jh u jše  
vročine  pa  so  ga zaprli, češ  
da ni m ogo če  d o b iti  stre- 
ža jke . S ic e r  pa: k a j  bi 
nergali, sa j  je  K rk a  blizu; 
k a k o  pa  so zd rža li ko pa lc i 
ta k ra t ko  b ife ja  še bilo  
ni?

M očan v od n i c u re k  iz n a m a k a ln e  n a p ra v e  p o šk ro p i h k r a t i  več k o t  12.800 k v a d r. m e tro v  p o v rš in e  z n a sa d o m  
h m e lja . A v to m a tsk o  n a m a k a ln o  n a p ra v o  u p o ra b l ja  n a  sv o jih  h m e ljišč ih  o b ra t  k m e tijsk e  z ad ru g e  v D raškov- 
cu  p ri Š e n tje rn e ju . N a p ra v a  im a  zm o g ljiv o st 2.000 li tro v  v ode v m in u ti. Z u m e tn im  n a m a k a n je m  b o d o  z n a t
no  iz b o ljša li p rid e le k  h m e lja , ki ga b o d o  v sak  čas  začeli o b ira ti  (F o to : P o ld e  M iklič*

•»ring, Brands Halcli, Monza, Targa 
florio, Spa, Niirburgring, Le Mans 
»n Watkins Glen) priborila veliko 
prednost pred ferrariji (zadaj le

vo), fordi, m atraini, alfami in dru 
gimi. Edinstveni avtomobilski spek
takel, ki je  letos preko Celovca in 
Judenburga v enodnevnem izletu

N a j vas  p rev eč  ne  m o ti 
n aslo v  iz A škerčeve pesm i, 
k a j t i  to k r a t  n e  g re  za  b a 
lado , tem v eč  p e sem  h v a l
n ico  — v o ja k o m  in ž en ir 
sk e  en o te  m a jo r ja  M irka  
L ak ičev ića  iz N ovega m e 
s ta . D v an a js t v ro č ih  ju l i j 
sk ih  d n i so  se  zago re lim  
fa n to m  u p ira li  valov i u- 
m azan e  Save, v s red o , 30. 
ju l i ja ,  j im  n iso  b ili več 
kos. N ov b ro d  je  sp lav a l 
p o  vodi, p a  ne  ta k o  k o t 
m n o ge  že lje  n a š ih  go spo 
d a rs tv e n ik o v , to k r a t  p ra v  
zares!

P re h o d  z ene  s t r a n i  S a 

d a  sm o  m i v civ ilu  in  oni 
v u n ifo rm a h  e n o tn a  sila , 
k i si p riz a d e v a  u s tv a r i ti  
b o ljš i ju t r i š n j i  d an .

Jan e z  V a lan t, ta jn ik  
k o m b in a ta  Z asav je , p rav i: 
»Nov b ro d  je  za n a s  in 
za  vse o k o lišk e  v asi veli
k ega  p o m en a . H m e ljišča  
v K o m p o lju  in  L oki b o 
m o  la h k o  zd a j zd ru ž ili v 
eno  delov išče, ta k o  se  b o 
do  tu d i s t ro š k i p rece j 
zm an jša li. S k ra tk a , n a 
m e n u  sm o  iz ročili p o m e m 
b e n  ob jek t!«

J. K R Ž IČ

co do najvišje možne točke, 
potem pa so nadaljevali pot 
po snegu. Za vzpon na vrh 
(4807 m) bodo potrebovali 
tri dni, od tega najm anj en 
dan za aklimatizacijo. Pogoj 
za vzpon je lepo vreme. Vod
stvo vzpona je prevzela alpi
nistka Marica Kostanjšek iz 
M aribora, ki je že bila na 
tem vrhu.

Udeleženci izleta bodo po
tovali z dvema kombijema in 
se bodo po program u vrnili 
iz Francije prek Švice in se
verne Italije domov 5. ali 
6. avgusta.

ve n a  d ru g o  je  po v zro ča l 
v a šča n o m  v oko lic i B reg a  
p r i  S evnic i velike težave, 
še  p o seb n o  velike p a  K m e
t i js k e m u  k o m b in a tu  Za
sav je  iz Sevnice, k i im a  
v K o m p o lju  in  L oki velike 
n a sa d e  h m e lja . In  k e r  b e 
sed e  še  n ič  n e  p o m e n ijo , 
so  se lo tili de la : k o m b in a t 
je  p rev ze l n a  sv o ja  ra m e 

n a  vse s tro šk e  za  nov  
b ro d , o b č in sk a  sk u p šč in a  
S evn ica  p a  je  zag o tov ila  
p o m o č  v o jak o v  iz N ovega 
m e s ta . O d to d  na.prej tp a  
je  šlo  vse po  v o ja šk o .

Z am isel v o ja k a  F ra n c a  
D o lin a rja , in ž e n ir ja  iz P o 
l ja n  n a d  Š k o fjo  Loko, se 
je  p re k  p o risa n ih  p o l p a 
p i r ja  in  k re p k ih  ro k  m la-

V juniju  in juliju je ime
lo planinsko društvo »Lisca« 
po program u več izletov v 
Julijce, slednji pa je bil 22. 
julija na Jalovec, kjer so 
preizkusili svoje moči po 
snegu z uporabo derez. Vse 
to je bilo potrebno prijav- 
Ijencem izleta na Mont 
Blanc.

15 članov tega društva je 
minulo nedeljo, 27. julija, od
potovalo prek Nove Gorice, 
Padove, Verone, Milana do 
Chamonaoca, k jer so se vzpe
li z žičnico in gorsko železni-

VLADO LAMUT: P R I KRVAVEM  KAMNU NA GOR
JA N C IH  — to d  m im o  n as  bo vo d ila  p o t v ned e ljo , ko  
bom o o b isk a li veliko  p rire d ite v , »K resno  noč« n a  

T rd in o v i gori

V nedeljo v Zeltvveg!



VAS BO BREZ VODE SAMO ŠE TO POLETJE

P r a t  n a  K r k o ,  o d ž e j a t  s e  k  i z v i r u

V Gazicah so kopali za vodovod starši in otroci -  Vsak, kdor je bil dovolj 
pri močeh, se  je spravil v jarek

Letošnje poletje je vroče. Sušo in vročino naj- 
oolj občutijo tisti kraji, ki so brez vode. Tudi v Ga- 
sicah ob Krki je že zmanjkalo kapnice, vendar se 
vaščani tolažijo, da so to zadnji žejni meseci. Do 
jeseni bodo zajeli hladen izvir pod vasjo in napeljali 
vodo v sleherni dom
Za vodovod so imeli v Ga

zicah vse pripravljeno že 
1939. Načrte jim je prepreči
la okupacija. Februarja le
tos so se spet sestali in po 
30 letih ponovno sklenili na
peljati pitno vodo v vas. Po
budo za to odločitev je dal 
Albert Unetič, ki so ga izvo
lili za predsednika vodovod
nega odbora. Karl Zlobko je 
prevzel tajniške dolžnosti, 
Jože Gramc pa blagajno.

Junija so začeli kopati jar
ke. Vsaki hiši so naložili 160 
delovnih ur. Razen tega so 
opravili člani posameznega 
gospodinjstva še po 80 skup 
nih ur pri izkopu dvorišč, 
rezervoarja ipd. Do začetka 
avgusta so izkopali 600 me
trov glavnega voda, vsega 
skupaj pa 1.780 metrov.

Predračun za vodovod 
predvideva 82.000 dinarjev iz
datkov. S samoprispevkom 
so zbrali vaščani 8.000 di
narjev, da bodo s tem pla
čali cement, železo, prevoz 
gramoza, prekop poti in 
strokovnjake. Občinsko skup
ščino so zaprosili za pomoč 
pri montaži. Od krajevne 
skupnosti Cerklje imajo 
odobrenih 4.000 dinarjev. 
Obrnili so se tudi na vodo
vodno skupnost v Cerkljah, 
vendar še niso prejeli odgo
vora

Trenutno čakajo na ce
ment. Potem bodo takoj za

čeli betonirati rezervoar. Le
sa bodo prispevali vsak ne
kaj. Cevi so ponekod že tu
di položili. Ko bo rezervoar 
zgrajen, se bodo preselili k 
zajetju. Vode priteče le 15 
litrov v minuti, zato so pred
videli nekoliko večji rezer

voar. Pravijo, da bo za va
ške potrebe dovolj vode. .Je
seni bo delo opravljeno. 
Dan, ko bo hladna voda iz 
izvira v gozdu pod vasjo 
pritekla v hiše, bo za vašča
ne velik praznik. Ce se zdaj 
hočejo odžejati, morajo po
njo deset minut daleč. Peri
ce hodijo prav na Krko, žrt
vino pa napajajo v vaški 
mlaki. Do Krke imajo neka
teri tudi kilometer hoje. Pot 
do nje bodo premerjali sa
mo še to poletje. J. T.

P r v i  t r i j e  t r a k t o r i s t i  b o d o  

š l i  1 6 .  a v g u s t a  v  K r a n j

Do 5. avgusta je strojna 
postaja AGRARIE v Breži
cah sprejemala prijave za iz
birno tekmovanje traktori 
stov, ki je napovedano za te 
dni. V prvi skupin: bodo tek
movali traktoristi, zaposlen: 
pri družbenih posestvih, v 
drugi pa zasebni lastniki 
traktorjev. Prvi trije v obeh 
skupinah si bodo priborili

IZ  B R E Ž IŠ K E  
P O R O D N IŠ N IC E
Pretekli teden so v brežiški po rodnišnici rodile: Ana Lužar iz Mrčnih sel — dečki, Ana Volčanj- šek iz Volčjega — deklico, Vera Markovinovič iz Brežic — Romano,Marija Radenovič iz Rog. Bobovca— Marinko, Lina Drčič iz PiSec —Andreja, Stanka Murko iz Skopic— Marijo, Silva Gošek iz Dobrove— Romana, Marija Kostevc iz Pavlove vasi — Ana-Marijo, Marija /2nidarič iz Orešja — deklico,Marija S uš in iz Blatnega — Bran ko, Marija Urek iz Stolovnika — deklico

Mladi sc prav nič niso ustrašili dela s krampi in lopa
tami, ko so v Gazicah pri Cerkljah kopali jarke in 
rezervoar za vodovod. Dva predstavnika — Martina 
Duhaniča in Tadeja Retlja so imeli celo v odboru. 

(Foto: Jožica Teppey)

N O V O  V  B R E Ž I C A H

■ DA N KS TEDEN se Je vrnila 
s počitnic v Savudriji četrta izmena otrok Prosvetni delavci so imeli v tej skupini 31 varovancev. Isti dan so prispeli na morje otroci iz pete izmene, ki bodo ostali na oddihu do 10. avgusta. To so šolarji iz Globokega, iz Brežic in z Bizeljskega. Nekateri med njimi se bodo letos prvič srečali z le potami sončne obale.

■ BRIC2ISK1 GASILCI so seves teden prizadevno pripravljali na slavje namenjeno v počastitev 100-letnlce gasilstva na Slovenskem. Gasilski štab se je ob tem 
odločil, da bo v svečani sprevod vključil tudi slovonske in hrvaške 
pionirje

■ NARODNI DOM spreminja 
dosedanjo podobo zunaj In zno traj. Na novo dobiva oblike pred

prezidavo. Trgovsko podjetje Ljud
ska potrošnja je dom odkupilo od JLA, da bi v njem urodilo salon pohištva in hotel B kategorije 
Mesto bo po dolgem času spet dobilo dostojen gostinski objekt

■ KRKA JR UILA V NKDKIJO
precej hladna. Kljub temu se je ves dan zadrževalo ob njej veliko kopalcev. Bazena v Oateških To 
pllcah sta bila ob sončnih Julij skih nedeljah in tudi med tednom nekoliko manj zasedena, ker so se številni obiskovalci raje odločili za osvežitev v zelen) reki

■ V IH! KOŠKI), ZA KOTI INCRN J L so pred dvema mesecema začeli delati vodovod. Pitna voda bo pritekla v 14 domov v Buko šku in v 48 hiš v Zakolu in Tr nju. Vaščani iz BukoSka so pri spevali na hišo po 1.700 dinarjev, v obeh sosednjih vaseh pa po1.000 dinarjev.
■ GRADBENO PODJETJE PIONIR zida novo šolsko poslopje v podaljšku Vodnikove ulice. Na 

gradbišču Jo žo ves Julij zelo ži
vahno, Gradnja lepo napreduje in 
obrisi velike in sodobne brežiške šole so že dobro vidni

pravico za nastop na repu
bliškem prvenstvu, ki bo 16. 
in 17. avgusta v Kranju.

Področno tekmovanje za 
sevniško, krško in brežiško 
občino organizirata sekcija 
za kmetijske strojnike in 
AGRARIA Brežice.

Pri tekmovanju v oranju 
bo moral vsak traktorist zo- 
rati deset arov ali 20 metrov 
široko in 50 metrov dolgo 
parcelo. Komisija bo ocenje
vala oranje prvih brazd, za
ključek oranja, raaor, čistost 
opravljenega dela, slog ora
nja in splošno podobo parce
le.

V tekmovanju v spretnost
ni vožnji z dvoosno prikoli
co bo moral vsak udeleže
nec prevoaiti zakoličeno pro
go in pokazati svoje znanje 
pri vzvratni vožnji.

Na p e s k u  s la b  
p r id e le k  p š e n ic e

Na Cerkljanskem je imela 
brežiška AGRARIA letos 24
hektarov pšenice. Letina Je 
bila povprečna. Na peščenih 
tleh je bil pridelek najslab- 
ši, od 2.000 do 2.500 kg na 
hektar. Na boljših tleh je do
segel pridelek 3100 kilogra
mov.

Kmetom so letos poželi 
pšenico prej kot na posestvu, 
zato so bili te pozornosti ze 
lo veseli. Trenutno žanjejo 
oves. Pridelek ocenjujejo na 
2.700 kilogramov na hektar. 
Na zadružnih površinah ga 
imajo 22 hektarov.

B R E Ž IŠ K A  
K R O M IK A  N E S R E Č

Pretekli teden so se ponesrečili in iskali pomoči v brežiški bol
nišnici: Ivan Brili, delavec iz Do brove. si je pri delu poškodoval desno roko: Vinko Brinjevec, sin kmeta iz Sel, si je pri padcu z mopedom poškodoval desno nogo; Brili Fride ik, delavec t Dovškc ga, si le v podjetju poškodoval ka zalec desne roke; Ludvik Slkošek delavec s Pokleka, si |e na cirku larju porezal prste desne roke; Draeoljuh Tri vuno vič, delavec iz Brožič, si Je na cirkularju poškodoval desno nogo; Franc Prah, kmet iz Vel. Malene, je padel v stanovanju in si poškodoval gla vo; Franc Gracar, upokojenec iz Dol. Leskovca, je padel na dvori šču in si poškodoval levo nogo

R a d io  B r e ž i c e
PETEK. 8. AVGUSTA: 20.00 do 20.10 — Napoved programa in poročila 30.10—20.25 — Nove plošče RTB, obvestila in reklame. 20.25 do 21.15 — glasbena oddaja: Izbrali ste sami.
NEDEMA. 10. AVGUSTA: 11.00— Domače zanimivosti — Kristina Fuks: O problematiki skrbništva in rejništva v občini Brcžico— Vzgojno predavanje: Sola lepega vedenja — Za naše kmetovalce— Zabava vas ansambel bratov Kovačič -  Nedeljska reportaža: Proslava 100 letnice gasilstva na Slovenskem v Brežicah — Pozor, nimaš prednosti! — Obvestila, ro- klame in spored kinematografov.13.00 ~ Občani čestitalo tn pozdravljajo
TOREK. 12. AVGUSTA: 18.00 do 18.50 — Novo v knjižnici — Jugo- ton vam predstavlja — Iz naše glasbene šolo — Vzgojno predava- nje: Sola lepega vedenja — Toden- ski športni komentar — obvestila, reklame in pregled filmov. 18.50 do 19.30 — Iz naSe diskoteke boat glasbe

pšss&ll
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V novi samopostrežni trgovini na Senovem je izbira 
živil in drugega blaga mnogo pestrejša kot prej. Po* 
leg prodajnega prostora je tudi priročni bife, v kate* 
rem postrežejo obiskovalcem z okrepčili.

(Foto: J. Teppev)

K daj b o  k o n č a n a  
p o t  za  S a v o ?

Krčani zelo težko čakajo 
na dokončno ureditev prede
la med dijaškim domom in 
novim mostom. Čeravno je 
bila cesta pred kratkim raz
širjena, je za motoma vozi
la in pešce še vedno preoz
ka. Svet krajevne skupnosti 
se zavzema za to, da bi čim- 
prej končali pot za Savo. S 
tem bi razbremenili cesto za 
del lokalnega prometa.

L a n sk o  o b v e z n o s t  
b o d o  p o ra v n a l '

Tovarna papirja v Krškem 
lani ni mogla poravnati ob
veznosti za most čez Savo. 
Delavski svet je pred krat
kim ponovno obravnaval pro
šnjo občinske skupščine sa
200.000 dinarjev in jo odo
bril.

SENOVO: ZAČETEK TO JESEN IN NIČ POZNEJE

N e s t r p n o  p r i č a k o v a n j e  r u d a r j e v

Za novo industrijo potrebujejo na Senovem d ese t milijard starih din

Počitniška meseca julij in avgust za Senovčane 
nista prišla o pravem času. Zavrla sta priprave na 
gradnjo nove industrije, ki bo prej ko v treh letih 
zamenjala premogovništvo. Preden bodo banke ob
ravnavale investicijski načrt, mora biti opravljena 
recenzija. Predlog za obrat METALNE je že v re
cenziji, medtem ko keramika še ni prišla na vrsto.
Pri rudniku so se odloči

li, da bo za obrata nastopal 
en sam investitor. V pripra
vah je imel glavno besedo 
rudnik, počasi pa bo to de
lo prešlo v roke METALNE 
Glavm inžartir Rudnika, Ed
gar Peternel, ki je do sedaj 
veliko delal za preusmeritev, 
je dejal tole: »Kakor hitro 
bodo sredstva za gradnjo 
odobrena, bo ustanovljena 
investicijska grupa, ki se bo 
izključno posvetila, gradnji 
keramične tovarne in obrata 
za izdelovanje gradbenih že
rjavov.« Rudnik bo obdržal 
obstoječe službe in jih še 
ojačal s pravno in tehnično 
Službo METALNE

Na vprašanje, odkod vse 
pričakujejo denar za grad

Hjo, je inženir Peternel po
jasnil, da od republiškega re
zervnega sklada, od skupnih 
rezerv občine Krško, od kre
ditne banke Ljubljana in od 
področne banke Novo mesto. 
Ob likvidaciji bo tudi rud
nik dal precejšen delež. So 
še tudi drugi viri sredstev, 
vendar niso tako pomembni, 
ker so majhni.

Večja vsota se Do zbrala 
od zveznega prispevka na 
osebne dohodke, katerega 
so rudniki že oproščeni. Ce 
bi še republika oprostila pri
spevka vse premogovnike in 
tiste organizaoije, kri bodo
premogovnike preusmerjale 
bi se to precej poznalo. De 
nar bi se zbiral v posebnem 
skladu za vso republiko

P o č i t n i š k o  v z d u š j e  v  k r š k i  o b č in i
V krški občini se močno 

občuti počitniško vzdušje. De 
lave: preživljajo oddih v po 
čitniških domovih. Poslovna 
enota podjetja Elektro Ce 
lje ima počitniški dom na 
Rabu. senovski rudarji letu
jejo v Vrsarju, delavc: bre
staniške elektrarne v Porto- 
roži delavci tovarne papir 
ja in mnogo drugih občanov 
pa preživlja počitnice v Mo

18.500 d in  za  m o d e r 
n iz a c ijo  ž e le z n ic e
Čeravno v tovarni papirja 

v Krškem že nekaj mesecev 
poteka akcija za vpis poso
jila za elektrifikacijo železni
ce, so člani kolektiva do 28 
julija vpisali le 18.500 dinar
jev Akcija še traja, zato ra 
čunajo da se bo višina poso
jila pomnožila. Organi uprav 
Ijanja v podjetju o vpisu že 
leznjci še niso razpravljali.

