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Septembra prvi 
Austin -IMV-1300

K ot vse kaže, bodo prvi 
novomeški osebni avtomobili 
naprodaj že prihodnji m m ec. 
Novi »austin IMV 1300« bo 
mogoče kupiti v tovarni za 
29.850 Ndin ali za znesek v 
devizah, ki ustreza 26.275 no
vim dinarjem . Tovarna zago
tavlja dobavo po zaporedju 
vplačil v 30 dneh za avto, pla
čan v devizah, in v 90 dneh 
za plačanega v našem  denar
ju.

Telče 
imajo novo šolo
V nedeljo, 31. avgusta, bo 

£<a Telčah posebna sloves
nost. Namenu bodo izročali 
novo šolo, na katero so ča
kali leta in leta, ko so se m o
rali učenci stiskati v eni haj- 
slabših šolskih poslopij v 
vsej Sloveniji. Tehnični prev
zem stavbe, ki je  skupaj z 
oprem o veljala 600.000 novih 
dinarjev, od česar je 250.000 
dinarjev prispevala republi
ška izobraževalna skupnost, 
večino drugega denarja pa 
novomeški medobčinski sklad 
za financiranje gradenj v šol
stvu, je bil prejšnji teden. 
V novem šolskem letu bo v 
treh novih učilnicah sedelo 
123 otrok ali več, kot je bilo 
šolarjev pred nekaij leti.

S VI. SREČANJA DELAVCEV PTT PODJETJA NOVO MESTO NA MIRNI

Vztrajno do vse modernejše pošte
Zahvala dosedanji direktorici Dragici Rome in prvi nagovor novega 

direktorja Jakoba Beriča -  Prihodnje srečanje bo v sevniški občini

že  drugič zapored je Mirna gostila delavce PTT 
podjetja Novo mesto. Za razliko od lani na dan sre
čanja ni pral dež, temveč je goste sprejel lep son
čen dan kot nalašč za prijetno vzdušje pod miren
skim gradom, za šesfa tradicionalni shod poštnih 
delavcev, katerega so letos praznovali v duhu 50-let- 
nice ustanovitve ZKJ, SKOJ in sindikatov.

Predsednik pripravljalnega 
odbora Jože Kukec je najprej 
pozdravil okoli 400 udeležen

cev srečanja, nato pa so iz
vodili kulturni spored, ki ga 
je pripravil prof. Jože Škuf

ca, prikazali pa recitatorji 
Sonja Bajc in Vladka Šuštar, 
Stane Bevc ter pevski oktet.

V čast jubileja partije  in 
sindikatov so zatem  izročili 
14 delavcem podjetja spom in
ska darila kot priznanje za 
sodelovanje v NOB te r v 
družbeno političnih organiza-

(Nadaljevanje na 3. str.)

KAM FANTJE — V PARTIZANE? Gre morda za zanimiv in redek posnetek iz 
prvih dni vstaje v 1941 ali kako leio kasneje? Ne — na sliki so udeleženci tečaja 
za mitraljezce teritorialnih enot, ki smo jih obiskali preteklo soboto na praktičnih 
vajah v Novem mestu. Več o njih berite na 8. strani današnje številke!

(Foto I. Zoran)

200 osebnih avtomobilov pod vrhom Gorjancev
»Kresno noč Janeza Trdine med gorjanskimi 
oglarji« pri Miklavžu na Gorjancih je obiskalo 

več kot 1500 ljudi -  Folklorno srečanje

Lepo vreme je bilo kot na 
točeno za veliko turistično 
srečanje in kulturno prired i
tev »Kresno noč Janeza T rdi
ne med gorjanskim i oglarji« 
v nedeljo, 10. avgusta, po
poldne pri Miklavžu na Gor
jancih. To je bila ena najbolj 
obiskanih prireditev Dolenj
skega poletja 69, saj se je je 
udeležilo več kot 1500 ljudi, 
ki so se pripeljali z nekaj av
tobusi in več kot 200 osebni
mi Avtomobili.

K ulturni spored so p rip ra 
vile folklorne skupine iz Met
like, Preloke in Lazine na 
H rvaškem , člani DPD Svo
boda Dušan Jereb te r kom or
ni zbor in godba iz Novega 
mesta. Predstavnik kiulturno- 
prosvetne skupnosti iz K ar
lovca, Adi Gruden, je  pouda
ril, da so se tokrat belo
kranjske in hrvaške folklorne 
skupine prvič srečale na Gor- 
joncih. Menil je, naj bi po-
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stalo to srečanje tradicional
no.