In v a lid n in a  je  
p re m a jh n a

Fantje, ki po prihodu iz 
vojske bolehajo za bolezni
mi srca, ledvic tn revmatiz
mom, težko dobe zaposlitev 
Čeravno Jim zdravniška ko 
misija prizna 60-odstotno in 
validnost, prejemajo mesec' 
no le 156 dinarjev mvalldn: 
ne. To Je premalo za preživ
l jan je. Tisti, ki Jim priznajo 
svojstvo vojaških mirovnih 
invalidov, Imajo še pravico 
do zdravstvenega zavarovanja 
drugih pravic pa ne Ti In
validi so običajno samo za
časni, zato meni socialno var
stvena služba v Krškem, da 
bi morali dobiti višjo Invalid 
nino. Z njo b! se laže preživ 
ljnli do ozdravi len ia

terad; v Poreču. Tisti obča 
ni, ki so sklenili ostati do
ma, izkoriščajo lepe sončne 
dneve za kopanje v bazenu 
pri Celulozi, drugi pa odha
jajo na obrežje Krke vse od 
Krške vasi do Kostanjevice. 
Precej kopalcev je tudi na Sa
vi, kljub temu. da je reka 
ves teden razen ob pone 
del j kih zamazana.

Družbeno-politične aktiv 
nosti v počitniškem času ni 
občutiti. Občinska skupščina, 
sodišče in drugi organi rešu
jejo le tekoče zadeve, o po 
membnejših stvareh pa bo 
do odločali v jesenskih me 
secih

Ta predlog je svet za ener
getiko že predložil izvršne
mu svetu.

Na Senovem računajo tudi 
na oprostitev prispevka na 
energetske objekte. Ta zna
ša 7 odst. od investicijske 
vsote. Slovenski premogovni
ki so to prav tako predlaga
li izvršnemu svetu.

Senovčani upajo, da bodo 
kljub počitniškemu zatišju je
seni lahko začeli graditi. Za
nesejo se predvsem na oblju
bo Staneta Kavčiča, ki je de
jal, da bo vplival na hitrejše 
reševanje vseh formalnosti ^

J. TEPPEY

O b i š č i t e
E l e k t r o t e h n o !

Kadarkoli imate namen ku
piti električni material ali 
električni aparat, obiščite tr
govino ELEKTROTEHNA V 
Krškem ali Sevnici! Obe pro
dajalni sta vedno založeni z 
vsem elektroinstalacijskim 
materialom, električnimi go
spodinjskimi aparati in s 
pripomočki, z radijskimi apa
rati, s televizorji, tranzistor
ji, gramofoni, magnetofoni in 
drugimi akustičnimi naprava
mi. Posebno velika izbira eno
faznih in trofaznih elektromo
torjev bo zadovoljila sleher
nega kupca Obe prodajalni 
imata na zalogi tudi ves vo- 
doinstalacijski material, ko
palne kadi, pomivalne oma
rice in drugo opremo za sta
novanje

Obiščite ELEKTROTEHNO 
in prepričajte se o izbiri in 
konkurenčnih cenah!

(EP)

K R Š K E  N O V I C E
■ GLAVNI DOIIITEK SKODA

TuristiCno društvo bo v nedeljo, 
14 septembra popoldne priredilo 
na stadionu Matije Gubca tombolo. Med desetimi tombolami bo 
tudi avtomobil znamke SKODA 
1000 MB

■ POPOLDNE Ni KRUHA. Ob
čani trgovini ne zaupajo veliko. 
Tega jo kriva trgovina sama, ker 
je večkrat pomanjkljivo založena 
s kakovostnim sadjem tn zelenja
vo. Najbolj malomarna pa Je tr
govina pr) oskrbi prebivalstva 8 kruhom v popoldanskem času. Ubogi občani, ki so dopoldne za- poslonil

■ AVTOMOBIL ZA ODVOZ SMETI. Zavod za komunalno de
javnost, ki skrbi za čistočo me
sta. bo dobil konec avgusta avto
mobil za odvažanje smeti. Upo
rabljali ga bodo tudi v senovskem 
rovirju. Pričakovati Je, da bodo potem ulice manj nastlano s smotrni

■ 15 NOVIH VAJENCEV. V 
tovarni papirja so nedavno sklo
nili z vajenci petnajst novih učnih 
pogodb. Vajenci, ki so Jih sprojoll 
v uk, so bodo izučili papirniške, 
kovinsko ln eloktro stroko. V pri- hodnjom šolskem lotu bo imelo pod let le 40 valenco v

■ PLEVEL NAMESTO POVRTNINE. Občinska skupščina je spo
mladi prepovedala sejati povrtni
no na prostoru pri železniški postaji, kjer nameravajo zgraditi-av
tobusno postajo Bližnji stanovalci so prepoved upoštevali, name
sto avtobusno postaje, ki Jo verjetno še no bo kmalu, pa bi sta
novalci raje gledali povrtnino namesto plevela, ki so Je razrasel 
na parceli.

■ V JULIJU 6’ PRAKTIKAN
TOV. Tovarna papirja Jo v minulem mesecu omogočila počltniSk® 
prakso 62 dijakom. Največ pra*' tlkantov Je bilo s tehniško srednJ® šolo v Krškem in Ljubljani t®* iz novomeško in celjsko ekonorn- 
fcko srednjo Solo. Nagrade so bU« odvisne od prizadevnosti P meznlkov. Naj večja Jo dosegla; 
dinarjev.

V E S T I  

I Z  K R Š K E  
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ZAKAJ VISOKA VODARINA?

Vode je premalo in preveč
Skoraj polovica vode se porazgubi po omrežju — Rekonstrukcija cevovoda 

od gasilskega doma do Florjanske ulice je nujna

V p ra ša n je  p re s k rb e  z vodo je  na  d n ev n em  red u  
š tev iln ih  ra z p ra v  n a  p r is to jn ih  m e stih  in  tu d i m ed  
občan i. K o m u n a ln o  V .anovanjsko  p o d je tje  Sevnica, 
k i g o sp o d a ri z v o d ovodn im i n a p ra v a m i, m o ra  za o d 
p la č ilo  n a je tih  k re d ito v  in  o b re s ti  u p o ra b lja t i  celo 
del am o rtiz a c ije , po  d ru g i s t r a n i  p a  je  s l iša ti p rece j 
p r ip o m b , češ d a  je  v o d a rin a  v Sevnic i v p r im e r ja v i z 
d ru g im i k ra j i  p re t ir a n o  v isoka . V oda p a  se o č itn o  
n e  zm en i za  ra z p ra v e  in  s i še  n a p re j v z tra jn o  u ti r a  
p o ta  iz o m re ž ja  v zem ljo .

Vroče poletno sonce ne ovira otrok pri vsakdanjem  opravilu (Foto: Jože Kržič) 

REŠEVANJE TEGA PROBLEMA NAS PRECEJ TARE

Porast mladinskega prestopništva
V treh letih je bilo porabljenih za oskrbnino v zavodih 52.943 dinarjev -  

Stroški za prevzgojo vedno hitreje naraščajo

Ko ljudje odpirajo pipe, 
se običajno ne vprašajo, kaj 
vse je  treba storiti, da v odd 
sploh priteče, ne zanima jih 
delitev dohodka od vodari
ne, kvečjemu izustijo kakš
no bolj ali m anj ostro bese
do, ko jih  ob mesecu obišče 
inkasant. Stvari pa niso ta 
ko preproste, zato je pri 
ugotavljanju dejanskega sta
nja potrebno poseči malo v 
preteklost.

V Sevnici so leta 1933 zgra- 
.dili vodovodno omrežje z za
jetjem  na Brezju. Ta stude
nec je kra&kega izvora, zato 
je zilasti ob močnejšem de
ževju voda precej kalna. Za
radi te pom anjkljivosti in 
vedno večje potrebe so 1954 
zgradili črpališče pri Mizar
ski zadrugi, že  takrat se je 
Precej vode porazgubilo po 
ceveh, vrhu tega pa je ''xla 
segala le do višine 208m, če
prav je zazidalni načrt pred 
videval gradnjo do 225 m 
Mesto se je  v naslednjih le 
tih hitro širilo in vode je  ved 
no bolj primanjkovalo, zato

Odkritje spominske 
plošče na Vel. 

Cirniku
27. ju lija  je  ZZB  NOV 

Šentjanž odkrila na Velikem 
Cirniku spom insko ploščo 
padlim borcem X II. brigade 
na tem  področju. Svečanosti 

j se je udeležilo precej doma- 
Činov in članov ZB Šentjanž.

Kljub vabilu in lepemu 
vremenu so izostale sosednje 
organizacije ZB Krmelj in 
Tržišče, pogrešali pa smo 
tudi predstavnike občinskega 
°dibora iz Sevnice, Take sve
čanosti bi prav gotovo zaslu
žile večjo pozornost!

B. D.

Pričakovani primanj
kljaj v proračunu

v  občinski blagajni se je 
v Prvem poleletju nabralo za 
<3 odstotka manj dohodkov, 
k°t je  bilo predvideno. Ven
dar ni bojazni, da načrt do 

°nca leta ne bo izpolnjen, 
s* j je priliv dohodkov v dru 
gem polletju vedno večji kot 
v prvem. Potrebno pa bo vse- 
eno uravnoteženje proračuna, 
^ n d a r  le v okviru že pred- 

[ videne potrošnje. Izmed po-
I ®tavk izstopata zlasti social

no skrbtsvo in zdravstveno 
varstvo, predvsem zaradi od
pisov samoplačnikom.

Poplave kleti v Krmelju
. Ob nnlivu, ki Je bil pretekli te- 

!~en v Krmelju, Je voda na več 
udrla v kletne prostore sta

novanjskih hiš. 2e neštetokrat smo 
na siabo kanalizacijo 

omrežja, toda žal brez uspc- 
Stanovanjsko podjetje Sevnica 

bo moralo le lotiti tudi reše
v a la  tega problema, saj Je to 
molzno storitr B. I).

■  VAŠČANI IZ ZABIJ- 
KOV.IA IN PODGORJA so
fcelo pridni. Zabukovci ure- 
J*Jo svojo cesto. Začeli so 
Postavljati velike cevi za od- 
-ok vode, prav tako pa bla
ž jo  tudi ovinke in strm ino. 
**odgorjiiai napeljujejo v 

j velikem Podgorju elektriko, 
bo tudi k n_/im prinesla 

napredek.

so pri Komunaprojektu iz 
Maribora naročili celotno štu
dijo o preskrbi mesta s pit
no vodo. Študija bo dokon
čana letos novembra, vendar 
so opazovanja in meritve vi
rov v Rajlovi jami in pod 
Lisco že končana.

Delno rešitev, ki je sestav 
ni del študije, so izdelali 
1966 in jo pričeli uresničeva
ti že naslednje leto. Preure
dili so vodnjak pri železni
ški postaji, zgradili zbiral
nik nad am bulanto :n po
pravili starega za gradom f- 
tem se je  količina načrpone 
vode povečala na 864 kubič
nih metrov na dan, nivo vo
de je narasel na 230 m, pri
tisk v ceveh pa se je p 've
čal od 4,5 na 7,1 atmosfere. 
Tu je  pričetek vseh težav. 
Dotrajane cevi se lomijo, iz

Značilnost km etijske proiz
vodnje je ravno v tem, da 
je v veliki meri odvisna od 
vremenskih razmer. To še po
sebno občuti Kmetijski kom
binat Zasavje v Sevnici, ki se 
največ ukvarja s pridelova
njem hmelja. Od p r  delka te 
industrijske rastline je odvi
sen celotni dohodek kombi 
ta.

Zasajenih imajo 80 hektar
jev hm elja sorte golding v 
Šentjanžu, Kompolju in Lo
ki. Največ preglavic jim  de
la suša, kajti hmelj potrebu
je vlago ravno pred zore
njem. Z dvema agregatoma

Ogled vzornih kmetij
člani aktiva ZM Primož si 

bodo v nedeljo ogledali vzor
ne km etije v mozirski občini, 
zatem pa še lepote Logarske 
doline. Ogled kmetij bo vo
dil inž. Doberšek, referent 
za kmetijstvo pri občinski 
skupščini. A. Ž.

dneva v dan se veča količi
na vode, ki se porazgubi po 
omrežju. Izkušnje kažejo, da 
je izguba že pri novem vo
dovodu najm anj 10-odstotna, 
z leti pa hitro narašča: po 
20 letih je že 40-odstotna, ce
vovod pa običajno vzdrži 
največ 30 do 40 let.

Lani je okrog 2500 prebi
valcev porabilo poprečno 330 
kubičnih metrov vode na 
dan, načrpali pa so je 602 
kubična m etra. Torej Te je 
skoraj polovica vode poraz
gubila po omrežju, najve. 
med gasilskim domom n 
Florjansko ulico

Sedanji viri zadoščajo še 
najm anj za pet let, potreb
no pa bo zagotoviti denar za 
nujno rekonstrukcijo omrež
ja, k jer je izguba največja. 
Dela bodo veljala Dkrog 360 
tisoč dinarjev.

Vodarina, ki se mnogim 
zdi visoka, ne omogoča njti 
normalnega poslovanja. Ome
niti je treba, da so same 
anuitete večje od poslovnega 
sklada, zato mora podjetja v 
ta namen uporabljati tud 
del am ortizacije.

J. KRŽIC

namakajo hmeljišča v Loka, 
ker so tam zaradi nizke pla
sti zemlje najbolj prizadeta. 
Zaradi nam akanja so stro 
ški zelo veliki in predstav
ljajo za kombinat samo do
datno obremenitev.

Predvidevajo, da bo letos 
pridelek nekoliko slabši, ne 
toliko po kakovosti kot po 
količini, sicer pa je še vse 
odvisno od vremena. N ajbolj
ši pridelek - bo v Šentjanžu, 
ker suša nanj ne bo ravno 
vplivala. Hmelj bodo pričeli 
obirati okrog 15. ' avgusta z 
dvema obiralnima strojem a, 
potrebovali pa bi še najm anj 
1000 obiralcev. Najbolj jih 
skrbi, kako zagotoviti tolikš
no število ljudi, ker jih  zelo 
prim anjkuje. Zbiranje obiral
cev je še v teku. Precej jih 
bo tudi letos prišlo iz Hrvat- 
skega Zagorja. Sevniške sušil
nice letos ne bodo uporab
ljali. Ves hmelj bodo posušili 
v Loki, zato jim  bo zelo ko
ristil nov brod. J. K.

Sodoben u trip  življenja in 
vse bolj urbanizirana nase
lja tudi na podeželju ter m la
dinsko prestopništvo sicer ni
sta v neposredni vzročni zve
zi, toda podatki skrbstvene
ga organa pri občinski skup
ščini Trebnje opozarjajo, da 
zveza vendarle obstaja in da 
je  prestopnikov med m ladi
mi ljudmi vsako leto več. Ne 
bi kazalo na tem mestu od
krivati socialne okoliščine, 
ki vodijo mlade v kazniva 
dejanja. Te so bolj ali manj 
znane, velja pa poudariti, da 
tovrstno socialno delo zahte 
va veliko družbenih sredstev, 
ki bi jih lahko uporabili

Mladinci: dajte 
otroški vrtec nam!
V četrtek, 31. julija, je bi

la v Trebnjem seja predsed
stva občinske konference 
ZMS. Razpravljali so o or
ganizaciji pohoda po poteh 
Gubčeve brigade ter že do
ločili smeri. Govorili so tudi 
o usodi nedograjenega otro
škega vrtca. Mladinci meni
jo, da bi bilo treba povabiti 
na razgovor predstavnika an
gleške organizacije, ki je  vr
tec lani gradila. Kot možnost 
za rešitev tega vprašanja na
vajajo, da bi zgradbo upo
rabljala mladina, treba pa 
bi jo  bilo preurediti. Govo
rili so še o udeležbi na pro
slavi v- Kozjem, o km etij
skem tečaju, na koncu pa 
so izrazili nezadovoljstvo s 
stališčem ZIS glede financi
ranja slovenskih cest.

Primštal: kmalu 
nov vodovod

Vaščani Prim štala nad 
Trebnjem bi radi dobro p it
no vodo in se prizadevajo, 
da bi čimprej zgradili nov 
vodovod. Kemična analiza iz
vira je  pokazala, da voda po
vsem ustreza za splošno upo
rabo. če  bo šlo vse po načr
tih, bodo zgradili del vodo
voda že letos, pomagala jim  
bo tudi krajevna skupnost 
Trebnje.

Konec asfalta 
za letos

Cestno podjetje je  v Mi
renski dolini končalo za le
tos predvidena dela. Asfalti
rah  so odsek od železniške 
postaje proti Jesenicam in 
odsek do Mokronoga ter od 
naselja do zdravstvenega do
ma. Položiti bo treba še za
ščitno oblogo. Tako je ostal 
na cesti Trebnje—Mokronog 
brez asfalta samo še odsek 
od Slovenske vasi do mokro- 
noške železniške postaje. Ta 
del bodo asfaltirali prihod
nje leto.

kje drugje in bi se v večji 
meri vračala nazaj.

Najprej je  treba podčrtati, 
da otroci pod 14. letom še ni
so kazensko odgovorni, mla 
doletniki od 14. do 18. leta 
starosti pa že odgovarjajo za 
kazniva dejanja in prekrške 
Porast prestopkov je opazen 
v obeh prim erih. V zadnjih 
treh letih so zabeležili 29 kaz 
nivih dejanj otrok, v 21 pri
m erih je šlo za tatvino To 
sicer še ne predstavlja kakš 
ne družbene nevarnosti, bolj 
nas lahko skrbi to, da so 
skoraj ysi storilci odraščali 
v neurejenih družinah in da 
so se ob tem pojavljali še 
drugi prestopki: beg od do
ma, lažnivost, slabi šolski 
uspehi m podobno.

V istem obdobju so odkri
li 76 mladoletnih prestopni
kov: 49 fantov in 27 deklet. 
Kar 45 kaznivih dejanj so 
obravnavali pred občinskim 
in okrožnim mladinskim so
diščem. Med prekrški so ta t
vine .spet na prvem mestu.

Za praznovanje letošnjega 
občinskega praznika, ki bo 
od 31. avgusta do 7. septem 
bra, je bil imenovan posebni 
odbor, ki je že pripravil do
kaj obsežen načrt:

V nedeljo, 31. avgusta, bo 
orientacijski pohod m ladin
skih ekip po poteh Gubčeve 
brigade in Dolenjskega odre
da. Mladinci bodo krenili na 
pot iz Šentruperta ter iz 
Trebnjega po okoliških va
seh, cilj pohoda pa bo na 
V rhtrebnjem , k jer bo otvori
tev lovske koče in partizan
ski miting. Sodelovali bodo 
kulturniki Gubčeve brigade 
in Dolenjskega odreda ter 
pripadniki JA iz Novega me
sta.

V četrtek, 4. septem bra, 
bo v Trebnjem  svečana aka
demija; sodeloval bo tudi 
Invalidski - pevski zbor iz 
Ljubljane. V osnovni Šoli na 
Mimi bodo odprli razstavo 
del I. in II. tabora sloven
skih ljudskih slikarjev in ki
parjev.

V soboto, 6. septem bra po
poldan, bodo pod pokrovitelj
stvom SAZU odkrili spomin
sko ploščo akademiku Pavlu 
Golii ob 10-letnici sm rti. Zve-

V 18 prim erih je bil izrečen 
vzgojni ukrep strogega nad
zorstva. P oudariti 'je  tudi tre
ba, da je  med prestopniki 
precej mladoletnih Ciganov, 
ki se vračajo v nesprem enje
no področje.

Skrbstveni organ predlaga, 
da bi razširili celodnevno 
varstvo na čim širši krog 
slabo vzgojenih otrok in da 
bi z novim šolskim letom 
uvedli delovno mesto social
nega delavca v osnovnih šo
lah. J KRŽIČ

Asfaltirali bodo 
stopnišče

Cestno podjetje bo v za 
čebku avgusta asfaltiralo 
stopnišče od glavne ceste do 
železniške postaje Trebnje 
Uredili bodo tudi kanalizaci
jo, ki je do zdaj ob nalivih 
slabo delovala. Dela bodo ve 
ljala približno pol milijona 
Sdin. V načrtu  imajo tudi 
asfaltiranje pločnikov v Sta
rem trgu.

čer bo v prosvetnem domu 
večer Golieve poezije s so
delovanjem igralcev ljubljan
skega gledališča in solistov 
Opere. Govoril bo predsed
nik SAZU dr. Josip Vidmar. 
Dva dni bodo razstavljali Go- 
lieva dela.

Osrednji del praznovanja 
pa bo v nedeljo, 7. septem
bra, na Mimi. Dopoldan se 
bodo zbrali odborniki na 
slavnostni seji občinske skup
ščine, nato bodo odprli no
vo osnovno šolo. Govoril bo 
predsednik republiške konfe
rence SZDL Janez Vipotnik. 
Popoldan bo pod mirenskim 
gradom zabava.

V okviru praznovanja bo
do tudi številna športna sreča
nja v odbojki, nogometu, 
strelstvu in modelarstvu, Ke- 
moopremi in Komunalno-obrt- 
nemu podjetju Trebnje bo
do podelili javno priznanje 
za delovne uspehe.

Zeleno zlato dozoreva

Zaradi su še  m ora K m etijsk i kom binat Zasavje iz Sev
nice namakati hm eljeve nasade v Loki. Stroški nam a

kanja so  precejšnji (Foto: Jože Kržič)

PRAZNOVANJE NAPREDKA V GOSPODARSTVU 
IN KULTURI

Praznovanje napredka 
v gospodarstvu in kulturi

Osrednja slovesnost bo na Mirni, kjer bodo od
prli novo šolo -  Spominska slovesnost ob deseti 

obletnici smrti akademika Pavla Golie

SEVNIŠKI 
VESTNIK

t r e b a n j s k i : 

N O V I C E



Ob n e d e lja h  in  p ra z n ik ih  je  K očev je  s k o ra j  p ra z n o , z a to  p a  j e  zelo živ ahno  ob  
K olp i. N a  fo to g ra f iji  j e  s k o ra j  v sa k d a n ji p r iz o r  iz  D ola o b  K o lp i, k je r  je  tu d i 
m a n jše  v ik en d  n a se lje , v  k a te re m  p re ž iv lja jo  n e k a te r i K o č e v a rji le tn i d o p u s t.

PRED POSVETOVANJEM O GOSPODARSKEM RAZVOJU OBČINE

Kočevje: kako pa naprej?
Načelo za prihodnje: temeljito izkoristiti sedanje kapacitete in odpirati 
nova delovna mesta. -  Na delo čaka okrog 350 ljudi -  Kako je z razvojem 

turizma? -  Zahteve po navezavi na južno magistralo

Razvoj gre vedno z več
jim  ali m anjšim  tempom na
prej. Ko človek nekaj dose
že, ustvari, si želi še več, že
li napredovati k  višjemu, 
boljšem u, večjemu. Tako pač 
človek, saj to je  človeško. 
Družba prav tako.

Kočevje je, če izhajam o iz 
gornje prispodobe, v tem 
napredovanju doseglo že m ar
sikaj, , dokaj visoko stopnjo. 
Njegovo gospodarstvo pa je 
pred tem eljitim i preobrazba
mi, na križpotju in kaj hitro  
se bo treba odločiti za naj
prim ernejšo pot. Dosedanji 
razvoj in razm išljanja o pri
hodnjem odpirajo nova vpra
šanja, nove možnosti in zah
teve. Predvsem gre za odpi
ranje novih delovnih mest, 
sploh za omogočanje čim ve
čjem u številu občanov do 
zaposlitve. T renutno je nam 
reč na zavodu za zaposlova
nje prijavljenih okrog 350

Izvoz do polletja
V jun iju  letos so podjet

ja  v kočevski občini izvozila 
za 29,7 odstotka več kot isti 
mesec lani (industrija  51 
odstotkov več, KGP 3,6 od
stotka več, AVTO 16,9 odst. 
več, HOTEL PUGLED 77 
odstotkov več). V prvih še
stih mesecih letos pa so 
kočevska podjetja izvozila 
za 2,4 odstotka m anj kot v 
prvem polletju lani oziroma 
so dosegla le 38,3 odstotka 
planiranega letnega izvoza 
Letos je najobčutneje pove
čalo izvoz podjetje AVTO 
KOČEVJE, ki je največji 
izvoznik v občini.

ljudi, ki iščejo delo.
Na križpotju dosedanjega raz

voja in prihodnjih pričakovanj 
pa je treba razmišljati predvsem  
v dveh smereh: kako čim bolj 
smotrno izkoristiti obstoječe pro
izvodne kapacitete in kako zado
stiti vedno večjemu povpraševanju 
po delovnih mestih z organizacijo 
novih proizvodenj. Odločitve vse
kakor niso enostavne, čeprav je 
več možnosti.

Pred tedni je občinska skupšči
na že razpravljala o preusmerit
vi proizvodnje v rudniku, kjer 
naj b; izdelovali dva nova izdel
ka — keramzit in keramične 
ploščice. Hkrati je skupščina 
razpravljala tudi o otvoritvi ob
rata tovarne Vega v Kočevju, 
kjer naj bi bile zaposlene pred
vsem ženske (verjetno v mlinu, 
lahko tudi kje drugje). To sta  
le dve izmed možnosti, za kateri 
bi se veljalo kaj hitro odločiti. 
Eno in drugo bi zagotovilo kruh 
večjemu številu občanov, poveča
lo narodni dohodek in spreme 
nilo gospodarsko podobo mesteca 
ob Rinži.

Na Kočevskem bo treba vedno 
bolj razmišljati o združevanju 
sorodnih gospodarskih panog, je 
poudaril predsednik skupščine 
Miro Hegler. V tem sm islu tudi 
pripravljajo v kratkem širše po
svetovanje z direktorji gospodar
skih organizacij, na katerem bi 
se pogovorili o nadaljnjem raz
voju občinskega gospodarstva, o 
razvoju družbenih služb, turiz
ma, o celotni podobi tega ob 
močja v prihodnjem obdobju 
Sklepi in ugotovitve iz tega raz
govora bi bili dragoceno vodilo 
komisiji za družbeno ekonomski 
razvoj občine pri njenem plani
ranju.

Turizem si na Kočevskem 
vedno odločneje u tira  peti, 
čeprav so prav poti vse prej 
kot prijetna vaba za tujce, 
žal ima Kočevsko še vedno 

’ poseben status, zaradi kate
rega razvoj turizm a ni mo
žen tako, kot bi si kdo že
lel in kakršni so naravni po
goji zanj. V Kočevju menijo, 
da naj republika končno jas
no pove odločno besedo v

DROBNE IZ KOČEVJA
■  ■  ■  ZRAČNE PUŠKE v 

otroških rokah spet pojejo svojo 
pesem. Do nedavnega je bil mir, 
zdaj pa spet najdemo po vrtovih 
postreljene ptice pevke in celo 
grlice. Tudi v parkih ni nič bolje. 
Zračno puško lahko kupi v trgo
vini vsak. Ovir ni. Vendar pa bi 
morda bilo prav, če bi trgovci 
zabeležili vsaj naslov kupca, saj 
so'tud i zračne puške v rokah pre- 
objestnih mladih ali odraslih lju 
di lahko nevarno orožje.

■  ■  ■  HUMANOST NI ZAMR
LA! Pred kratkim je star možiček 
prišel iz trgovine »železnina« in 
začel spraševati mim oidoče, kje 
je  OPREMA. Razlagal jim  je, da
v »Železnini« ni dobil šip  in da 
mora ponje k OPREMI. Ko so  
mu razložili, kod mora, je  uvidel, 
da Je do OREME zanj precej da
leč in da ne more tja, ker bi 
potem zamudil avtobus. Medtem 
je pristopil znani lovec in družbe-

KOČEVSKE 
NOVICE

no politični delavec ter vprašal 
možakarja odkod je in koliko lel 
ima. »81 sem Jih dopolnil, pri 
peljal pa sem  se z avtobusom iz 
Loškega potoka,« je razložil star
ček. Domačin ga je potem po 
vabil v svoj avto, ga odpeljal do 
OPREME in nato spet nazaj do 
avtobusne postaje, da je mož še 
Ujel avtobus za Loški potok.

■  ■  ■  MODERNI TRUBADUR
JI se ponoči sprehajajo po mestu 
in parkih. Namesto kitar, kot so  
Jih nosili njihovi predniki, navi
jajo sodobni trubadurji — tranzi
storje. Starejšim seveda ni prijet
no, če jim  tranzistor ob dveh po
noči tuli in hreSčl pod oknom ter 
jim  ne da spati. Tako početje je 
brezobzirno pa tudi prepovedano, 
saj je treba ob 22. url celo tele
vizorje in radijske sprejemnike v 
stanovanjih utišati.

■  ■  ■  BOLJ PREVIDNI bi 
morali biti starši pri sončenju 
otrok. Ko se vračajo z letovanja 
na morju, tarnajo, da so dobili 
otroci opekline, ki jih  je povzro
čilo  prevroče sonce. Nekateri so  
morali celo z otroci k zdravniku. 
Posledice so lahko zelo hude, zato 
je pri sončenju potrebna previd
nost.

zvezi z razvojem turizm a v 
tem  predelu in prim em o u- 
krepa. P ri tem  mnogi pou
darjajo  vedno večjo potrebo 
Po cesti pro ti Delnicam in 
njeni povezavi z »Južno m a
gistralo«, o kateri je prav 
zadnje čase mnogo besedi.

■vec

Telefon v Polomu
Polom, vas v struškem  kon

cu kočevske občine, si že v r
sto  let želi telefonske zveze, 
katero pogrešajo predvsem 
v zimskem času in v prim eru 
bolezni. Dolga prizadevanja 
bodo, kakor kaže, vendarle 
obrodila sad.

Na nedavnem sestanku vod- 
stev družbeno političnih o r
ganizacij iz Poloma s tovariši 
iz Kočevja so največ govorili 
o napeljavi telefona. KGP iz 
Kočevja je  pokazalo največ 
razum evanja, saj bo prispe
val okrog 70 odstotkov m ate
rialnih stroškov (posek lesa, 
les za napeljavo). Ljudje bo
do opravili zem eljska dela, 
kakor so to storili že p ri na 
peljavi elektrike, telefon pa 
bodo financirali še občinska 
skupščina, lovstvo in PTT. 
S telefonom Polom, k jer živi 
preko 50 volivcev, ne bo več 
tako oddaljen od občinskega 
središča, kakor se je  doslej 
zdelo tukajšnjim  prebival
cem.

Morava: popravilo 
vodovoda

Sedanji vodovod v Moravi 
je sta r že blizu 40 let, še 
pred tem  pa je  imel lesene 
cevi, kar je svojevrstna zani
mivost. V precej hišah im a
jo  vodo napeljano, sicer pa 
uporabljajo tudd vaške pipe 
Vodovodno omrežje pa je  že 
precej zdelano, zato bi ga bi
lo treba popraviti. Vaščani sa 
mi vsega ne bi zmogli, zato 
pričakujejo pomoč Vodne 
skupnosti (pomoč jim  je bi
la obljubljena že pred trem i 
leti.. Sedaj je  vodovov v uprav
ljanju vaščanov, po rekon
strukciji pa bi ga verjetno 
prevzela Vodna skupnost..

Živahno ob Kolpi
V teh dneh je  ob Kolpi zelo 

živahno. Voda je  topla in ko
palcev ne m anjka. Mladi se 
predvsem radi kopljejo, igra
jo  z žogo in vozijo s čolni, 
odrasli pa preživljajo p rije t
ne urice s kvartanjem , peče
njem ražnjičev in čevapčičev, 
ki jih  zalivajo z dobro kap
ljico. N ajprijetneje je rib i
čem, saj je  Kolpa bogata z 
lipani, postrvm i in drugimi 
ribami.

„Bistra" Bistrica
Z ares lep  p r o s p e k t r ib 

n iš k e  občine, ra zen  tega  
p a  še  š te v iln e  ču d o v ite  
ba rvn e  in  č rn o  bele  ra z
g ledn ice  R ib n ice  in  o k o li
š k ih  k ra je v  va b ijo  tu r is te , 
n a j  si og led a jo  deže lico  
su h e  robe, n je n e  lep o te  
in  za n im iv o s ti .  »N a licu  
m e s ta « p o d o b a  m a lce  zb le 
di, b rž  k o  p o p o tn ik  n a m e 
ri k o ra k  p ro ti  gradu, p re 
ko  B istr ice .

R ečica , k i teče  s k o z i  
R ibn ico , je  n e k o č  v  da v 
n ih  časih  d o b ila  im e  ve r 
je tn o  p o  sv o ji lepi, č is ti 
in  b is tr i vo d i  — B istrica . 
O d tis t ih  do b  je  o s ta lo  le 
še  im e , k i u č in k u je  p re 
c e j  k lavrn o . O č is to s t i  in  
b is tr in i n i n i t i  s ledu , če 
p ra v  so  za d n ja  le ta  ves  
g o rn ji to k  rečice regu li
ra li in  izd o lb li n o v o , lepo  
stru g o . S k o z i  R ib n ic o  se  
B is tr a  va li leno, s  se b o j  
pa  n o si k u p e  nesnage, u- 
m a za n ije  in  n e m a jh e n  
sm ra d .

Z  v se h  tr e h  m o s to v  se  
o b isk o v a lc e m  n u d i ža lo s t
n a  p o d o b a  o n esn a že n e  v o 
de. M ed  u m a za n ijo  p lava 
jo  p o  v o d i š te v iln e  k o n 
ze rv n e  ška tle , palice, krp e , 
p a p ir . k a k o  s ta ro  o b u va 
lo  in  k d o  ve  k a j  še  vse. 
P odo bo  d o p o ln ju je jo  k u 
p i drv , k i  j ih  im a jo  ka r  
ob  vo d i z lo žen e  s tra n k e  iz

b ližn j ih  h iš  (d rva rn ic  pač  
n im a jo ! ) . K o t  v  p o sm e h  
se  na  o n i s tra n i d v iga  nad  
vo d o  lepo  k a m n ito  o b z id je  
gradu, m e d  o b z id je m  in  
re k o  pa  je  š iro k o  k a m n i
to  sp reha ja lišče , p o ln o  n a j
ra z ličn e jšeg a  cve tja . Pre- 
n e k a te r i o bčan  je  že  v zd ih 
nil; »G le j jih , za  ro že  im a 
jo  čas in  denar, s tru g e  
p a  n e  m o re jo  p osn ažiti!«

R ib n ica  b i b ila  v e liko  
lepša  in  p r ije tn e jša , k o  bi 
bila  B is tr ica  sp e t b is tra  
k o t  n ekoč . L e  s tru g o  je  
tre b a  o č is titi , k a r  so  p re d  
n e k a j  le ti že  počeli. K d o  
se  bo  sp e t sp o m n il  na  to?

-vec

Rože v Velikih 
Poljanah

Gospodinje v Velikih Polja
nah so se letos zelo po tru 
dile pri okrasitvi hišnih 
oken, balkonov in okolice 
domov z raznobarvnim  cvet
jem . Ena hiša je  lepša od 
druge, m ed najbolj urejeni
m i pa sta nedvomno Gregor
čičeva in  Matičkova domači
ja . Ob sobotnih večerih im a
jo splošno čiščenje vaških 
poti in ceste, da vidijo na
slednji dan sorodniki in tu
risti, ki hodijo tod na G rm a
do, da so »Poljane res pol 
Ljubljane«, kot pravi vaški 
kronist Rigler. V. P.

Grobo kršenje pravic?
Delavke ukinjenega obrata TORBICA v Sodražici 
še vedno niso dobile pravic, čeprav sta jim 

jih priznali občinsko in okrožno sodišče!

O  ukinitvi obrata TORBI
CA v Sodražici in  proble
m ih 14 delavk, ki so bile od
puščene z dela, sm o pred 
kratk im  že poročali. Prav 
tako je  bila javnost obvešče
na  o sporazumu m ed delav
kam i in vodstvom podjetja. 
Po tem sporazum u naj bi

Izdelovalci grabelj
Ena izmed oblik domače 

ribniške suhorobarske obrti 
je  tudi izdelovanje grabelj, 
dandanes še najbolj ustalje
no v Otavicah, kake tri kilo
m etre od Ribnice. Kljub 
vsem m odernim  strojem  za 
obračanje sena so pogosto 
grablje še vedno najpriklad- 
nejše. V Otavicah so začeli 
izdelovati grablje pred prvo 
svetovno vojno, pripoveduje 
75-letni Gričarjev oče (č&m- 
pa), in sicer je  bil to  Andre
jev France. Pred tem so jih 
izdelovali v glavnem na Ve
likih Poljanah. Danes pome-

Živahno poletje 
v Ortneku

Kopališče, ki so ga zgradi
li vojaki iz enote kapetana 
Nikole, je  te dni nenehno 
polno kopalcev, ob nedeljah 
pa se ljudje zadržujejo tudi 
v Petričevi gostilni. Dom 
m ladine v Ortneku je  imel 
letos na oddihu prim orske 
otoke, ena skupina pa je  le
tovala v Sodražici. L judje so 
zadovoljni, pravijo, da bodo 
sem še prišli.

V. P.

O g la šu jte  

v  D o l .  l is tu !

ni grabljarstvo le skromen 
dodaten vir dohodkov. Mar
sikdo je  prisiljen delati, če
prav delo ni najbolj p rije t
no, posebno ne pozimi (grab
lje delajo le pozimi, saj po
leti za to ni časa). Zaslužek 
ni kdo ve kako velik (lani 
so Gričarjevi dobili za grab
lje po 10 din), je pa potre
ben in koristen. Vsaka leska 
ni dobra za grablje, ponje pa 
morajo precej daleč v Rog. 
Za vsako leskovo palico pla
čajo okrog 30 par.

Na sliki: G ričarjev oče pri 
75 letih še vedno pridno iz
deluje grablje, (foto: Grivec)

podjetje za čas nezaposleno
sti — od m aja 1968 do kon
ca m aja 1969 — plačalo de
lavkam razliko m ed polnim  
osebnim dohodkom in nado
m estilom , ki so ga prejem a
le od zavoda za zaposlova
nje. še le  ko bi bili izpolnje
ni ti pogoji, bi izdali delav
kam  sporazumno odpoved.

Tak dogovor je  bil skle
njen letos spom ladi na se
stanku v Sodražici, ki so mu 
prisostvovali: odpuščene de
lavke, d irektor in vodja ka
drovske službe podjetja 
TORBICA, predstavnik občin- 
ke skupščine Ribnica in 
predstavnik zavoda za zapo
slovanje iz Novega mesta. 
Odgovorni ljudje iz TORBI
CE so tedaj želeli, da bi za
devo dokončno rešili, vsem 
delavkam pa so ponudili za
poslitev v Ljubljani.

S sporazumom pa ni šlo 
tako lahko, saj so se m ora
le odpuščene delavke za svo
je pravice boriti pred sodi
ščem. Dobile so obe pravdi: 
pred občinskim sodiščem v 
Kočevju in okrožnim sodi
ščem v Ljubljani. Kljub iz
borjeni pravici pa delavke Se 
niso dobile denarja, niti jim  
TORBICA ni izpolnila dru
gih obveznosti D irektor 
TORBICE je delavkam že 
pred nekaj tedni zagotovil, 
da bo vse urejeno, še vedno 
pa je  ostalo samo pri obl ju
bi. Delavke so seveda ostale 
brez denarja, izgubile pa so 
tudi pravico dobivati od za
voda za zaposlovanje denar
no nadomestilo.

Ali ni to grobo kršenje pra
vic prizadetih delavk?

K .  O .

Dolenja vas: 
gasilska veselica
Gasilsko društvo Dolenja 

vas bo 17. avgusta priredilo 
ob stoletnici delovanja d ru 
štva veliko veselico.. Večje 
prireditve ob stotem  jubile
ju  bodo predvidoma prihod
nje leto.' Na gasilski vese
lici bodo prihodnjo nedeljo 
igrali Veseli hribovci.

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI
■  NEKAJ V KO KOT 3 KM dol

go cesto Sodražica — Zapotok bo
do pričeli v kratkem asfaltirati. 
Otvoritev naj bi bila ob koncu 
avgusta, ko bo v Sodražici veliko 
partizansko slavje.

■  RIBNIŠKO RKSTAVRICIJO 
bodo preuredili, tako da bo v se 
danji točilnici mlečna restavracija. 
Odkar je restavracija pri JELKI, 
se je promet v njej precej pove
čal.

■  ZASILNO KOPALIŠČE so
uredili Ribničani in Brežani pred 
kratkim v potoku Bistrica pri 
Bregu. V vročih dneh so  se v 
njem namakali starejši in mlajSi 
prebivalci. •

■  PRECEJ TRAVNIKOV je ne- 
pokošenih in precej orne zemlje 
v pušči zlasti v višinskih Jtrajih 
ribniške občine, kjer redijo pre
cej manj živine in kjer nima kdo 
delati.