Saano »kresno noč« je  ob
segal drugi del sporeda, ki 
so ga pripravili Novomešča- 
tvi z recitacijam i iz Trdinovih 
bajk o G orjancih, s  petjem  
in z glasbenim i vložki, pri če
m er so oživili spom in na čase 
turških  vpadov na slovensko 
ozemlje.

Prireditev je  nekolikanj po
kvaril m raz v poznih popol
danskih urah, zato je več 
obiskovalcev odšlo z G orjan
cev prej, kot so m orda na
meravali. Zašepalo pa je  tu 
di v organizaciji, in nem ara 
je tudi zaradi tega odšlo z 
Gorjancev nekaj ljudi neza
dovoljnih. Za prvič pa je še 
kar šlo.

Sedem let je že med mladimi gasilci 13-letni Božo 
Flajšman, zastavonoša pionirske čete jubilejnega ga
silskega društva v Metliki. Skupaj z vsemi člani, čla
nicami in pionirji metliških gasilcev tudi on prisrčno 
pozdravlja množico gostov, ld bodo v soboto in ne
deljo prišli v to naše lepo, starodavno mesto iz Slo
venije, iz drugih bratskih republik in tudi iz tujine. 
V mladem gasilskem naraščaju vidi Metlika nadaljnji 
uspešen razvoj svojih gasilskih vrst in z njimi var

nost mesta ter blaginje občanov.

NA POMOČ!
GASILSKO DRUŠTVO METLIKA

vabi ob svoji stoletnici v avgustu 1969 na nasled
nje jubilejne prireditve:
14. avgusta ob 18. uri: otvoritev razstave Hiro 

shiga »53 poštnih postaj na cesti Tokaido« v 
Belokranjskem muzeju;

14. avgusta ob 20. uri: povorka z baklado po 
mestnih ulicah in kres pri novem gasilskem 
domu;

15. avgusta ob 20. uri: na grajskem dvorišču igra 
Ivana Drobniča »Kako so Metličani ustanav
ljali požarno brambo«;

16. avgusta ob 11. uri: otvoritev Slovenskega ga
silskega muzeja v metliškem gradu;

16. avgusta ob 17. uri: otvoritev novega gasilskega 
doma s slavnostno sejo in podelitvijo odličij;

17. avgusta ob 10. uri: svečana povorka sloven
skih gasilcev skozi Metliko in veliko gasilsko 
zborovanje ter gasilski nastopi na poligonu ob 
Kolpi;

17. avgusta popoldne: tovariško srečanje ob Kolpi 
in pri gasilskem domu.

35 kubičnih metrov suhe bukovine je vgradil oglar Alojz Ujaš s Pangerc grma v 
kopo pri Miklavžu na Gorjancih. Iz malega ognjenika se bo zdaj kadilo petnajst 
dni, kolikor je potrebno, da se les spremeni v oglje. V nedeljo si je kopo ogledalo 
veliko ljudi, najbolj radovedni in pogumni pa so šli kar od blizu pogledat njen

»krater«. (Foto: Ivan Zoran)

Nov rastlinjak bo 
kmalu pod steklom

Na čateški vrtnarici zaste- 
klujejo 5000 mJ veliko halo 
za gojitev nagelj rtov. Vanjo 
bodo posadili 100.000 sadik. 
Kovinsko ogrodje za novi 
rastlinjak so naročili iz Ita 
lije, m ontirali pa so ga sa
mi. Večino defla je prevzel 
obrtnik M artin Gramc. Za
steklitev so tud i tokrat zau
pali steklarjem  Splošnega 
obrtnega podijetja Krško. Z 
novo halo vred im a vrtnarski 
obrat brežiške Agrarie pod 
steklom  že 20.000 m 1.

OD 14. DO 24.
AVGUSTA

Pomembnejše padavi
ne se pričakujejo okrog 
17. avgusta in večkrat 
v roku nekako od 21. 
avgusta dalje, ko bo 
včasih tudi trajen dež 
in obenem jesensko — 
hladno vreme.