■  NAHRANITI 5.000 IJUDI, ko
likor jih bo predvidoma prišlo 31. 
avgusta v Sodražico na proslavo

Notranjskega odreda, ne bo lahko, 
vendar pa sc gostilničarji trgov
sko podjetje JELKA iz Ribnice, 
turistično društvo in druge orga
nizacije temeljito pripravljajo, da 
ne bi prišlo do spodrsljajev. Po
skrbeli bodo tudi za ljudi, ki bo
do prišli na proslavo že 30. avgu
sta.

■  DOKUMENTARNI FILM
»Partizanski dokumenti od 1941 do 
1945« bodo vidoli od 23. do 31. 
avgusta v vseh večjih krajih v ob 
čini, za kar bo poskrbela delavska 
univerza iz Ribnice. Obisk (ilma 
prebivalstvu priporočamo.

■  DNO POTOKA Tentera v Žle
biču urejajo delavci ljubljanske 
vodne skupnosti. Potok so pričelli 
regulirati lani, lotos pa ga naj bi 
uredili do asfaltne ceste

REŠETO
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Obljub in resolucij smo siti!"
O hudih težavah črnomaljskega zasebnega in družbenega kmetijstva je 
tekla obširna razprava na zasednju občinske skupščine -  Kmetje zahtevajo 
ukrepe in se z resolucijami, ki jih nihče ne izvaja, ne dajo več tolažiti -  

/ Na seji so sprejeli nekaj važnih sklepov

Več odbornikov kmetoval
cev, odbornikov iz vrst go
spodarstva ter prosvetnih 
delavcev se je na seji odloč
no zavzemalo za takojšnje 
družbene ukrepe, ki so sicer 
nakazani v resoluciji SRS, 
a jih  nihče ne uresničuje. 
Poudarili so, da resolucij 
in razprav o km etijstvu ni
m ajo do grla dovolj samo 
km etje, ki čakajo na rešitev, 
temveč tudi odborniki In ob-
n u i i !

Tudi za tržnico bi bil 
prostor

O novi tržnici so črnomaljčam  
že večkrat razpravljali na zborih 
volivcev. Kaznilniški prostori pri 
občinskem sodišču v Črnomlju <za 
cerkvijo) in dvorišče, ki ju zdaj 
ne uporabljajo, bi prav lahko z 
manjšo vsoto denarja preuredili v 
tržnico, ki bi dolga leta zadovolje
vala potrebe čm om aljčanov. Ob 
semanjib dneh in tržnih dneh bi 
razbremenili tudi cesto Komandan
ta Staneta in ozko grlo pred bife
jem. Tako bi pridobili tudi velik 
parkirni prostor za prenovljeno 
stavbo KBH ekspoziture v Črnom
lju. Krajevna skupnost bi tako v 
najkrajšem času in v zadovoljstvo 
vseh občanov črtala to vprašanje z 
dnevnega reda naslednjih sej.

K. W.

Dvakrat več 
šolskih obiskov
Župančičev rojstni kraj Vi

nico so že prej obiskovali 
šolarji iz raznih krajev, letos 
pa je obiskov dvakrat več 
kot prejšnja leta Asfaltna 
cesta je verjetno vzrok, da 
pride na Vinico vsak dan 
vsaj dva avtobusa otrok. O- 
gledajo si muzej, nato pa se 
oglasijo še v šoli, k jer jim  
razkažejo dokumente in delo 
K luba OZN. Pred dnevi so 
otroci ljubljanskih šol s pod- 
ročja krajevne skupnosti Aj
dovščina organizirali za tek
movalce bralne značke na
gradni izlet v Vinico. Ob tej 
priložnosti so se ljubljanski 
in viniški šolarji pobliže spo
znali, Viničani pa so hvaležno 
sprejeli v d ar več knjig.

»Vemo, kako je treba kme
tu pomagati: s carinskim i
olajšavami pri nabavi stro 
jev, z regresi za semena in 
gnojila, s posojili za obnovo 
ali preusm eritev proizvodnje, 
z ureditvijo trga z živino ter 
s čvrstimi cenami km etij
skih pridelkov! Upira pa se 
nam, da o tem govorimo, saj 
že vrsto let opozarjamo na 
te stvari, a  nič ne zaleže!« 
Približno tako , so govorili 
odborniki 30. ju lija  1969, res 
pa da smo podobne in 
take besede v isti dvorani v 
zadnjih 5 letih že m nogokrat 
slišali.

»Domnevamo,« je dejal nek 
odbornik, »da so naši predlo
gi kot glas vpijočega v pu
ščavi, ker v vrhovih, kjer 
krojijo km etijsko politiko, 
ni ljudi, ki bi na lastni koži 
kot kmete« občutili sedanje 
nepravilnosti.«

Kakor je povedal odbor
nik iz Preloka, se v njiho
vem koncu kmečka fantje ni
ti poročiti ne morejo več. 
Dekleta raje vzamejo delav
ca, četudi ima samo 500 din 
mesečnih dohodkov, kot pa 
fanta z dobre kmetije. Be
lokranjski kmet ne vidi no
bene bodočnosti v kmetova
nju. zato se ljudje množic* 
no izseljujejo. Na kmetijah 
ostajajo ostareli in bolehni

ljudje, zemlja je slabo obde
lana. družbenih dajatev ne 
zm orej i in prej ali slej osta
reli kmet postane breme 
družbe. Izseljevanje mladih 
ljudi pa bi lahko zajezili sa
mo z ustanavljanjem  m anj
ših industrijskih obratov, kar 
bi bilo zlasti potrebno na 
viniškem koncu.

Obravnavali so tudi polo
žaj km etijske zadruge. Ta 
je  resno ogrožena zaradi ve
likih obveznosti iz prejšnjih 
let, ko so vlagali denar v iz
gradnjo živinorejskih obra
tov Živinoreja pa je kljub 
visoki storilnosti na posest
vih prinašala izgubo. Odbor
niki so bdli mnenja, da za
druga m ora ostati, saj bi z 
njeno ukinitvijo nastala ve
lika gospodarska škoda, po
litične škode pa ni treba 
posebej nitd omenjati.

Ob koncu razprav so spre
jeli naslednje sklepe: 1. v 
občini bodo ustanovili sklad 
za pospeševanje kmetijstva;
2. iskali bodo možnosti za 
zaposlovanje prebivalstva v 
novih industrijskih jbratih;
3. z zahtevo črnom aljskih od
bornikov po takojšnjih druž
benih ukrepih bodo seznanili 
poslance in republiške orga
ne. H krati bodo republiki 
predlagali ustanovitev sekre
tariata za kmetijstvo.

R  B

Zakaj ne 
izobešamo 
zastav?

Verjetno je bore malo 
Metličanov prebralo čla
nek, ki je pod gornjim 
naslovom izšel v Delu v 
petek 18. julija. T0 vpra
šanje je na zadnjem zase
danju republiške skupšči
ne zastavil predsedniku 
skupščine m izvršnemu 
svetu poslanec dr. Miloš 
Polič spričo neodpustljive 
malomarnosti, da naši d r
žavljani ob nacionalnih in 
državnih praznikih ne iz- 
obešajo zastav. Zastava pa 
je vendar po ustavi zname
nje nacionalnosti in držav
nosti in je zatorej nevzdr
žno. da državljani ob zgo- 
*aj navedenih praznikih ne 
izpolnjujejo ukrepov o iz- 
>bešanju zastav.

Na ljubljanski televiziji 
3o na sam praznik zvečer 
pokazali vrsto hiš brez za
stav in obljubili, da bodo 
proti lastnikom sprožili 
iazenski postopek.

Ka; naj rečemo o Metli
ki — priznamo, da tudi 
drugje ni bilo dosti bo
lje! — kjer celo na hišah, 
v katerih prebivajo druž
beno politični delavci, ni 
smo videli izobešenih za
stav? Ali bo res te in 
šele krepka kazen mora
la opomniti na njihovo d r
žavljansko dolžnost?

Še 20 avtoprevoznikov 
k „Metlika transu"

Podjetje »Metlika trans« je po svoje rešilo 
vprašanje omejene tonaže pri 2asebnih avto

prevoznikih in jim je omogočilo zaslužek

„Tega ne moremo razumeti"
Na Preloki se čudijo, zakaj za uvoz enakih stro

jev na carini zahtevajo različne prispevke

Na Preloki precej razprav
ljajo o tem, da na naši cari
ni ni vse v redu. Več vašča
nov je iz uivoza nabavilo ena
ke kosilnice, na carini pa so 
od njih zahtevali različne zne
ske. Med posamezniki je bi
lo na carini po 500 din raz
like.

Spet drug prim er: v isti 
vasi sva dva km eta uvozila 
enaka traM orja znamke Ti-

Sezona za prodajo letnega tekstilnega bla
ga je prt kraju. Zato razprodajamo preosta
lo blago z velikim popustom. O tem se 
prepričajte pri

LJe le teU sfil"  ČRNOMELJ

ČRNOMALJSKI DROBIR

ger. Ob nakupu so jim  re
kli, da bosta plačala okoli 
1000 din carine, ko pa so šli 
po trak torje  v Sežano, so za
htevali 10.000 din. Kmetje to 
liko niso bili voljni plačati, 
zato so trak torje  kar pustili. 
Cez 14 dni pa je  prišel na 
Preloko telegram, da lahko 
trak torje  dvignejo in da so 
ocarinjeni na 8300 din.

Od kod v 14 dneh zniža
nje, kdo ga je odobril in kdo 
o tem odloča? »o vprašanja, 
na katere sl ljudje ne znajo 
odgovoriti. Ob vsem tem pa 
se ustvarja na podeželju še 
več nejevolje, kakor je Ze je 
ob neurejenih razmerah v 
kmetijstvu.

Te prim ere je obelodanil 
na seji občinske skupščine 
Omomelj odbornik Balkovec.

■  KOLONO AVTOMOBILOV, ki
bo v nedeljo po slovesni otvoritvi 
ceste krenila iz Črnomlja v Vini
co, bosta organizirala AMD in 
združenje šoferjev in avtomehani
kov. Prav bo, če se v kolono 
vključijo tudi tisti črnomaljski ob
čani, ki imajo vozila. V Vinici jih 
bodo prebivalci pričakali, učenci 
osnovne šolo pa bodo zanje pri
redili krajši kulturni program.

■  BELOKRANJSKI SPOMINČ
KI, ki že krasijo marsikateri dom  
naših izseljencev, gredo tudi letos 
zelo dobro v promet. Za sejalnice, 
prtičke, narodne noše in pisanico 
se močno zanimajo tudi tujci, ki 
se prav radi ustavijo v turistični 
pisarni. Promet je v zadnjih dneh 
silno porastol in vsak dan samo 
za spominke iztržijo več ko 350 
din. Belokranjske pisanice izdelu
je  'za prodajo Marija Veselič iz 
Adlešičev, za narodno noše skrbi 
Terezija Cimerman iz Črnomlja, 
prtičke pa veze Danica Jakovec iz 
Miličev.

■  HMELJEV1 NASADI bodo 
oživeli v ponedeljek zjutraj. Obi
ralci, predvsem prebivalci iz oko
liških krajev, bodo morali pohi
teti z obiranjem, da bo hmelj 
pravočasno pod streho. Letošnja

letina bo, kot kaže, prav taka kot 
lani, le da je hmeljišča letos ne
koliko uničila toča in da prav za
to hmelj neenako dozoreva. Cena 
merice je določena za vso Slove
nijo. *

■  GASILSKI DOM BO, kot ka
že, letos dograjen. Potreben de
nar (120.000 din) so s samopri
spevkom prispevali občani in de
lovne organizacije, preostali zne
sek pa bo kreditiralo podjetje 
»Begrad«.

■  NOV STANOVANJSKI BLOK 
bo začel prav kmalu rasti v ulici 
21. oktobra. V njem bodo stano
vanja za delavce v gospodarskih 
organizacijah, upokojence in nek
danje borce.

■  KANALIZACIJA bo v ulici 
Mirana Jarca in na Utrdbah prav 
kmalu urejena Na teh dveh u li
cah bodo še letaš opravili nekaj 
gradbenih del, prihodnje leto pa 
nameravajo položiti še asfaltno 
prevleko.

■  LETOS IMA ČRNOMELJ že 
155 ležišč v  zasebnih -sobah. Do
slej je pri zasebnikih prenočevalo 
73 domačih in 21 tujih gostov. 
Tujci so ostali pri nekaterih za
sebnikih tudi po 10 dni.

■  TURISTIČNA SEZONA Je le
tos naklonjena tudi Beli krajini. 
Urejena cesta in kamp na Vinici 
ter topla Kolpa so privabili šte
vilne izletnike. Letos Je v hotelu 
»Lahinja« in na viniškem kampu 
prenočevalo 97 domačih in 236 tu
jih gostov. Posebno zaseden jov i- 
niški kamp, kjer je le težko naj
ti prosto ležišče.

Uradno odprta 
cesta 

Črnomelj-Vinica
V nedeljo, 10. avgusta, 

x>do čm om aljčan i prazno, 
vali občinski praznik. Os
rednja slovesnost bo prav 
gotovo otvoritev ceste Č r
nomelj—Vinica, ki je  Crno. 
malcem zagotovila večji 
kos kruha v turizm u in 
gospodarstvu nasploh.

Cesto bodo odprli ob 10. 
uri dopoldne v Kanižarici. 
Govoril bo predsednik ob
činske skupščine Črnomel j 
inž. M artin Janežkovič, 
igrala pa bo m etliška god
ba na pihala.

Iz Kanižarice bo nato 
krenila na pot proti Vinici 
kolona avtomobilov, ki jo 
bosta organizirala AMD in 
združenje šoferjev in avto
mehanikov. V Vinici bodo 
šolarji priredili k rajši kul
turni program , sledil pa bo 
koncert godbe na pihala, 
popoldne pa bo zabava na 
kam pu ob Kolpi.

Otroci gredo 
na letovanje v Fazan
11 avgusta bo odpotovalo 

na 14-dnevno letovanje v po
čitniško kolonijo občinskega 
odbora RK Novo mesto v Fa
zan tudi 26 otrok iz metliške 
občine. Otroci, ki gredo na 
letovanje, so zdravstveno šib 
ki, nekateri pa so iz socilano 
ogroženih družin.

Razburjenje zaradi ome
jene *onaže pri zasebnih av
toprevoznikih se tud: v me
tliški občini še ni povsem 
poleglo. Medtem ko so neka
teri republiški organi začeii 
reševati to pereče vprašanje, 
se je tudi transportno pod
je tje  »Metlika trans« odloči
lo, da bo zasebnim avtopre 
voznikom omogočilo delo ui 
zaslužek. Z zasebnimi avto
prevozniki je začelo sklepati 
najemne pogodbe, s kateri
mi je prevzelo njihova vozi
la v najem, lastnike vozil pa 
sprejelo v redno delovno raz
merje.

O tej odločitvi je  podjetje 
»Metlika trans« s posebnim 
dopisom seznanilo tudi re
publiško .gospodarsko zbor
nico. Z njim  je opozorilo 
predstavnike zbornice, da na 
deloviščih ni prišlo do zasto
jev in da so na tak način

Obeta se dobra 
tetina hmelja

Sredi avgusta bodo oživela 
tudi metliška hmeljišča Po 
mnenju strokovnjakov iz 
Žalca bo letošnji pridelek 
hmelja na metliškem območ
ju mnogo boljši kot je bil 
lansko leto. Računajo, da bo 
znašal pridelek približno 1600 
k« na ha.

KZ iz Metlike se dogovarja 
z večjo skupino obiralk iz 
Bosne, ki naj bi priskočile 
na pomoč. Ker je  treba hmelj 
takoj obrati, bodo poizkušali 
tudi letos privabita na hmelji
šča obiralce iz obmejnih h r
vaških krajev in jim organi
zirati prevoz.

omogočili lastnikom , tovor
njakov, da so vozila uporab 
Ljali še naprej.

Najemniški odnosi so spre
jemljivi, podjetja in ljudje 
pa so zadovoljni, ker ni pri
šlo do zastojev pri delu. Do
slej. je sklenilo podjetje »Me
tlika trans« več kot 20 na
jemnih pogodb z zasebnimi 
avtoprevozniki, pripravljeno 
pa jih je skleniti še več.

M. P.

13., 14. in 15. 
avgusta bo 

fluorografiranje
O bvezno flu o ro g ra f i

ra n je  p re b iv a ls tv a  bo 
n a  o b m o č ju  m e tlišk e  
občine p o tek a lo  v dneh  
od 13. do  15. av gusta .
V tr e h  d n eh  bodo  
zd rav s tv en e  ek ip e  p re 
g ledovale o b čan e  v Me
tlik i n a  S u h o rju , Ju- 
g o rju , na  R adoviči, v 
D rašič ih , v P od zem lju , 
v G rad cu  in R osalni- 
cah. P reb iv a ls tv o  bo s 
p ism en im i pozivi ob 
veščeno k d a j in k je  se  
m o ra jo  lju d je  ja v iti za 
f lu o ro g ra f iran je . P re 
gled in  s lik a n je  p lju č  
je  za vse ob čan e  ob 
vezno. K d o r se  fluoro- 
g ra f ira n ja  ne  bo  u d e le 
žil, bo m o ra l po  o bč in 
sk em  od lo ku  p la č a ti 
od  200 d o  500 d in  
kazni.

Doklej v grajskih prostorih?
Metličani se upravičeno sprašujejo, do kdaj bodo morali njihovi otroci 
prihajati v vrtec v gradu -  Republiška skupnost za otroško varstvo še ni 

razpravljala o višini soudeležbe za gradnjo novega vrtca

Sredi novega metliškega 
naselja, ki je zraslo v zad
njih letih, so začeli delavci 
gradbenega podjetja »Begrad« 
iz Črnomlja graditi nov otro
ški vrtec. Stene so že viso
ke približno l m  od tal, grad
n ja  pa še vedno ni legalizi
rana.

Metličani in delovne orga
nizacije v občini so zbrali za 
gradnjo novega otroškega vrt
ca s samoprispevkom 500.000 
din, pričakovali pa so, da bo
do že 5. ju lija (tak ra t je po
tekel rok za natečaj pri re 
publiški skupnosti otroškega 
varstva) vedeli, če bodo do
bili soudeležbo pri republi
ški skupnosti otroškega var
stva.

Strokovna kom isija pri re
publiški skupnosti otroškega 
varstva se ni sestala, ker je 
napočil čas dopustov in po
letnih počitnic. V Ljubljani 
so obljubili, da bodo o pro
jektih, ki so prispeli na na
tečaj, razpravljali čez dober 
mesec dni. Za strokovno ko
m isijo bo o projektih raz
pravljala še finančna komi
sija in šele potem  bodo do
ločili soudeležbo.

M etliški vrtec že nekaj let 
gostuje v gradu. Prostori so 
vlažni in hladni in zato so 
mali varovanci pogosto na- 
hodni ali pa bolni. Metliške 
m atere prav zato nočejo po
šiljati v zimskih mesecih 
otrok v vrtec, saj so prisi
ljene ostajati na bolniških 
dopustih, če otroci zbolijo.

V jeseni nam erava obisko
vati vrtec 60 otrok, v graj
skih prostorih  pa je prosto
ra  le za 36 otrok. Prostori

so prem ajhni, vlažni in ne
prim erni za bivanje otrok
V sedanjem vrtcu nim ajo po 
trebnih igralnic in ne pri
m ernih sanitarij. G radnja no
vega vrtca je  torej več kot 
upravičena.

Mnogi Metličani se zdaj 
sprašujejo, kako bodo uspe
li zgraditi nov vrtec. Denar, 
ki so ga sami zbrali, bo za
dostoval le do septem bra, č e  
bi gradili vrtec z lastnimi 
sredstvi, bi m orale prekiniti 
delo vse druge šole in tudi

vse druge dejavnosti bi za
mrle.

Novi metliški vrtec bi mo
ral biti v novembru že vse
ljiv. Ker strokovna komisija 
p ri republiški skupnosti 
otroškega varstva še ni raz
pravljala o soudeležbi, pa se 
bo gradnja vrtca najbrž za
vlekla. Vsi prizadeti se upra
vičeno sprašujejo, zakaj ta
ko počasi rešujem o zares ne
urejeno otroško varstvo, če
prav nekatere posledice že 
pošteno čutimo. M. P.