Dr. V. M.
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tedenski
mozaik Kmetovalec - dober 

gospodarstvenik
Neorganizirani kmetje ne bodo nikoli mogli 
uspešno načrtovati svoje proizvodnje -  Potrebna 
je strokovna služba za ugotavljanje potreb pre

bivalstva in možnosti prodaje

NOVA ITALIJANSKA VLADA — Naši sosedje Italijani so po več tednov trajajoči 
krizi naposled dobili novo vlado. Sestavil jo je dosedanji premier Rumor iz sa
mih krščanskih demokratov. Pričakujejo, da ho nova manjšinska vlada vladala le 
tako dolgo, dokler se Rumorju ali komu drugemu ne po posrečilo sestaviti nove 
vlade levega centra. Na sliki: premier Rumor govori v parlamentu, na njegovi 

desni notranji minister Restivo, na levi minister za državni zaklad Colombo.

tedenski zunanjepolitični pregled

»To Je Lekcija, ki ima six>j 
pomen,« je  napisal Robert 
Escarpit ob toplem spreje
mu, k i so ga Nixonu prire
dili v Bukarešti. »Ne vem si
cer, ali bi Brežnjeva v Latin
ski Ameriki sprejeli bolj pri- 
srčno kot v Pragi. A prav 
gotovo bo treba spremeniti 
pojmovanje predsednika Mon
roeja o Ameriki kot lovskem  
čuvaju. Očitno je namreč, da 
šivali, ko se zavejo, kažejo 
bolj prijazno lice priložnost
nemu obiskovalcu kot pa 
lastnemu lovskem u čuva
ju  . . . «  . . .  Ko je bil Nixcm 
v Bukarešti, je na velikem  
sprejemu, ki so ga priredili 
gostitelji, srečal tudi sovjet
skega veleposlanika »Upam, 
da bo moje prihodnje potova
nje — v Moskvo,« je rekel 
Nixon napol v šali napol za
res Diplomat se je diplomat
sko nasmehnil. Novinarjem  
pa je rekel: »V Moskvo ne 
bo šel ravno jutri — morda 
malo pozneje.« . V Ajacciu 
niso kaj prida zadovoljni, da 
de Gulla ni več. Prosili so 
ga, naj vseeno objavi govor, 
ki ga je bil pripravil za pro
slavo 200-letnice Napoleono
vega rojstva, češ da se zna 
on bolj vživeti v Napoleono
vega duha kot Pompidou. »Z 
de Gaullom bi imeli velike 
orgle,« je pripomnil nekdo. 
»S Pompidou jem  bomo imeli 
predavanje gimnazijskega 
profesorja .« V Italiji so 
po mesecu dni končno spet 
sestavili vlado, k i pa ji ni 
sojeno dolgo življenje. Za ta
ke vlade, ki so v zadnjem  
času kar pogoste, so si bi
stri Italijani izmislili že vsa 
mogoča imena. Lani so imeli 
»počitniško vlado«, letošnji 
pa pravijo »vlada za posta
nek« . Ameriška carina je 
organizirala v tujini lastno 
vohunsko službo. »Agenti«, ki 
so prodajalci, študentje in 
še marsikdo, obveščajo cari
no, kadar kak ameriški tu
rist kupi kaj posebno drage
ga. Na carini ga potem  že 
pričakajo s prijanim nasme
škom  in seveda čedno kaznu
jejo. Obveščevalec pa dobi 
četrtino zaplenjene vsote. Do
sedanji rekord 147.000 dolar
jev . . .

Med nasveti, kako naj si 
naši kmetovalci pomagajo, je 
tildi precej takih, ki so se 
že spremenili v fraze. Neka
teri, ki svetujejo, namreč 
prem alo proučujejo, če so 
njihovi nasveti izvedljivi ali 
kako bi jih  bilo možno ure 
sničiti. Svetujejo po starih  in 
posplošenih formulah. Med 
takim i nasveti sta zelo pogo
stna dva: naj bi km etje spe
cializirali svojo prizovodnjo 
in naj bi poleg kmetijske 
stroke obvladali tudi ekono
miko prodaje. Ekonomika 
pomeni nauk o gospodarstvu.

TELEGRAMI
PARIZ — Francoska vlada je 

devalvirala frank za 12,5 odstotka. 
Medtem ko je bil frank doslej 
vreden 20 dolarskih centov, velja 
poslej 17 centov. Špekulacij s pro
dajo frankov tokrat ni bilo, ker 
je za to odločitev vedel le naj ožji 
krog francoskih politikov in go
spodarstvenikov Poslej bo iz 
Francije ceneje uvažati, a zato 
bo Francozom blago teže proda
jati, ker ga bodo draže plačevali

RIM — V noči s petka na so
boto so na italijanskih progah
eksplodirale bombe v šestih vla 
kih. Te manjše plastične bombe 
so poškodovale osem ljudi. Itali
jani so presenečeni in ogorčeni, 
zlasti še, ker se je to zgodilo 
sredi turistične sezone.