SPREHOD PO METLIKI
y U  SEJA UPRAVNEGA ODBORA

/O b č in s k e  g a s i l s k e  z v e z e  je 
Dila minulo nedeljo v Metliki. Na 
njej so z zastopniki vseh gasilskih 
društev v občini razpravljali o 
pripravah, nalogah in o udeležbi 
domačih gasilcev v obeh slavnost
nih dnevih, to  je 16. in 17. avgu
sta. Obenem so bila vodstva vseh 
društev naprošena, da nerabne, a 
vendar zanimive gasilske predme
te, slike in arhivalije oddajo v 
novi gasilski muzej v Metliki.

■  TUDI VSI PODODBORI za 
proslavo stoletnice slovenskega ga
silstva v Metliki so pričeli inten
zivno delati. Predsedniki pododbo
rov so se sestali v ponedeljek, 4. 
avgusta, in podrobno pregledali 
svoje delo. Navzoči so bili tudi 
zastopniki Gasilske zveze Slove- 
rtlje

■  V OKVIRU GASILSKIH PRO
SLAV bo v četrtek 14. avgusta ob 
18. uri popoldne v Belokranjskem  
muzeju odprta razstava barvnih 
lesorezov japonskega slikarja Hi- 
roshige »53 poštnih postaj na ce
sti Tokaido«. To Hiroshigijevo 
najslavnejše delo je nastalo leta 
1032.

■  SVEČANA GASILSKA BA
RIKADA, s katero se bodo začele 
gasilske svečanosti v Metliki, bo 
z godbo na čelu krenila v četrtek 
14. avgusta ob osmih zvečer od 
stare orodjarne pred m estno hišo, 
kjer bo spregovoril zastopnik do
mačega gasilskega društva. Povor

ka bo šla nato čez Požeg in po

Cesti bratstva ln enotnosti do vin
ske kleti, kjer bo na bregu nad 
njo zagorel velik kres in bo noč 
verjetno razsvetlil tudi ognjemet.

■  NASLEDNJI VEČER — 15. 
avgusta — bodo člani domače 
igralske družine na obnovljenem  
grajskem dvorišču zaigrali kroni
ko Ivana Drobniča nKako so v 
Metliki ustanavljali požamo bram- 
bo«. Igrokaz v osmih slikah je 
bil prvič igran pred trinajstimi 
leU in je že takrat med domačini 
zbudil veliko zanimanje.

■  METLIČANU IN OKOLIČA
NE že sedaj vabimo na otvoritev 
slovenskega gasilskega muzeja, ki 
bo v metliškem gradu 16. avgusta 
ob 11. uri dopoldne. Istega dne 
popoldne bo slovesno odprt novi 
gasilski dom, hkrati pa bodo po
deljene diplome in odlikovanja za
služnim gasilcem metliškega dru
štva in nekaterih sosednjih gasil
skih društev.

■  STO SPOMINSKIH KOLAJN 
bo kovanih in razdeljenih ob sto
letnici metliškega gasilskega dru
štva. Prejeli jih bodo ljudje, za
služni za domače društvo in splo
šne gasilske ideje.

NOVICE
ČRNOM ALJSKE

KOM UNE

METLIŠKI  
T ED NI K



Komorni koncert v 
Dolenjskih Toplicah

V soboto, 16. avgusta zve
čer bo v zdravilišču Dolenj
ske Toplice kom orni koncert 
v okviru Dolenjskega poletja 
69. Flavtist, violinist, čelist in 
vokalni solist bodo izvajali 
Schubertova, Mozartova in 
Borodinova dela s sam ospe
vi. 23. avgusta pa bo podo
ben koncert tudi v šm arje 
ških Toplicah, na katerem  
bodo nastopili znani sloven
ski vokalni in instrum entalni 
umetniki.

Na Znančevih njivah 
kmalu novi stano

valci
Delavci podjetja »Pionir« 

prav te dni dokončujejo v 
vrstnih hišah na Znančevih 
njivah še zadnja dela. Čez 
pet dni bodo vrstne hiše, ki 
so jih  kupili predvsem  zaseb
niki, že vseljive, še  p rej bo 
seveda potreben tehnični p re 
vzem, ki pa se je  tudi p ri 
četrtem  stolpiču, v katerem  
je 36 novih stanovanj, neko
liko zavlekel zaradi letnih 
dopustov inšpektorjev.

V septem bru bodo asfalti
rali tudi cesto v novo nase
lje na Znančevih njivah in 
uredili okolico.

Vendarle 
kanalizacija v Vavti 

vasi!
S Splošno vodno skupnost

jo Dolenjske so pred  dnevi 
podpisali pogodbo o gradnji 
kanalizacije v Vavti vasi, ki 
bo veljala 200 000 din. Pora
bili bodo denar, k i ga ljudje 
plačujejo kot prispevek za 
uporabo mestnega zemljišča, 
49 000 din pa bo prispeval 
tudi PETROL za kanalizacij
ski priključek za bencinsko 
črpalko, ki - jo  nam eravajo 
letos zgraditi v Vavti vasi. 
Za gradnjo kanalizacije je 
vse pripravljeno.

Tabornikom zmanjkalo 
denarja

14 tabornikov iz Straže je 
teden dni taborilo ob Kolpi 
pri Metliki. Ker jim  je  
zm anjkalo denarja, so se vr
nili prej kot so nam aeravali. 
Ob povratku so povedali, da 
jim  je denarja zm anjkalo ta 
ko h itro  zato, ker je  lastnik 
travnika zahteval od njih 
preveliko odškodnino.

■' ' ' ' -

Sprememba 
naslova!

Narodnim, m spremenijo svoj 
stari naslov, naj sporočijo oba 
naslova Dogaja se da sporo 
čljo samo novega, ker pa ima 
mo pri nas včasih več naroč 
alkov i  enakim pri trnkom m 
Imenom, seveda ne moremo 
vedeU, čigav naslov le treba 
spremeniti

Mlačev žita gre h kraju; česar niso zmogli maloštevilni kombajni na polju, bodo 
opravile mlatilnice doma. Mlatiči, ki jih vidimo na sliki, mlatijo te dni po mnogih 

vaseh kar na traktorski pogon (Foto: Polde Miklič)

DENARJA ZA KREDITE BORCEM NOV JE PREMALO

Kaže, da ne bo šlo brez hude krvi
Očitno je, da bi morali s krediti pomagati predvsem borcem na vasi, toda 
mestni prosilci to kaj neradi slišijo -  Komisija končuje delo, delitveni ključ 

bodo naredili na podlagi njenih (objektivnih) ugotovitev

L eto s je  za  p o m o č b o rc em  NOV v novo m ešk i 
Dbčini p r i  o bnov i a li ra z š ir itv i s ta n o v a n j p re d v id e 
no 3,250.000 d in . D en a r je  v  o b č in sk em  sk la d u  za 
b o rce  in  ga b o d o  g ra d ite lje m  p o so d ili za  10 do  25 
le t. N a re je n  je  tu d i že raz d e liln ik , k o lik o  d e n a r ja  
bo p o so jen o  b o rcem  v p o sam ezn ih  k ra je v n ih  o rg a 
n izac ijah .

Kdo in  koliko posojila bo 
lahko kdo dobil iz občinske
ga sklada, bo znano, ko bo 
posebna kom isija, v kateri so: 
član UO sklada, član pred 
sedstva ZZB in gradbeni s tro 
kovnjaki, obiskala vse k ra 
jevne organizacije in prosilce 
za posojilo. Kom isija je  do 
adaj že obiskala vse terenske 
organizacije, obisk v Novem 
m estu in  njegovi bližnji oko 
lici pa jo  še čaka. N jena na
loga je  točkovati stanovanja 
in  določiti vrstn i red za po
sojilo.

K om isija se je  m ed obi
ski prepričala, da je  denarja 
veliko m anj, kot bi ga po tre 
bovali. Če bi hoteli urediti 
vsaj 50 odstotkov vseh vpra
šanj, bi m orali nam reč imeti 
vsaj 9,000.000 din. K er pa je 
denarja malo, prosilcev pa 
veliko, bodo lahko dobili po
sojila le najbolj potrebni. Ko
m isija je ugotovila, da so 
najbolj potrebni posojil ozi
rom a obnove stanovanj km etje 
borci v vaseh pod Gorjanci 
(Podgrad, Brusnice, Gaber je, 
Orehovica, V rhpolje) in v 
okolici Škocjana. Na lastne 
oči je  videla, da živi v eno
sobnem stanovanju borca 
NOV tudi sedem ljudi!

Odveč bi bilo poudarjati, 
da je  možno objektivno pre 
so jati in določiti višino po

sojila le p ri obisku oziroma 
ogledu, ki jih  je  kom isija ve
čino že opravila. Zato bo 
m nenje kom isije edino odlo
čilno p ri delitvi posojil.

Vsaj tako bi m oralo biti. 
In  takih, ki bi m orali dobiti 
posojilo, je  na vasi prav go
tovo več ko t v m estu ali d ru 

gih lepo urejenih občinskih 
središčih. Pa vendar so p ro 
silci tudi iz m esta in drugih 
večjih krajev, in sliši se, da 
ne nam eravajo nič popuščati, 

'k o  bo šlo za to: ali kredit 
njim  ali tistem u km etu bor
cu, ki im a sedem ljudi v so
bi. Med prosilci iz m esta pa 
so tudi borci, ki so odšli v 
pokoj s položajev direktorjev 
in drugih dobro plačanih de
lovnih mest. Pričakujejo, da 
razdeljevanje posdjil ob vsem 
tem ne bo minilo brez hude 
krvi. I. Z.

LJUDJE MED SEBOJ

Žal niso vsi 
Novomeščani hvaležni

Podpredsednik občinske skupščine v Novem m estu 
in  predsednik UO komunalnega sklada Avgust Avbar je  
pred  kratk im  zagotovil, da bodo vsa, za letos program i
rana dela, za katera se zbira denar v komunalnem skla
du, zanesljivo opravljena do konca leta.

30. ju lija  se je  podpredsednik občinske skupščine 
pogovoril s predstavniki delovnih organizacij o uskla
jevanju del, ki jih  izvajajo po program u komunalnega 
sklada. K er se izvajalci del do zidaj m ed seboj niso 
dobro »razumeli«, je večkrat prišlo do zastojev. Zamu
de pa bodo poslej, kot kaže, odpravljene.

Nemalo zastojev so povzročili tudi nekateri Novo
meščani, ki so jim  zaradi razširitve cest »vzeli« k rp i
ce zemlje ali jim  porušili ograje. Zavpili so, da so 
»življenjsko ogroženi«, da jim  občina, jem lje to  in  ono 
te r zagrozili s tožbami. Počeli so tudi reči, da bi jih  
m oralo b iti sram . Ko so videli, da se mimo njihovih 
h iš asfaltira cesta, so zahtevali od investitorja, da jim  
m ora postaviti ograjo ali zgraditi stopnišče do vežnih 
vrat ali kaj drugega, čeprav kaj takega prej niso imeli. 
N ekateri se še niso nehali prerekati in so grožnje s 
pravdam i še vedno na dnevnem redu.

Na srečo večina Novomeščanov, ki tu l i  plačujejo 
prispevek za uporabo m estnega zem ljišča, z razum eva
njem  sprem lja napore, da bi dobilo m esto čim prej so
dobno podobo. Zavedajo se tudi, da vsega ni mogoče 
hkrati urediti, da bodo m orali v nekaterih  delih m esta 
še dolgo čakati na ureditev tam kajšnjih  vprašanj. Ta
ko kot njim  b i m oralo biti jasno tudi nergačem in iz
siljevalcem: da je denarija nam reč malo, veliko prem a
lo, da bi rešili vsaj najbolj pereče reči.

M orda pa so nergači pripravljeni plačevati večji p ri
spevek?

I. Z.

Mačkovec: simca 
v razbitinah

Marko Lolak je 2. avgusta do
poldne potoval s  tovornjakom 
p o le t ja  PIK iz Sombora proti 
Ljubljani. Pri Mačkovcu ga je 
prehiteval Franjo Lacko z avto
busom CAZMATRANS. S sime o se 
je  tedaj pripeljal naproti Gerhard 
Bock iz Nemčije ter se umaknil 
daleč na bankino. Osebni avtomo-

DOMIN VEST obljublja cenejša stanovanja!
Za »poskus« bodo že letos pričeli graditi v Novem mestu dva bloka s pri

bližno 60 stanovanji -  Približno 40 stanovanj že iščejo resni kupci

»Stanovanja za trg se dražijo,« 
so ugotovili nedavno na razširje
ni seji delavskega sveta v podjet 
ju DOMINVEST. Sklenili so, da 
bo DOMINVEST še letos pričel 
v Novem mestu graditi dva blo
ka z okoli 60 stanovanji. Dokaza 
ti hočejo, da so stanovanja na 
trgu lahko tudi cenejša od tistih, 
ki jih  investitorji sicer prodajajo 
Da novomeški kupci res verjame 
jo, da bodo DOMINVESTOVA sta 
novanja cenejša, pove tudi poda 
tek, da so  se za dve tretjini 
(okoli 40) stanovanj že javili 
kupci

Prvič posega zdaj DOMINVEST 
tudi v sosednje občine: metliško 
in krško. V Metliki in Krškem 
namerava zgraditi poslovne pro 
store za novomeško NOVOTEH-

NO, ki bi rada odprla nove po
slovalnice. V Šentjerneju bodo 
bržkone že letos pričeli graditi 
blagovnico, ki bo imela tudi pro 
store za družbene organizacije.
V Novem mestu bodo vsak hip 
pričeli povečevati prodajalno BO 
ROVO ob Cesti komandanta Sta 
neta. Ob tej cesti bodo preuredili 
tudi hišo št. 15 za ljubljansko

podjetje TOBAK. Te dni so pri 
čeli na Glavnem trgu urejati in 
povečevati DOLENJKINO drogeri
jo , nakar bodo posodobili še tr 
govino tega podjetja pri železniš
ki postaji v Bršlinu, Dom JLA in 
turistično pisarno za podjetji 
KOMPAS in GORJANCI na N o
vem trgu pa urejajo že nekaj ted
nov.

Novomeška kronika
■  VEČ AVTOMATOV za žvečil 

ni gumi je postavilo podjetje TO
BAK poleg pisemskih nabiralni
kov v nekaterih mestnih ulicah.
V avtomat je treba vreči kovanec 
za 50 par in pritisniti' na gumb, 
nakar se prikotali kroglica slad
kega žvečilnega gumija. Mestni 
otroci kar pridno ni oče j o kovan 
ce v avtomate.

■  NOVO MEHANIČNO delav 
nico v bivših prostorih AMD na 
Ragovski cesti je pred kratkim 
odprl mojster Aleksander Bilič. 
Popravljal bo avtomobile in mo 
torje vseh vrst, razen tega pa pol 
nil tudi akumulatorje, meril kom 
prosijo in pritisk olja Popravila 
bo jamčil z garancijo.

■  KOT MUHE CEPAJO kandi
dati za voznike motornih vozil na 
izpitih v poletnih mesecih. Neka
teri so bili pred ocenjevalno ko
m isijo že večkrat, pa kljub temu 
Se niso dobili dovoljenja Kaže, 
da je ocenjevanje čedalje strožje, 
k neuspehu pa prispevata tudi vro
čina in nervoza.

■  GRADNJA EKSPRESNE re
stavracije na Novem trgu lepo na

predite in bodo zidarska dela 
kmalu končana. Kaže pa, da otvo  
ritve v tej poletni sezoni ne bo

■  JAVNO RAZSVETUIVO bo
do letos uredili z denarjem komu
nalnega sklada ob novi asfaltirani 
cesti proti Šmihelu, do Bučne va 
si in na Trdinovi ulici.

■  HUD NALIV prejšnji teden je 
precej razoral makadamske ceste 
v m estu, voda pa Je nanesla pre
cej blata na asfaltirana in tlako
vana cestišča. Zaradi naliva je 
bila Krka več dni blatna, pa tudi 
narasla je precej.

■  TRŽNICA JE BILA v pone 
deljek spet dobro založena, pa tu
di kupcev ni manjkalo. Razen obi 
čajne zelenjave, sadja in povrtnin, 
katerih cena se le malenkostno 
spreminja, je  bilo naprodaj tudi 
veliko lončevine ter cekarjev, ko- 
Sar in stolčkov, spletenih iz šibja

■  GIBANJE PREBIVALSTVA — 
rodile so: Ana Krapež z Mestnih 
njiv 8 — Marija, Milica Gršie iz 
Nad mlinov 17 — Aleksandro, An
gelca Medle iz Gubčeve 16 — deč
ka ijj Marija Zupanc iz Volčičeve
— deklico.

" Nova skladišča 
v Bučni vasi

V kratkem  bosta začela 
»Novotehna« in »Dominvest« 
graditi v Bučni vasi med ga
ražam i podjetja »Gorjanci« 
in »Kovinarjem« nove skla
diščne prostore, katerih po
vršina bo znašala 1000 kv. 
metrov. Začetna dela so se 
nekoliko zakasnila, ker teče 
prav po tej parceli električ
ni kabel. K ljub tem u pa ra 
čunajo, da bodo nova skla
dišča gotova konec oktobra. 
Gradili bodo delavci Obrtno 
gradbenega podjetja, investi
cija pa bo znašala predvido
ma 500.000 din.

Zastoj pri gradnji
Cesta Prapreče — Dolnje 

Mraševo^ ki so jo pričeli 
graditi lani, še precej časa 
ne bo dokončana, čeprav pre
bivalci že nestrpno pričaku 
jejo otvoritev Potem ko so 
zgradili dvoje m nnjših m o
stov in pripravili traso, so 
nehali delati. Z atrjujejo , da 
so dela ustavili zaradi neure
jenih lastniških odnosov na 
zemljiščih, po katerih  bo šla 
nova cesta

Gradbišče pod žerjavom
Nova šmarješka šola že rase od tal -  »V 
štirih mesecih mora biti narejena,« zatrjuje 
delovodja Jurij Perše, ki je predtem delal 

na Hvaru

Ni šm arječana, ki se ne 
bi domov grede vŝ aj za 
hip ustavil na prašni ce 
sti in pogledal gor po p ri
sojnem pobočju, k jer na 
sta ja  nova šola. Gradi jo 
novomeško SGP PIONIR.

2e precej je videti. Zi

dovi pa še rasejo., Visoki 
žerjav, postavljen na Siro 
kem tiru  sredi gradbišča, 
se nenehno obrača s svo
jo  vodoravno iztegnjeno 
»roko«, ki dviga in spu
šča m aterial.

Sola mora biti nareje 
na do 28. novembra, zato 
delamo pospešeno — je

dejal delovodja Ju rij Per
še. Ko je v svoji terenski 
pisarnici razgrnil n ač rt, je 
pristavil, da bo skoraj ta 
ka kot mirnopeška. ki so 
jo  odprli lani: nizka, pa- 
viljonska.

Razkazal mi je  gradbi
šče. Delavci so Imeli na 
glavah bele čelade, samo 
on, delovodja, je  imel 
rdečo.

— Borimo se z vročino 
in trdim i tli, — je  kratko 
označil težave tn s k re t
njo glave pokazal skupi
no delavcev, ki so iz pet 
m etrov globoke jam e (za 
šolsko kotlovnico) metali 
lapor. Sama lapornata tla!

— Samo da bi imeli le
po vreme, četudi bo vro
če, — je dejal delovodja 
naposled in ponovil stal
no željo vseh gradbincev. 
Potem je dodal: — Vroči
ne sem se navadil na Hva
ru, k jer smo gradili go
stinske in turistične ob
jekte. Sedem mesecev sem 
bil tam  in sem se šele 
pred kratkim  vrnil. Tu 
sem še novinec, seveda iz
kušen novinec. I. Z.

bil vožnje po neutrjeni bankini 
ni vzdržal, zato je Nemec treščil 
v usek in se prevrnil. Voznik je 
bil laže ranjen, škodo pa so oce 
nili na 15.000 din.

Lešnica: avtomobilist 
v kombi

Miro Vene iz Mokronoga se je
1. avgusta popoldne peljal z oseb 
nim avtomobilom od Lešnice pro
ti Novemu mestu po tretjerazredni 
cesti. Ko je srečal kombi, ki ga 
je vozil Alojz Prešeren iz Otočca 
sta se vozili zaleteli. Škodo so  
ocenili na 9000 din. Menijo, da je 
Vene vozil pod vplivom alkohola.

Trstenik: tovorniak 
se je prevrnil

1. avgusta popoldne sta se na 
cesti v Trsteniku srečala cisterna 
novomeškega cestnega podjetja, ki 
jo  je vozil Jože Deželan, in to 
vornjak s  prikolico podjetja 21- 
TC> 2 voznikom Ivanom Lazarjem. 
Deželan se je s  svojim vozilom  
umaknil na bankino, pri čemer 
se je cisterna prevrnila na trav
nik. škodo so ocenili na 2.200 din.

Kapljišče: oodrl 
mopedista

Anton Starešinčič iz Črnomlja je 
3. avgusta ponoči v Kapljišču, ko
der se je vra&il z avtomobilom iz 
Krasinca, zbir mopedista Antona 
Saška iz Gornje Pake in njegove
ga sopotnika Antona Grahka, ki 
sta se pri padcu poškodovala. 
Škodo so ocenili nn 1000 din

Črnomelj: motorist 
v skedenj

Jože Butala z Broda pri Novem  
mestu se je 1. avgusta dopoldne 
pripeljal z osebnim avtomobilom  
s stranske na glavno cesto v Loki 
pri Črnomlju, ni pa se prepričal, 
če ima prosto pot. Mimo se je 
pripeljal m otorist Redžep Ikano 
vič iz Kanižarice in, ker je videl 
pred seboj osebni avtomobil, je 
zavil na levo, treščil v .skedenj in 
si poškodoval nogo.

Pretekli teden so v novomeški 
porodnišnici rodile: Marija Verče 
lz Mirne peči — Damjana, Branka 
Jakoš iz Ivančne gorice — Gre
gorja, Mari}« Smrke s Trebanj
skega vrha -  deklico, Vera Ša
vor s Kota — Branko, Ivanka Šu
štaršič iz Pozarč — Ireno, Jerica 
Medved z Mirne — Špelco, Mnri- 
Ja Blatnik iz Stranske vasi — Mir
jam. Milka Uršič iz Prečne Ro
berta, Marija Glušič iz Šentjanža
— Franca, Vida Ceh lz Lukovka
— Marjana, Marija Klobučar iz 
Stopič — deklico. Amalija Grdun 
lz Preloke — deklico, Marija Lo
zar z Gabrske gore — dečka, Ma
rija Ovniček z Velikega Orehka — 
dečka, Milena Medič lz Črnomlja
— dečka, Fani Vintar iz Ljublja
ne — Roberta in Karolina Mam- 
6ič iz Zelebeja — dečka
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D v e  d o m o v i n i  J o ž e t a  M a r t i n č i č a

Srečanje s sindikalnim in partijskim veteranom, našim rojakom in4>rijate- 
lejm iz Pas de Calaisa, ki praznuje letos 50 let revolucionarnih idej, kot 
je sam zapisal v pismu CS ZSJ v Beogradu -  DOLENJSKI LIST: vsako

tedensko pismo iz domačih krajev

Pred dnevi so v CS ZSJ v Beogradu odprli pi
smo takele vsebine:

»Sem v srcu Slovenije, 62 km od Zagreba. Na 
dopustu, tri tedne. Tu bom proslavil 50 let naših 
in mojih sindikalnih in partijskih — revolucionar
nih idej kot član, militant in propagandist. Žal mi 
je, ker vas ne morem obiskati. Noge so mi povsem 
opešale, le s težavo zmorem še po nekaj korakov. 
Roke, jezik in spomin — to pa je še dobro. Sem sto
odstotni delovni invalid (silikoza). Vesel bom, če 
se bom mogel z vami pogovarjati kot jugoslovanski 
in francoski veiteran partije in sindikata CGT. V Ju
goslaviji sem že petnajstič, lep jubilej, kajne?«

•Upam, da to srečanje z v»mi ni zadnje,« je dejal 
lože Martinčič, ko so mu predstavniki občinskega 
sindikalnega sveta iz Novega mesta čestitali za vete- 
ranstvo v francoskih sindikatih in partiji (Foto: I. Z.)

O l g i  G o l o b  v  s p o m i n

Na Čatežu pri Brežicah so 29. julija spremili na zadnje počivalište Olgo Golobovo. Njeno življenje se je izteklo na veliko žalost vseh, ki so jo poznali kot prijateljico in svetovalko, kot sovaščanko in sodelavko.
Pokojna Olga je bila hči Kmečkih staršev iz Krške vasi, rojena je bila 1892. leta. Starost' je ni prav nič ločila od mlajših rodov, za katere je še zdaj navdušeno delala kot predsednica društva prijateljev mladine. Prav do zadnjega se je srečevala z mladimi in tudi na večer pred smrtjo se je še pogovarjala z njimi. Mladim je pomagala voditi organizacijo ZMS in jim svetovala, kadar so prišli k njej po pomoč.
Na Čatežu je bila Olga središče družbeno političnega živ

ljenja. Brez njenega sodelovanja se v kraju ni nič dogajalo. šele zadnje čase se te morala zaradi bolezni u- makniti v dom, toda kljub temu ni mirovala. Ljudje so jo stalno obiskovali. O samoti ni utegnila razmišljati, čeravno je pred dvema letoma izgubila življenjskega tovariša. Bila je tako polna volje do življenja, tako iskrena svetovalka in zavzeta družbena delavka, da ni imela priložnosti biti sama in se predajati spominom. Ljubezen, namenjeno svojim prezgodaj umrlim otrokom, je razdajala vsem

okrog sebe, najbolj pa mladim, za katere je imela polno srce razumevanja.
V življenju je izkusila veliko grenkobe. Hčerko ji je pobrala bolezen v petem letu, sina po končani gimnaziji. Drugi sin je omahnil kot talec

med vojno v Begunjah. Okupacijo je pokojnica preživela v nemškem delovnem tabori
šču.V Zveeo komunistov je vstopila 1949. Leta 1952 je dobila odlikovanje OF Slovenije, leta 
1958 pa red dela III. reda od predsednika republike.Njena smrt pomeni veliko izgubo za kraj, za mladino, za organizacije in številne pri
jatelje. Jt.

Pismo je napisal Jože Mar
tinčič, 71-letni upokojeni ru
dar iz Pas de Calaisa, stopi- 
ški rojak, predsednik orga
nizacije jugoslovanskih izse
ljencev v severni Franciji ii/ 
velik prijatelj rodne domo
vine.

CS ZSJ je prosil občinski 
sindikalni svet v Novem me
stu, naj v njegovem imenu 
čestita Jožetu Martinčiču za 
številne osebne jubileje in se 
mu zahvali za njegovo veliko 
naklonjenost delovnim lju
dem v Jugoslaviji.

Srečanje z Jožetom Martin
čičem •<© bilo 28. julija po
poldne v hladu in miru pri
jaznih šmarjeških Toplic, 
udeležili pa so se ga Adolf 
Šuštar, Rudi Hrvatin in Mar
jan Vrabec kot predsednik, 
podpredsednik in tajnik 
ObSS iz Novega mesta ter 
pisec teh vrstic. S čestitka
mi, ki so mu jih izrekli kot 
sindikalnemu in partijskemu 
veteranu, so tovarišu Mar
tinčiču izročili tudi šopke 
cvetja, knjigo o Moši Pija- 
deyu in Dolenjski zbornik, 
posvečen 600-letnici Novega 
mesta.

Veliki učitelj 
Moša Pijade

»Maša Pijade je bil velik 
revolucionar,« je pričel Mar
tinčič ob pogledu na knjigo. 
»Z njim sem se seznanil ze
lo zgodaj, in spominjam se, 
da se mi je predstavil za 
časnikarja. Takrat je to tu
di bil. Od n>ega sem dobil 
prve revolucionarne ideje, in 
te sem nosil — seveda obo
gatene z novimi izkušnjami 
in spoznanji — do zdaj in 
jih bom nosil do konca živ
ljenja. Moša Pijade je bil 
velik učitelj!«

Tako smo se — nenadoma
— vsi znašli sredi reke spo

minov, spominov na Martin
čičev čas in pot, po kateri 
se je prebijal.

Martinčičevo življenje je 
bilo vseskozi eno samo ga
ranje za vsakdanji kruh in 
človekove pravice-

Delavski poverjenik 
odšel v Francijo

še zelo mlad je odšel v 
Beočdn kopat v rudnik, in 
ker je imel navado na glas 
in iz oči v oči povedati tisto, 
kar je mislil o krivicah, ki 
so se dogajale delavcem, je 
kmalu — še zelo mlad — po
stal delavski poverjenik za 
več rudniških podjetij v Sr
biji. Razmere pa se niso kaj 
dosti izboljšale. Nekega dne 
je kar na lepem pobasal svo
je reči in jo mahnil v tuji
no. »Mislil sem sd: če lahko 
doma delam za tujega go
spodarja, bom mogel tudi v 
tujini, razen tega pa bom 
tudi več zaslužil.« In tako 
je Martinčič postal francoski 
rudar, kopač v premogovni
ku.

Ambasador naših 
izseljencev

Socialni čut, čut za delav
ske pravice in vero v boljše 
in lepše življenje je rudar 
Martinčič kmalu vsadil tudi 
v francoska tila. Včlanil se 
je v sindikat in partijo in 
začel zares bogato, vendar ne 
lahko življenje slovenskega 
proletarca in revolucionarja 
v 'tujini. Leta trdega dela 
in boja za delavske pravice 
so naredile iz njega velikega 
tovariša in prijatelja vsem 
delovnim ljudem. Postal je 
osebnost, katere ime so zla
sti jugoslovanski izseljenci 
izgovarjal z največjm spo
štovanjem. Ko je po tridese
tih letih odložil rudarsko ko

pačo in odšel v pokoj, se 
njegovi stiki z delavci niso 
pretrgali. Nasprotno: še
okrepil jih je in navezal no
ve. Postal je voditelj jugo
slovanskih izseljencev v se
verni Franciji, ko pa je za
čel pogosteje zahajati v sta
ro domovino — Jugoslavijo, 
pa tudi njihov »neformalni« 
ambasador

V domovino, dokler 
bo mogel

»Vprašujete me, če se bom 
kdaj za stalno naselil v rod
nem kraju. Verjemite mi, 
da to najbolj želim, že zara
di čistega zraka in sonca, ki 
je tu. Razumeti pa morate, 
da so vsi moji — žena in 
otroci v Franciji in da bi se 
zdaj, na stara leta, težko lo
čni od njih. Poskušal bom 
to nadomestiti z novimi obi

ski rodnim krajem, z novimi 
srečanji s prijatelji, ki jih 
imam tu. Vesel sem vsakega 
srečanja, vesel velikega na
predka, ki ga je Jugoslavija 
dosegla po vojni. Če pa za
radi zdravja ne bi mogel več 
na pot, me bo na domovino 
vezal Dolenjski list- Ko do
bim vsak teden ta domači 
list v roke, mi je, kot da mi 
pišejo vsi dobri ljudje iz 
rodnega kraja.«

Jože Martinčič živi v Fran
cija že štiri desetletja in pol. 
Letos je petnajstič na obisku 
pri nas. In še bo prišel in 
vselej odnesel košček lepega 
spomina na rodni kraj svo
jim v Pas de Calais.

»Do zdaj se mi je še vse 
izpolnilo, kot sem želel. 
Upam, da me prihodnost ne 
bo prevarala-«

Sredi avgusta se bodo nje
gove nekajtedenske počitni
ce v »srcu Slovenije« konča
le. Pozdrave vseh nas bo od
nesel nazaj v Francijo. In na
še želje:, še na mnoga leta. 
tovariš Martinčič!

IVAN ZORAN

V o z n i k o v o  n e i z k u š e n o s t  

p l a č a l a  z  ž i v l j e n j e m
28. julija ponočfc je Jeremi

ja Isajlovič ustavil v Kra
kovskem gozdu tovornjak 
smederevske registracije. Jo
že 2am iz Velikega Mraševe- 
ga se je za njim pripeljal v 
osebnem avtomobilu s sopot
niki in se odločil, da bo to
vornjak prehitel. Ko je že 
pričel prehitevati, je nasproti 
pridrvel tovornjak celjske 
registracije, ki ga je vozil 
Ivan Ban. Ko je Ban to vi
del, je svoje vozilo takoj 
ustavil, nesreča pa je bila 
že tu: žamov avtomobil je 
silovito treščil v prikolico

Isajlovičevega tovornjaka, od 
tam pa ga je odbilo še v 
celjski tovornjak. Med trče
njem je iz osebnega avtomo
bila padla 19-letna Jožica Ju
riča iz Starega trga pri Pod
bočju in dobila tako hude 
poškodbe, da je na kraju ne
sreče umrla, medtem ko je 
bila njena sestra Marica laže 
ranjena. Škodo so ocenili na
8.000 din Ugotovili so, da 
žarn nima vozniškega dovo
ljenja za avtomobil in da je 
nesreči botrovala tudi nje
gova neizkušenost.

K R I. KI R E Š U JE  ŽIVLJEN JA
1. avgusta so darovali kri na novomeški transfuzijski postaji: Franci Sali in Franc Beg, člana občinske konference SZDL; Dušan Modic in Erna Horvat, profesorja gimnazije Novo mesto; Anten Kralj, Slavko Mrak in Mirko Puste, 

učenci Poklicne kovinske šole Novo mesto; Tone Gosmk, urednik Dolenjskega lista, Novo mesto; Damir Vitez, Adam Griinfeld, Radi voj Kuločin, Ilandor Kopič, Branislav Kusic, Tihomir Lušičič, Josip Kugli, Momčilo Gajič, Darko Djordje- vič, Rajko šrimf in Branimir Urdih, vojaki iz Novega mesta; Miha Macedoni in Ivan Gornik, člana Industrije obutve Novo mesto; inž. Silvo Oblak in Ivanka Gorše, elana Krke, tovarne zdravil Novo mesto; Peter Kapš in Jone Škufca iz šole za zdravstvene delavce Novo mesto; Slavka Beg m Dragica Pejanovič, članici zavarovalnice Novo mesto; Ivan Kocjančič, član Novoteksa, Novo mesto; Jože Hudelja, elan 
UJV Novo mesto; Rasto Murn, Franc Smerdu m Iztok le- 
roci, študentje iz Novega mesta.

2 1 t

»Seveda, kneginja Turjaška je. Starešina pa je 
deželni glavar, knez Eggenberg. Kako se je razkoša- 
til v kmetiškem kožuhu! Kam je neki skril svojo bo
lehavo suhoto?«

»Dobro sta se našemila,« je dejal Grajžar, nje
gov pogled pa je bil zopet pri Mariji.

Prve sani so se premaknile, privozile so druge 
pred vrata. »Svatje« so sedali nanje. V dolgi vrsti 
so se razvrščala vozila po ulici. Glušeče zv ončklj an j e 
je brnelo po ozračju. *

Ljubljančani, ki so kakor živa meja obrobljali 
Gosposko ulico, so kritizirali, vzklikali, ugibali, kdo 
je ta, kdo je oni svat.

Zdajci so na nadkonjarjevo znamenje poskakali 
godci na dvoje velikih sani in zavozili na čelo spre
voda. Našemljeni svatje so zavrisnili in dolga vrsta 
sani je ob glušečem zvončkljanju zdrčala po ulici in 
skozi Vicedomska vrata iz mesta.

Gosposka ulica in Novi trg sta se počasi praz
nila. Grajžar se je še enkrat ozrl na Marijino okno. 
Rad bi se bil poslovil od nje vsaj s pogledom — po
poldne je moral že nastopiti službo pri novem go
spodarju. A Marije ni bilo več tam. Da se je na nje
nem oknu premaknil zastor — tega Matija ni opazil. 
Tudi tega ne, da je Marija potem odprla okno in gle
dala za Matijo, ko je odhajal po ulici. Gledala je za 
njim, dokler ni zavil za vogal in po trgu navzdol...  
Čudno sladek nemir ji je trepetal v duši, da ji je 
srce močno utripalo.

XXX
Mariji je bilo dolgčas, silno dolgčas, že tri dni 

je bivala v sobici, ki so ji jo odkazali. Posedala je 
pri peči, čitala, postajala pri oknu, se sprehajala po 
sobi — neznosno! Kakor v ječi! Nihče se ni zmenil 
zanjo, le služkinja, ki je prinašala jed v sobo, je vča-

u  k a  v a š te to v a -

V R A Ž J E  

D E K L E

(Zgodovinski roman)

sih postala pri nji — lepi mladenič ji je ugajal. Pri
povedovala je o prireditvah in zabavah, ki se je v 
njih potapljala pustna Ljubljana.

»Danes popoldne ob treh bo velika pustna prire
ditev na trgu: volovska borba s psi. Pa fantje bodo 
tekli za stavo. Ali pojdete gledat, mladi gospod?«

»Hm. Ne vem.« '
»Pojdite nu! Mi pojdemo vsi, gospod baron so že 

dovolili. Pojdite še vi! Zakaj bi vedno čepeli v sobi! 
Včeraj je mladi plemenitaški svet priredil dirko na 
Kapucinskem trgu — zakaj je niste šli gledat? Vsa 
Ljubljana je bila tam. Jutri že oditete, pa niste še 
ničesar videli v Ljubljani. Ce se ne spoznate po uli
cah, greste lahko z menoj ali s kuharico. Ali pojdete? 
Pridem vas poklicat, kadar odide gospoda z doma.«

In Marija bi ne bila Marija, če ne bi bila odgovo
rila po kratkem obotavljanju s hudomušnim nasme
hom:

»Pa pridite.«
Druga hiša poleg ljubljanskega magistrata je bila 

Dolničarjeva. Janez Krstnik Dolničar pl. Thalberg je 
imel tega dne več gostov, ki sta mu jih pripeljala v 
hišo njegov starejši sin — vicedomski tajnik doktor

Gregor in mlajši — stolni vikarij doktor Anton Dol
ničar. ,

Valvasor, ki je stal s hrbtom proti oknu, je pri
merjal oba brata Dolničarja. Ali nista imela nekaj 
»habsburgovskega« na sebi? Posebno Gregor: oblika 
obraza, predvsem pa debelejša spodnja ustnica in 
Gregorjev nos ... Baron se je nehote nasmehnil. 

Kanonik Prešeren se je obrnil k Valvasorju: 
»Njihovo knjižnico nam shranijo, gospod baron,

ali ne?<<  ̂ a- 1Učenjak ni bil poslušal pogovora med obema Dol
ničarjema in Prešernom, zato je začuden vprašal: 

»Shranim? Doklej?«
»Nu, dotlej, da se uresničijo načrti našega gospo

da generalnega vikarja.«
»Kakšni načrti, velečastiti?«
»Sezidati hoče semenišče-vzgojevališče^ za sinove 

kranjskih plemenitašev. In v tem semenišču «
»Nu?« ... .
»— bi imela svoj dom tudi javna knjižnica.« 
»Imenitna ideja.« .
»— v katero bi vsak izmed nas daroval svoje knji-

8 »A — hem!« je posmehljivo pokimal bogenšperški 
učenjak. Potem se mu je široko mesnato obličje 
zresnilo, vzravnal se je in dejal suho: »Gospoda mo
ja, obžalujem, ampak moram vas opozoriti, da moje 
finančno stanje ni takšno, da bi mogel komurkoli po
kloniti dragoceni dar več nego desetih tisočev najiz- 
branejših knjig.«

In okrenil se je in se zazrl v trg,*ki je bil preplav
ljen s pisanimi papirnatimi trakovi in zastavicami.

Gospodje pri mizi so se spogledali. Gregor Dolni
čar si je v zadregi popravil kodrasto baroko, stolni 
prošt Prešeren je zavrtel palce na trebuhu, general
ni vikarij pa se je preplašeno ozrl za Valvasorjem.

S trga je odmevalo divjaško kričanje, ploskanje, 
lajanje.
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KRŠKO
OBIŠČITE NOVO SAMOPOSTREŽNO TRIiOVlNO NA

SE N O V E M
Odprta je vsak dan od 5. do 18. ure, bife pa od 5. do 19. ure. 

9  špecerija #  gospodinjski pripomočki #  galanterija 
0  V bifeju točimo pristni cviček iz Gadove peči
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Razpisna kom isija

osnovne šole 
»JANEZ TRDINA« 
v Stopičah

r a z p i s u j e  
delovno mesto

UČITELJA
za razredni pouk

P o g o j :  U. — Samsko 
stanovanje zagotovljeno.

Avtomobili renault po meri vaših 
zahtev in vaših možnosti

Renault 10

luksuzen, močan,
* presenetljiv 
1108 CCM, 46 KM 
(SAE), 6,81 na 100 km 
4 vrata, 4 disk zavore* 
Cena: 1.276,07 USA $, 
Ndin 12.905.-

cosmos
Zastopstvo tujih firm Renault, Alfa Romeo, 
M. A. N. Gibo Same, Alpina . . .