ATENE — V noči s petka na 
soboto so tudi v Atenah eksplodi
rale tri bombe; ena pred poslo
valnico letalske družbe 01ympic 
Airways, druga na sedežu policije 
in tretja na sedežu tajne policije. 
Ranjenih je  bilo dvanajst ljudi. 
Bržkone so bombe podstavili na
sprotniki grškega polkovn iškega
režima.

VVASHINGTON — Na obisku v 
ZDA je bil konec minulega ted
na zahodnonemški kancler Kiesin- 
ger. Z Nixonom sta izmenjala 
mnenja o široki vrsti mednarod
nih problemov; govorila sta tudi 
o rezultatih Nixonove turneje po 
Aziji in Evropi, pri čemer je 
Nncon dejal, da teorija o »omeje
ni suverenosti« za ZDA ne bo ovi
ra za navezovanje stikov z za
hodnoevropskimi državami. Kie 
singer se je pogovarjal tudi z U 
Tantom

Kmetje naj bi se torej izo
brazili za širše gospodarst
venike in ne le za prideloval
ce. Iz nadaljnjih razlag zve
mo, da bi morali znati pred 
videvati za leto ali več na
prej, kaj bodo lahko prodali 
in po boljši ceni. In  sicer 
vsak kmet, ki hoče uspevati.

■  Ali taki nasveti niso že 
nekoliko posmehljivi, če ne 
celo smešni?

■  Kmetijske organizacije 
in specializirane ustanove za 
kmetijstvo zaposlujejo veliko 
gospodarstvenikov, celo spe
cialistov, pa ne morejo za 
leto dni ali več let predvide
vati, kaj se bo bolj splačalo 
pridelovati. Trg je muhast. 
Kako naj se potem 100.000 
slovenskih kmetov usposobi 
za tako nalogo, če bo vsak le 
zaše računal, ugotavljal in 
odločal?

Pobrskajmo do korenin in 
priznajm o resnico! Našemu 
kmetijstvu je potrebna dobra 
gospodarska služba. Uspešno 
jo bo lahko vodila le skupina 
nekaj 10 nepristranskih stro
kovnjakov, ki ne bo prouče
vala razm er na trgu — mož
nosti prodaje kmetijskih pri
delkov in živine — le za kme
tijstvo, ampak tudi za živil
sko industrijo in trgovino. 
Vse tri dejavnosti pa bi iz so
lidarnosti morale tudi upo
števati ugotovitve in predlo
ge take strokovne službe.

|  Povedano bolj preprosto:
■  potrebujem o organizacijo,
■  ki bo ugotavljala, koliko
■  živil bomo potrebovali in
■  koliko jih  bomo lahko 
|  izvozili, da bi pridelali do-
■  dovolj, pa ne preveč. Ko
■  bomo imeli tako službo,
■  ne bo treba vsakemu kme- 
|  tu posebej ugibati, kaj naj
■  prideluje. Njegove ugotovi
tve so nam reč vedno tako ne
gotove kot igra na loteriji, 
ko več ljudi zgubi ko dobi. 
Strokovnjaki pa bi lahko ob

vladali svoje specializirano 
delo (veliko bolj kot kmetje, 
katerim  ga nekateri tako vne
to priporočajo).

V nekaterih državah že de
lajo tako. Zlasti v tistih, v 
katerih km etijstvo lahko pri
dela več, kot prebivalstvo po
trebuje. Ko so v Združenih 
državah Amerike ugotovili, da 
pridelajo preveč pšenice, je 
država dajala prem ije farm ar
jem, ki so omejili setev. V 
naši samoupravni družbi pa 
bi kmetijsko proizvodnjo lah
ko usm erjali veliko bolje kot 
zdaj tudi brez takih prem ij, 
če ni sredstev za njih. Kme
tijsko proizvodnjo in prodajo 
pridelkov bi bilo le treba ure
diti tako, da bi organizacija 
zajela vse pridelovalce za trg 
— tudi najm anjše — in ne le 
nekatere kot zdaj. Ko bomo 
uredili prodajo, bomo laže 
razpravljali tudi o specializi
rani km etijski proizvodnji, ki 
naj bi pomagala kmetom iz 
sedanjih težav.

V Bukarešti sta se minuli 
tuden zvrstila dva dogodka, 
ki sta pritegnila pozornost 
večjega dela sveta in seve
da še posebno nas, rom un
skih sosedov. Ta dva dogod
ka sta bila obisk ameriškega 
predsednika Nixona in de
seti kongres KP Romunije. 
Oba sta bila vsak po svoje 
potrditev rom unske neodvis
nosti.