Ljubljana, Celovška 32, telefon: 313-141 
in 51-455

Komisija za kadrovska vprašanja

INDUSTRIJE OBUTVE
NOVO MESTO
r a z g l a š a  prosta delovna m esta za;

1. strojnega ključavničarja -  mehanika
2. električarja
3. vajenca kovinske stroke

POGOJI:
pod 1 in 2.: da ima kandidat ustrezno strokovno 
znanje, da je odslužil vojaški rok in da im a veselje 
do priučitve za vzdrževanje strojev; prednost imajo 
kandidati z nekaj leti delovnih izkušenj; 
pod 3.: cia ima kandidat dokončano osnovno šolo.

Rok za sprejem anje prijav je 15 dni po objavi 
razglasa.

TRGOVSKO PODJETJE

PRESKRBA - Krško
r a z p i s u j e
ZA ŠOLSKO LETO 1969/70

2 učni mesti za poklic natakar 
2 učni mesti za poklic mesar —  
sekač
POGOJI:
— dovršenih 8 razredov osnovne šole, za natakarja 
s pozitivno oceno iz tujega jezika;
— starost do 18 let,
— telesna in duševna sposobnost za poklic natakar 
oz. m esar — sekač.

Kandidati naj pošljejo pismene prijave naj
kasneje do 9. 8. 19G9 na upravo podjetja. P ri
javi za sprejem  naj kandidati priložijo:

— spričevalo o dovršenem 8. razredu osnovne 
šole,
— zdravniško spričevalo,
— izpis iz ro jstne m atične knjige.

&
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\AB/
BREŽICE ^

V I I  V  M » R E « I  1 
ZA DAH ILOV |
šopek nageljčkov Je primerno darilo za vsako 
priložnost. — Naša dnevna proizvodnja je več ^  
tisoč cvetov v 6 barvah. — Zahtevajte v vaši 
najbližji cvetličarni

• •  v  ^  
nagel jeke iz vrtninije (a  tez ^

NOVOLES
V STRAŽI
PRI NOVEM MESTU

p r o d a j a
v

rabljene
lesne impregnirane kocke,
ki so še uporabne in prim erne za izdelavo poda 
(tal) v hlevih in garažah. Cena za kocko je 0,6 din. 
Za kvadratni m eter podfa je potrebno približno 80 
kock.

bukov parket nižje kvalitete
po zelo ugodnih cenah.

Za vse inform acije se obrnite na prodajni 
oddelek: telefon številka 84-530.

ŠTUDENTI!

Mladinska knjiga 
Novo mesto

z a p o s l i

v času od 30. avgusta 
do 10. septembra več 
študentov kot

prodajalce na sejmu 
šolskih potrebščin
pod arkadami pred trgo
vino.

Vabljeni — zaslužek 
ugoden!

Delovna skupnost 
šole Šentrupert

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

RAZREDNEGA
UČITEUA

za določen čas (1 leto).

Rok prijave do 21. avgu
sta 1969.

P I O N I R
NOVO MESTO 
TEL.  21-243
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Opravljamo servisne preglede in 
rancijska popravila na vozilih FIAT- 
ZASTAVA, RENAULT, TAM in MAN

a
ga- [i]
a

splošna in 
vseh vrst

zamenjujemo motorje 
STAVA in TAM

generalna popravila vozil

na vozilih ZA-

opravljamo 
druga dela

kleparska, avtoličarska in

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a

Vse lastnike vozil FIAT-ZASTAVA 850 in S  
1100 R obveščamo, da odslej opravlja- H  
mo vsa garancijska in servisna popra- [ ■]  
vila tudi na teh vozilih. g j

OBIŠČITE NAŠ SERVIS! ®

1=1 0 
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NAJNOVEJŠE:

F t a e l f a

KOMUNALNO STANOVANJSKO 
PODJETJE SEVNICA

r a z p i s u j  e 
p rosto delovno mes-to

GRADBENEGA
TEHNIKA
za visoke ali nizke gradnje

Zaželeno je, da imajo kandidati poleg splošnih 
pogojev dve leti delovnih izkušenj.

Zaposlimo tudi kandidata brez izkušenj. Na razpo
lago je  sam ska soba. Zglasite se čim prej pismeno 
ali osebno na upravi podjetja.

»SUROVINA LJUBLJANA«

OP TREBNJE
odkupuje vse vrste odpadnega m ateriala po kon
kurenčnih cenah.

TESTENINE

mm

m

POLN ZADETEK -

je vaš nakup pri 
trgovskem podjetju

»LJUDSKA POTROŠNJA« 
BREŽICE

UPRAVNI ODBOR

KOMUNALNEGA ZAVODA 
ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE 
NOVO MESTO

r a z p i s u j e

2 štipendiji na pravni fakulteti
Prednost imajo študentje višjih letnikov.

Kandidati naj vložijo prijave na  Upravni od
bor KZSZ Novo mesto, Kidričev trg  3 v roku 
15 dni po objavi razpisa.
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r V SOBOTO, 9. AVGUSTA 1969 OB 20.30 NA BAZENU

MODA. PLES l \  PESEM

RADIO LJUBLJANA
VSAK DAN: poročila ob 5.00,

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 18.00, 19.30, in ob 22.00. Pi
san glasbeni spored od 4.30 do
8 .00,

■  PETEK, 8. AVGUSTA: 8.08 
Operna matineja. 9.05 Pionirski 
tednik. 10.15 Pri vas doma. 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
tuje goste. 12.30 Kmetijski nasveti
— Dr. Vilko Masten: Viroze čr
nega ribeza. 12.45 čez  polja in 
potoke. 13.30 Priporočajo vam . . .
14.35 Naši -poslužalci čestitajo in 
pozdravljajo. 15,20 Napotki za tu 
riste. 15.25 Glasbeni intermezzo.
16.00 Vsak dan za vas. 17.05 Člo
vek in zdravje. 18.15 Zvočni raz
gledi po zabavni glasbi. 19.00 Lah
ko noč, otroci! 19.15 Minute z 
ansamblom Jožeta Krežeta. 20.00 
Koncert Akademskega zbora »Bran
ko Krsmanović« iz Beograda. 20.30 
Rad imam glasbo. 21.15 Oddaja

o morju in pomorščakih. 22.15 
Plesna glasba.

■  SOBOTA, 9. AVGUSTA: 8.08 
Glasbena matineja. 9.20 »čez trav
nike zelene«. 9.50 »Naš avtostop«
10.15 Pri vas doma. 11.00 Poroči
la — Turistični napotki za tuje 
goste. 12.30 Kmetijski nasveti — 
Dr. Franc Sunčič: Predvidevanje 
o prodaji mlade pitane govedi in 
mesa. 12.40 Z domačimi ansambli 
in pevci. 13.30 Priporočajo vam . .  
14.05 Glasbena pravljica. 14.25 Pol
ke in valčki z Dunaja. 15.20 Glas
beni intermezzo. 16.00 Vsak dan 
za vas. 17.05 Gremo v kino.
18.15 »Top-pops 11«. 20.00 Sobot
ni večer z napovedovalcem Bori- 
vojern Savickim. 20.30 Zabavna 
radijska igra: Claude Aveline: Red
ni potnik na liniji U — VI. 22.15 
Oddaja za naše izseljence.

■  NEDELJA, 10. AVGUSTA: 
4.30—8.00 Dobro jutro! 8.05 Ra 
dijska igra za otroke — Marja

mer/

Cerkovnik: »Pravljica o čevljarč
ku in čeveljcih«. 9.05 Koncert iz 
naših krajev. 10.05 š e  pomnite, 
tovariši. . . Olga Kastelic-Marjet- 
ka: Med Uršljo in Peco. 10.30 Pe
smi borbe in dela. 10.50—13.00 
Naši poslušalci čestitajo in po
zdravljajo — vmes ob 11.00 Po 
ročila — Turistični napotki za 
tuje goste. 13.30 Z novimi an
sambli domačih viž. 14.05 Vrtiljak 
zabavnih melodij. 15.05 Popoldne 
Ob zabavni glasbi. 15.30 Humo
reska tega tedna — Lazarček iz 
Tormesa — IV. 16.05 »Po doma
če«. 19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 
Jugotonove glasbene razglednice.
20.00 »V n ed e lo  zvečer«. 22.15 Za
plešite z nami.

■  PONEDELJEK, 11. AVGU
STA: 8.08 Glasbena matineja. 9.05 
Za mlade radovedneže. 10.15 Pri 
vas doma. 11.00 Poročila — Turi
stični napotki za tuje goste. 12.30 
Kmetijski nasveti — Inž. Vilko 
Štern: Predlogi za srednjeročni 
program poljedelstva. 12.40 Maj
hen koncert pihalnih orkestrov.
13.30 Priporočajo v a m . . .  14.35 
Naši poslušalci čestitajo in po
zdravljajo. 15.20 Glasbeni inter
mezzo. 16.00 Vsak dan za vas.
18.15 »Signali«. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Minute z ansamb
lom Mihe Dovžana. 20.00 Sim fo
nični koncert orkestra Slovenske 
filharmonije. 22.15 Za ljubitelje 
jazza.

■  TOREK, 12. AVGUSTA: 8.08 
Operna matineja. ' 10.15 Pri vas 
doma. 11.00 Poročila — Turistič
ni napotki za tuje goste. 12.30 
Kmetijski nasveti — Vladi Marte
lanc: Vzroki in preprečevanje ro- 
pajaa pri čebelah. 12.40 Slovenske 
narodne pesmi 13.30 Priporočajo 
vam . . . 14.20 Popoldanski kon
cert lahke glasbe. 15.20 Glasbeni 
intermezzo. 16.00 Vsak dan za 
vas. 18.15 V torek na svidenje!
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 
Minute z ansamblom Toneta Per
ka. 20.00 Radijska igra — Fe- 
licien Marceau: V čast si štejem.
21.00 Parada popevk. 22.15 Jugo
slovanska glasba.

■  SREDA, 13. AVGUSTA: 3.08 
Glasbena matineja 9.05 Pisan

TEHNOAUTO Beograd
STRAHINJIĆA BANA 1

Predstavništvo za Slovenijo: 
LJUBLJANA, Lepodvorska 2

24 mesečni kredit, brez pologa in porokov:
MOSKVIfc 408 
z radijskim sprejemnikom

TRABANT 601

KREDIT: 1 x  *.000.- 
ali 2 x  8-000.-

KREDIT: 1 x  * 000. 
ali 2 X 5 000.

23.900.— din 

14.800.— din

Razlika do polne cene vozila se plača v gotovini.

DOBAVNI ROK: TAKOJ!
Za informacije in kredithc obrazce se obrnite na:

TEHNOAUTO BEOGRAD, Strahinjića Bana 1, 
tel. 663-789, 664-079, 664-151

Predstavništva:
LJUBLJANA, Lepodvorska 2, tel. 312-658 
ZAGREB, Vojnovičeva 19, tel. 410-109 
SARAJEVO, Vase Pelagiča 8, tel. 22-509 
SPLIT, Zrinjski F ranko panska 8, tel. 45-784 
NOVI SAD, Bulevar JNA 54, tel. 34-614 
SKOPJE, Goce Delčeva 29, tel. 31-551 
RIJEKA, Polič Kamova 7, tel. 42-454 
SM. PALANKA, Maršala Tita 150, tel. 83-013

svet pravljic in zgodb. 10.15 Pri 
vas doma. 11.00 Poročila — Turi
stični napotki za tuje goste. 12.30 
Kmetijski nasveti — Inž. Milena 
Jazbec: Rast in razvoj plodov pri 
sadnem drevju. 12.40 Od vasi do 
vasi. 13.30 Priporočajo vam
14.35 Naši poslušalci čestitajo in 
pozdravljajo. 15.20 Glasbeni in 
termezzo. 16.00 Vsak dan za vas.
17.05 Mladina sebi in vam. 18.45 
Kulturni globus. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Glasbene razglednice
20.00 Koncert opernih melodij.
21.0 Mozaik zabavnih melodij.
22.15 S festivalov jazza

■  ČETRTEK, 14. AVGUSTA: 
8.08 Glasbena matineja. 9.05 Po 
čitniško popotovanje od strani 
do strani. 10.15 Pri vas doma.
11.00* Poročila — Turistični na 
potki za tuje goste. 12.30 Kme 
tijski nasveti — Inž. Jože Str 
gar: Poletno cepljenje vrtnic in 
drugih okrasnih rastlin. 12.40 Z 
narodno pesmijo po Jugoslaviji
13.30 Priporočajo vam . . 14.05
»Mladina poje«. 15.20 Glasbeni in
termezzo. 16.00 Vsak dan za vas
17.05 Četrtkov simfonični koncert
18.15 Turizem in glasba. 19.00 Lah
ko noč, otroci! 19.15 Minute s 
pevcem Ninom Robdčem. 20.00 če  
trtkov večer domačih pesmi in 
napevov. 21.00 Od Ibsena do Io
nesca. 21.40 Glasbeni nokturno
22.15 Iz jugoslovanske simfonične 
literature

oddelek

za zdravilna zelišča 

Novo mesto

K R K A

NABIRALCEM 
ZDRAVILNIH ZELIŠČ
sporočamo, da odkupujemo v letošnjem letu 
nad 100 vrst raznih zdravilnih zelišč.

Na vašo željo vam pošljemo cenik.

Odkupujemo tudi SUHE GOBE IN SUHE LI
SIČKE, ki jih  prevzemamo po kvalitetah in po 
najvišji dnevni ceni. LEPŠE BLAGO — VIŠJA 
CENA« /

Poleg plačila za oddano blago zahtevajte za vsakih 
zasluženih 50 dinarjev (5.000 starih dinarjev) še 
nagradni kupon, s katerim boste soudeleženi pri 
VELIKEM NAGRADNEM ŽREBANJI) 23. 11. 1969. 
Glavni dobitek je AVTO »ZASTAVA 750«. Razen 
tega vas čaka še  199 bogatih nagrad!

Cim več nagradnih kuponov boste zbrali do 31. okto
bra 1969, tem  večja je  možnoft, da postanete srečni 
dobitnik lepih nagrad.
V krajih, kjer lanetijske zadruge ne odkupujejo 
zdravilnih zelišč za našo tovarno, VABIMO K SO
DELOVANJU AGILNE ORGANIZATORJE za nabi 
ranje in odkup zdravilnih zelišč in gozdnih sadežev 
Dobro organizirano nabiranje zdravilnih zelišč in 

‘gozdnih sadežev vam nudi ugoden zaslužek.

Za vsa pojasnila in navodila se obračajte direktno 
na  naslov: KRKA, tovarna zdravil, oddelek za zdra
vilna zelišča. Novo mesto, Novi trg 9. telefon 21-304

TELEVIZIJSKI
SPORED

Nedelja, 10. avgusta

9.00 KMETIJSKA ODDAJA V 
MADŽARŠČINI (Beograd)

9.30 NARODNA GLASBA -  
(Ljubljana)

10.00 KMETIJSKA ODDAJA -  
(Zagreb) >

10.45 PROPAGADNA ODDAJA — 
(Ljubljana)

10.50 DISNEVEV SVET -  
(Ljubljana)

11.40 TV KAŽIPOT (do 12.00) -  
(Ljubljana)

16.00 JUGOSLOVANSKO ATLET
SKO PRVENSTVO — prenos 
z Reke (do 19.15) (Zagreb)

19.15 GLASBENI FILM (Ljubljana)
19.45 CIK CAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.30 VUA-VAJA (Ljubljana)
20.35 LJUBEZEN PO STAREM -  

(Beograd)
21.20 VIDEOFON (Zagreb)
21.35 ŠPORTNI PREGLED (JRT)
22.05 TV DNEVNIK (Beograd)

Drugi spored:
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
20.50 SPORED ITALIJANSKE TV

Ponedeljek, 11. avgusta
18.30 SKRIVNOST WILLIAMA 

STARITZA (Ljubljana)
18.50 ČLOVEK NE JEZI SE -  

(Zagreb)
19.20 POLJUDNO ZNANSTVENI 

FILM (Ljubljana)
19.45 CIK CAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 VIJA-VAJA (Ljubljana)
20.35 F. S. Finžgar: RAZVALINE 

ŽIVLJENJA (Ljubljana)

21.40 MELODIJE JADRANA -  
Split 69 — posnetek (Ljub
ljana)

23.10 POROČILA (Ljubljana)

Torek, 12. avgusta

18.00 GRAND VARIETE — oddaja 
za otroke (JRT) (Ljubljana)

18.20 JAZZ FESTIVAL V LJUB 
LJANI (Ljubljana)

18.45 PO SLOVENIJI (Ljubljana)
19.05 PO SLEDEH NAPREDKA -  

(Ljubljana)
19.35 VASE NOGE — izobraževal 

na oddaja (Ljubljana)
19.50 CIK-CAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 VIJA-VAJA (Ljubljana)
30.35 MELODIJE JADRANA -  

Split 69 — prenos (Zagreb)
22.05 SKORAJ VSAK VEČER OB 

DVAJSETIH — reportaža — 
(Ljubljana)

22.30 POROČILA (Ljubljana)

Drugi si>ored:
17.30 KRONIKA (Zagreb)
17.45 RISANKA (Zagreb)
18.00 GRAND VARIETE (Ljublja

na)
18.20 TELES POJIT (Zagreb)
19.00 NARODNA GLASBA — 

(Beograd)
19.15 OD ZORE DO MRAKA -  

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

Sreda, 13. avgusta

17.45 ODDAJA ZA OTROKE — 
(Zagreb)

UNIOR
orodje za vsak dom!

-  XIX. mednarodni Gorenjski sejem v Kranju od 8. do 19. avgusta 1969.
-  Potrošniška in komercialna prodaja blaga po znižanih cenah.
-  V času sejma bo vsak dan modna revija v avli skupščine občine Kranj 
ob 18. uri.
-  Izkoristite 25%-ni popust na železnici in avtobusnih progah Ljubljana 
transport.

18.30 POLJUDNO-ZNANSTVEN1 
FILM —• Velika pustolovšči
na (Ljubljana)

19.00 PISAN TRAK (Ljubljana)
19.15 JAZZ PORTRET (Beograd)
19.45 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 VIJA-VAJA (Ljubljana)
20.35 CELOVEČERNI FILM -  

(Ljubljana)
OB BIENALU GRENKEGA 
SMEHA (Ljubljana)
POROČILA (Ljubljana)

Drugi spored:
17.25 POROČILA (Zagreb)
17.30 KRONIKA (Zagreb)
17.45 ODDAJA ZA OTROKE — 

(Zagreb)
18.30 POLJUDNO ZNANSTVENI 

FILM (Zagreb)
19.00 ČLOVEK IN POČITEK
19.15 JAZZ POTRET (Beograd)
19.45 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
20.30 SPORED ITALIJANSKE TV

Četrtek 14. avgusta

18.15 PIONIRSia TV DNEVNIK 
(Ljubljana)

18.15 PADALCI — oddaja iz cikla 
Od zore do mraka (Ljubija 
na)

19.15 NOČ NA ODPRTEM MOR!U 
reportaža (Ljubljana)

19.45 CIK CAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 VIJA-VAJA (Ljubljana)
20.35 LEPA NASA DOMOVINA -

II oddaja (Ljubljana)
31.15 UDONARDO DAVINCI -  

Kulturni film  (Ljubljana)
22.00 SMART (Ljubljana)
22.30 POROčrLA (Ljubljana)

Drugi spored:
17.25 POROČILA (Zagreb)
17.30 KRONIKA (Zagreb)
17.45 ODDAJA ZA OTROKE — 

(Sarajevo)
18.15 NARODNA GLASBA (Saraje

vo)
18.45 ZABAVNA ODDAJA (Z&greb)
19.45 TV PROSPEKT (Zagreb)
19.45 TV DNEVNIK (Zagreb)
20.30 SPORED ITALIJANSKE TV

Petek, 15. avgusta

18.15 MLiADINSJCI PEVSKI FESTI
VAL V CELJU II. (JRT) — 
(Ljubljana)

18.45 RISANKA (JRT) (Ljubljana)
19.00 PO SLOVENIJI (Ljubljana)
19.20 SVET NA ZASLONU — 

(Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.35 CELOVEČERNI FILM -  

(Ljubljana)
POLETNI QUIZ — oddaja 
TV Zagreb (Ljubljana) 
POROČILA (Ljubljana)

Sobota, 16. avgusta
17.55 NOVI ANSAMBLI NOVE ME 

LODIJE (Ljubljana)
18.25 DISNEYEV SVET (Ljubija 

na)
19.15 SPREHOD SKOZI ČAS — le

to 1948 (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.35 TV MAGAZIN (Zagreb)
21.35 REZERVIRANO ZA SMEH — 

(Ljubljana)
22.00 SERIJSKI FILM (Ljubljana)
23.00 TV KAŽIPOT (Ljubljana)
23.20 POROČILA (Ljubljana)

Drugi spored:
17.25 POROČILA (Zagreb)
17.30 KRONIICA (Zagreb)
17.45 INDIJSKE PESMI (Beograd)
18.15 MLADINSKA IGRA — 

(Beograd)
19.15 KARAVANA (Beograd)
19.45 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
20.30 SPORED ITALIJANSKE TV



V  T E M  T E D N U  V A S  Z A N I M A

m m m m
Petek, 8. avgusta — Miran Sobota, 9. avgusta — Jan« Nedelja, 10. avgusta — Lovrenc Ponedeljek, 11. avgusta — Veseljko Torek, 12. avgusta — Klara 
Sreda, 13. avgusta — Liljana Četrtek. 14 avgusta — Demetrij

Brežice: 8. in 9. 8. ameriški film »Največji rop stoletja«. 10.in 11. 8. ameriški film »Dan nevarne pištole« 12. in 13. 8. nemški film »Smrtonosni žarki Dr. Maimze«.t.rnomelj: od 8 do 10. 8. ameriški barvni film »Ladja za Hongkong« 12. in 13. 8. francoskibarvni film »štiri gospe za gizdalina«.
Kočevje — »Jadran«: od 8. do10. 8. angleški barvni film »Dolgotrajni dvoboj«. 11. in 12. 8. 

ameriški barvni film »Eevolveraš Vako« 13. in 14. 8. francoskifilm »Fatalna gospodična«. 15. 8 ameriški film »F. kot Flint«.Kostanjevica: 9. 8. italijanski barvru film »Preluknjani dolar«.10 rt inski barvni film »Vojna in mir- - II. del. 13. 8. francoski fi’ »Kupe za morilce«.'iollika: od 8 do 10. 8. francoski film »Rlfifi v Panami«. Od

8. do 10. 8. francoski barvni film »Carska Venera«. 13. in 14. 8. italijanski film »Mandragola«.
Mirna: 9. in 10. 8. angleški film »Džingis Kan«.
Mokronog: 9. in 10. 8. franco sko-italijanski film »Meč in pravda«.
Novo mesto: od 8. do 10. 8. ameriški film »Poljubi me, norček«. 11. in 12. 8. angleški barvni film »Yoy — ubogo delci e«. 13. in14. 8 angleški barvni film »Joan- na«.
Ribnica: 9. in 10. 8. ameriški barvni film »Kako je osvojen divji zapad«.
Sevnica: 9. in 10. 8. ameriškifilm »Mami«.
Sodražica: 9. in 10. 8. ameriškibarvni film »Divja reka«.Trebnje: 9. in 10. 8. ameriški barvni kriminalni film »Tajnost bele nune«

O T s n n n
Dobri m . skrbni sosedi Mariji Pucelj iz Družinske vasi za njen 

dvojni praznik iz vsega srca čestitamo. Želimo ji še veliko zdravih let v krogu svojih dragih! — Hvaležna družina Kavčičeva.
Tonetu Vovku z Kate/a iskreno čestita za opravljen študij na VPS— Marija.

S L U Ž B O  D O B I
SAMOSTOJNO GOSPODINJSKO pomoč na Švedsko išče 4 članska družina, otroka 8 in 16 let. Oblak Seta, Ljubljana, Vodnikova 25.
SPitKJMUM dva vajenca za elek- troinštalacijo in mehaniko. Ele- 

ktroinštalacije in elektromehanika Vili Godnjavec, Ljubljana —■ Vodmatska 30.UPOKOJENKE! Tisti, ki bi mi bila pripravljena paziti otroka, starega eno leto, nudim stanovanje (posebno sobo), hrano in vso ostalo oskrbo. Ostalo plači
lo po dogovoru. Sprejela pa bi tudi starejšo žensko, ki bi hodila paziti otroka na dom (v Žabjo vas) vsak dan razen sobote in nedelje od 6. do 16. ure. Majda Kukec, pošta, Novo mesto.

ZAPOSLIM DEKLE za pomoć v gostilni. Gostilna Drenik, Gotna vas. NoVo mesto.TAKOJ SPREJMEM gospodinjsko pomočnico, lahko začetnico za 8 lir dnevno. Kotar. Mestne njive 9. Novo mesto.

gre, 901, 3 faze. Franc Kramer, Rakovnik 19, Šentrupert.UGODNO PRODAM dnevno sobo. 
Rozi Koren, Ljubljanska 17 — Novo mesto.ZARADI SELITVE poceni prodam 
spalnico, dvodelno omaro in ra dio. Vukota Vukičevič, Zagrebška 18, Novo mesto.PRODAM stroj za izdelavo streš ne opeke. Pleteršnikova 3, Bre žice.

PRODAM dobro ohranjena štedilnika, električnega in na trdo gorivo. Interesenti naj se zgla- se na naslov: Orel. Cankarjeva 13, Kočevje.PRODAM magnetofon »Grunding« TK 145, nov; moped T 12, har moniko — diatonično »Hohner«3,5 redna. Stanko štimac, Staneta Rozmana 8, Črnomelj.PRODAM otroški voziček s šport nim vložkom in stajico. Valerija Nedoh, Krško. 4. julija 84.PRODAM ostrešje aa hišo z opeko in moped dvobrzinec. Irča vas 39, Novo mesto.PRODAM globok otroški voziček. Stibrič, Paderšioeva 19, Novo mesto.

S T A N O V A N J A

ODDA VI opremljeno sobo starejše- . .a moškemu Naslov v upravi lista (1471/69)IŠČEM SOBO in kuhinjo v okolici Novega mesta. Ponudbe pod ■.»Pošten«.ODDAM neopremljeno sobo s centralno kurjavo samski osebi v Novem mestu. Naslov v upravi lista.
IŠČEM enosobno stanovanje ali večjo sobo za eno leto. Viktor Subotič, elektromehanik. Glavni trg 1, Novo mesto.

M OTORNA VOZILA

K U P IM
KUPIM diesel motor v dobrem stanju, znamke Aran KS 9—11. Rudolf Grlica, Brezovica 8. Mokronog.

P O S E S T

PRODAM MOTOR NSU Maksi 175— prevoženih 33.000 km. Sitar, Šmihel 69, Novo mesto.
PRODAM MOPED (ribrzinec. Ru di Mihalič, Bršlin 18. Novo mesto
PRODAM MOPED T 12. dobro ohranjen. Jože Vovko, Brerovlca2. Mokronog.
FICKA v dobrem stanju prodam. Pirc, Krško, Roštoharjeva 12.POCENI PRODAM poltovorni avto, električno cirkular žago s kablom, elektro motor 5 KS in gumi voz. Miha Čolnar. Novo mesto, Trdinova 14.PRODAM karamboliran R-1, letnik 1968, prevoženih 26.000 km. Informacije na telefon St. 77-179, 77-168. Ogled v nedeljo dopoldne, 10. avgusta, v Adamičevi 5-A na Grmu v Novem mestu.AVTO AMI 6, dobro ohranjen, prodam. Marjan Vizjak, Brezice, Ulica stare pravde 28.PRODAM mofomo kosilnico BCS. Naslov v upravi list*.

P ° O D A M
PRODAM morale ln deske, 2 cmdebele. Naslov v upravi lista(1478/69)
13, 14 in 15 COL nov gumi vo* 

prodam. Bulc, Jurčkova pot 73, Ljubljana
POCENI PRODAM skoraj novelektrični štedilnik, divan, rab

ljen kavč in flobert puško ter moped — tribrzinec. Peter Zajc, Šmihel 34, Novo mesto.
UGODNO PRODAM malo rabljeno vodno črpalko (hidrofor)) In

PRODAM MANJŠO HIŠO v okoli ci Brežic. Zemljišče obsega 22 arov: 8 arov novega moderno urejenega vinograda, ostalo sadovnjak. Elektrika in voda. — Uporabno za stalno bivanje ah vikend. Ponudbe pod »Vseljivo— gotovina«.PRODAM gradbeno parcelo 2100 m ob cesti Novo mesto—Otočec. Poizvedbe; gostilna Vidrih, Otočec ob Krki.
PRODAM HIŠO z gospodarskim poslopjem in nekaj zemlje na lepem kraju Dolenjske v bližin: Novega mesta, ob železniški pro gi. Primerno za večjo obrtno de javnost. Ogled vsak dan. Naslov v upravi lista. (1504/69).PRODAM HIŠO, dograjeno do tretje faze v Novem mestu, najboljšemu ponudniku. Frizerski salon pri Juretu — Novo mesto.PRODAM 3 parcele gozda pri Cerkljah ob Krki in 2 vinograda po12 arov v Sutenskem vrhu, primerna za vikend. Vprašajte pri Zorko, gostilna Lukeš, Brežice.PRODAM takoj vseljivo hišo in vrt na Drnovem. Vprašati na naslov: Amalija Oarmek. Krško. Aškerčeva ulica 7.PRODAAI KMETIJSKO POSESTVO (7 ha) z gospodarskim poslopjem v Loki pri Zidanem mostu. Vse informacije dobite: FonPavla. Loka pri Zidanem mostu št. 16.

R A Z N O
ŽELODČNI KATAR, čir na želod 

cu in dvanajsterniku ter trakt debelega črevesa zdravite z uspehom s prirodnim zdravilom — z rogaškim DONAT vrelcem. Zahtevajte ga v svoji trgovini, to pa ga dobo v Novem mestu pri HMFL.INIKU, STANDARDU — (MERCATORJU) in pri DO- LENJKI
ŽENIN IN NEVESTA, ne pozabita: moderno izdelane poročne prstane dobite pri Otmarju Zidariču, zlatarju v Ljubljani, Go sposka 5 (polog univerze).

f o f f t / E S T I L A  I
EKSPRESNO OČISTI oblačila Pralnica in kemična čistilnica Novo mesto, Germova 5.
CENJENE STRANKE obveščam, da sem prevzel servis za vse ure znamke Insa v garancijskem roku. Josip Bočak, urar pri tržnici v Brežicah. *
KOTLE ZA ŽGANJEKUHO vseh vrst izdeluje kvalitetno V. Kapelj, bakrokotlarstvo, Ljubljana, Aljaževa cesta 4 — šiška

• i
ŠČETKE ZA LCŠČILCE in za sesalce za prah obnavlja ščetar- stvo Armič, Ljubljana, Tržaška 52.•

OBVEŠČAM prebivalce Brežic in okolice, da sem na novo pričel z delom, ki ga opravljam strokovno in po konkurenčnih cenah. Stane Strgar, inštalaterstvo za centralno kurjavo in vodovod Brežice, Aškerčeva 6—A.

VABIMO VAS na vrtno veselico, ki bo v nedeljo, 18. avgusta, v Beli cerkvi. Igrali bodo »Fantje treh vasi«. Vabljeni!

Janez Golobič, Stavča vas 7, Dvor pri Žužemberku prepovedujem Francu Lavriču iz Stavče vasi 6 vstop kokoši na moje dvorišče in po vsem mojem posestvu, če tega ne bo upošteval, ga bom sodno preganjal.
Marija Granda, Dol 1, šmarjeta,obveščam, da nisem plačnica dolgov, ki bi "jih naredil moj mož Stanko Granda iz Dola 1, šmarjeta.
Zaradi nedostojnega vedenja prepovedujem Francu in Martinu 

Klobučarju z Ruperč vrha ter Jožetu Kavšku z Rakovnika vstop v gostilno na Ruperč vrhu. — Ani
ca Volkar, gostilničarka Ruperč vrli.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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T U D I  V I  S T E  K O V A Č !

V sak je  ko v ač  s v o je  s r e č e !  Z a to  
m is l i te  že  d a n e s  na ju tr iš n ji  d an  
in n e  p o z a b ite : iz m a le g a  r a s t e  v e 
liko! V la g a jte  s v o je  p r ih ra n k e  
na  h ra n iln o  k n již ico  pri

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

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

v  N o v e m  m e s t u

ali pri n je n ih  p o s lo v n ih  e n o ta h  
v K ršk e m , M etlik i in T reb n jem !

H ran iln o  kn již ico  DBH lah k o  d o b ite  
tu d i pri v s e h  p o š ta h  v o b č in a h  N o
vo m e s to ,  K ršk o , M e tlik a  in T re b 
n je!

DBH v N ovem  m e s tu  o b r e s tu je  
h ra n iln e  v lo g e

-  n a v a d n e  po

-  v e z a n e  d o

6 %

7 , 5 %

tii

Po nenadni izgubi naše drage' 
mame

LJUDMILE NOVINA
iz Novega mesta, Kristanova 3 

se najprisrčijeje zahvaljujemo vsem, ki so nam v težkem času bili ob strani, sorodnikom, darovalcem cvetja, sindikalni podružnici tovarne zdravil »Krka« in vsem, ki so jo tolažili v času njene bolezni, spremili na zadnji poti in z nami žalovali. Posebno se zahvaljujemo častiti duhovščini, gospodu župniku za poslovilne besede, gospema Tomšičevi in Bercetovi za pomoč v zadnjih trenutkih, sosedoma g. Rozman in 
g. Medenovi za velikodušno pomoč in sočutje. Vsem hvala in Bog plačaj!
Žalujoči: sin Drago, Božo, hčerka Milka. Anči z družinami. Frenk, snaha Lojzka z družino in drugo 

sorodstvo.

Ob težki izgubi naše ljubljene in drage žene, mame, stare mame in tete
FRANČIŠKE MEDLE 

roj. KOBE
iz Orešja 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki so z nami sočustvovali, nam izrekli sožalje, darovali vence in cvetje in vsem, ki so jo tako lepo spremili na njeni zadnji poti. Hvala kolektivu NOVOLES Straža za venec, še posebno lepo se zahvaljujemo Strazbergerjevim za 
pomoč v najtežjih trenutkih in gospodu župniku za spremstvo in poslovilne besede.
Žalujoči: mož Jakob, hčerke: Mici, Anica, Pepca, Fani, Tončka z družinami in drugo sorodstvo.

Ob težki izgubi naše drage žene, mame. stare mame in sestre
MARIJE PENE

iz Globočdola 4
se iskreno zahvaljujemo vsem vaščanom, ki so priskočili na pomoč, vsem, ki so jo spremili na njeni zadnji poti, nam izrazili sožalje in darovali cvetje. Zahvaljujemo se gospodu župniku za poslovilne besede, izrečene ob grobu.Žalujoči: mož Janez, hčerka Marija, sin Ivan z družino in drugo 

sorodstvo

Ob bridki izgubi nepozabnega moža in očeta
LUDVIKA LOVŠETA

iz Martinje vasi 
se najtopleje zahvaljujemo bližnjim sorodnikom, prijateljem in znancem, ki so ga spremili na njegovi zadnji poti, mu darovali -vence in cvetje. Posebno se zahva
ljujemo souslužbencem občine Trebnje, SZDL, ZK, ZM in ISKRI Mokronog. Najlepša hvala tov. 
Vilku Videčniku za tople poslovilne besede in pevskemu društvu iz Mokronoga. Zahvaljujemo se tudi dr. Jakliču, ki mu je v zadnjih 
trenutkih življenja lajšal bolečine.Vsem še enkrat prisrčna hvala!

Žalujoča družina Lovše

Ob težki izgubi drage mame. sestre, tete
ANGELE VINTAR

se iskreno zahvaljujemo vsem darovalcem cvetja in vencev, vsem 
sorodnikom, sosedom ter vsem, ki so nam izrazili sožalje. Posebna zahvala dr. Slavku Sušinu za ves trud pri zdravljenju Žalujoči: sin Franci, sestri Ana in Marija ter brat Jože z družinami.

Ob tragični izgubi dragega moža, očeta in starega očeta
JERNEJA KASTELCA

iz Smolcnje vasi
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom in ostalim sovaSčanom ter kolektivu tovarne zdravil KRKA, ki so ga spremili v njegov zadnji dom in počastili njegov spomin z lepimi venci in cvetjem ter nam izrazili sožalje. Posebno se zahvaljujemo vsem tistim,*ki so mu požrtvovnlno nudili prvo

Avgustovsko vreme 
v pregovorih

Vreme, ki ga Lovrenc 
naredi, celo se jesen dr
il. — če Lovrenc lep 
dan dočaka, vsa jesen 
bo potlej taka. — če 
na veliki šmaren sonce 
sije, vino samo v sode 
lije. — Veliki šmaren 
brez dežja, sladko vin
ce bo doma. — če Jer
neja veter zjasni, lepo 
vreme še dolgo trpi. — 
Z zadnjim dnem srpana 
je vsa jesen podana.

LUNINE MENE:
13. 8. •  ob 06,17 
20. 8. )  ob 21,03 
27. 8. ®  ob 11,32

pomoč, da bi mu ohranili življenje. Hvala gospodu župniku in vsem ostalim, ki so nam kakorkoli pomagali v najtežjih trenutkih. Žalujoči: žena Marija, sinova France z družino in Jernej, hčere Marija, Vida, Anica in Majda z družinami

L ju b ljan sk i g a s ilc i  
n a š li  u to p lje n c a

S pripomočki za reševanje 
in potapljanje so člani gasil
ske brigade iz Ljubljane 30. 
julija okoli 13. ure potegnili 
iz 10 do 12 m globokega tol
muna v Krki pri Dvoru Fran
ca Medveda iz Bukovice pri 
Stični, k: je 27. julija, ko se 
je kopal z nekim dekletom, 
iz nepojasnjenih razlogov 
utonil. Utopljenca so pred 
tem iskali že gasilci z Dvo
ra, vendar je bilo njihovo 
prizadevanje zaman.

V A p a č a h  s o  ju  
p rije li

19-letnega Franca Domitro- 
viča iz Šentjurja pri Mimi 
peči ter' starejšega mladolet
nika K. F. iz Cemš, ki sta 
24. julija ukradla kovček z 
več kot 8.000 din Antonu Mi
kliču iz Šentjurja, so prejeli 
30. julija v Apačah pri Kidri
čevem.. Domitrovič in K. F. 
sta osumljena tudi več dru
gih prestopkov.

V t r e h  d n e h  
t r i je  v lom i

V noči s 1. na 2. avgust je 
neznanec vlomil skozi ku
hinjsko okno v gostilno »Ma-* 
jolika« v Straži ter ukradel 
nekaj sira, vina, žganih pi
jač in okoli 200 din.

31. julija je neznanec zle
zel skozi odprto okno v sta
novanje Marije Martinčič iz 
Dolnje Stare vasi in ukradel 
500 din.

30. julija popoldne je bilo 
Vasja Fujs iz stanovanja v No
vem mestu ukradeno 3.600 
din. Za storilcem poizveduje
jo.

Mopedist se  ni zaletel
Silvester Tomšič z Gornjih Kamene je zanikal, da bi se bil 26. julija z mopedom na vaški poti pri ždinji vasi zaletel v osebni 

avtomobil Pavleta Udovča iz Novega mesta. Trdi, da je pred srečanjem z Udovčem zavrl, na gramozni ccsti pa je moped zaneslo 
in Je padel Ko je padel vstran, si jo poškodoval tudi glavo. Pojasnilo smo napisali na njegovo fceljo.

D O L E N J S K I  L I S T

IjASTNIKI IN IZDAJATELJI; občinske Konleren 
ce SZDL Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metli 
ka. Novo mesto. Ribnica, Sevnica in Trebnje

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone UoStuk 
(glavni in odgovorni urednik), Ria Bačer, Slavko 
Dokl, Miloš Jakopec, Marjan Legan, Marija Pado- 
vun, Jože Pnmc, Jožica Teppey in Ivan Zoran Teh 
nični urednik: Marjan MoSkon

IZHAJA vsak četrtek — Posamezna številka 70 
par (70 starih din) — Letna naročnina: 32 N din 
(3200 Sdin). polletna naročnina 16 novih dinarjev 
(1600 Sdm); plačljiva Jy vnaprej — Za Inozemstvo 
62.50 novih dinarjev (6.D50 Sdin) oz 5 ameriških do
larjev ali ustrezna druga valuta v vrednosti 5 ameri
ških dolarjev -  Tekoči račun pri podr SDK v Novem 
mestu: 521-8-9 -  NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRA
VE: Novo mesto, Glavni trg 3 — Poštni predal: 33 ~  
Telefon: (068)-21-227 Nenaročenih rokopisov in 
fotografij ne vračamo -  Tiska CP »Delo« v Ljubljani