Richardu Nixonu so v Bu
karešti priredili sprejem, 
kakršnega, kot je  sam dejal, 
še ni doživel, čeprav je obi
skal že več kot 60 držav, a 
najbrž ga ni doživela niti 
Bukarešta. Sprejem  je  očitno 
presegel uradno postavljene 
okvire. Tak sprejem  je  se
veda mogoče pojasnjevati na 
različne načine. A zdi se, 
da to ni bila toliko manife
stacija prijateljstva Romu
nov do Združenih držav ka
kor m anifestacija romunske 
neodvisnosti, neodvisnosti, s 
kakršno se lahko postavi le 
redko katera država na sve
tu — Romunija je  navsezad
nje ena izmed silno redkih 
držav, kam or lahko pod istim 
režimom pridejo na obisk 
Brežnjev, Cu En Laj ali Ni- 
xon.

Tako kom entira sprejem  v 
Bukarešti večina dobrona
mernih opazovalcev. Toda za 
Romune je  najbrž najpo
m embnejše to, kako si bodo 
ta obisk in sprejem  razla
gali v Moskvi. Bodo ocenili, 
da ta  dogodek ni toliko 
ogrozil reda v socialističnem 
taboru, da bi bilo treba nanj 
ostreje reagirati, ali pa bodo 
presodili, da so potrebni po
litični, gospodarski ali celo 
vojaški ukrepi proti Romu
niji? >

Za zdaj ni še nobenih jas
nih znamenj, po katerih bi 
bilo mogoče sklepati kaj več 
o reakciji Moskve. Sovjetski 
tisk je  zabeležil obisk am e
riškega predsednika suho in 
kratko. Pač pa nekateri opa
zovalci v Moskvi menijo, da 
je posredno opozorilo Romu
niji članek v »Izvestijih«, ki 
so ga napisali ob obletnici 
bratislavskih sporazumov. »Iz- 
vestija« poudarjajo, da bodo 
države, ki so postale po dru 
gi svetovni vojni socialistič
ne, to tudi ostale. Romunija 
sicer ne kaže prav nobenih 
znamenj, da bi se nam erava
la odcepiti od socialističnega 
tabora ali celo prenehala bi
ti socialistična država, ven
dar tudi ČSSR ni imela ta- 
kih namenov, pa so jo pred 
letom dni zasedle čete var
šavske peterice. V Moskvi 
pač reagirajo na osnovi la

stnih ocen, ne na osnovi ti
stega, kar si mislijo o sebi v 
neki državi.

Toda na končni odziv Sov
jetske zveze bo treba poča
kati, do takrat, ko bodo v 
Moskvi premleli tudi ro 
munski kongres. Na tem 
kongresu so nam reč Romuni 
znova z vso odločnostjo 
poudarili, da bodo nadalje
vali neodvisno politiko. Cea- 
usescu je že v uvodnem go
voru jasno povedal, da si Ro-

Potrditev
neodvisnosti

numija ne zamišlja sociali
stičnega sistem a kot blok, v 
katerem bi se morale posa
mezne države odreči svoji 
suverenosti, am pak kot skup
nost suverenih in enakoprav
nih držav. Moskovska »Prav
da« je v dolgem izvlečku iz 
njegovega govora objavila 
tudi te besede, vendar to še 
ne pomeni, da iz Krem lja 
pozitivno ocenjujejo ta go
vor ali delo kongresa.

Toda večina opazovalcev 
meni, da vsaj za sedaj ni 
pričakovati iz Moskve ostrej
ših reakcij na rom unske do- 
dogodke, ne samo zato, ker 
bi te dogodke ocenjevali kot 
nenevarne, • ampak predvsem 
zato, ker ima dovolj težav 
s K itajsko in pa zato, ker si 
želijo navezati dialog z ZDA 
o pomembnih vprašanjih, ki 
bi jih  obe supersili radi ure
dili.

Eno izmed najpom em bnej
ših vprašanj na dnevnem 
redu odnosov med velesila
ma je  omejitev atomskega 
oboroževanja. Obe? velesili 
sta zelo zainteresirani za re
šitev tega vprašanja, a hkrati 
se vsaka silno boji, da je  ne 
bi druga prehitela. Pa ven
dar je  to tekmovanje postalo 
že popolnoma nesmiselno. 
Na svetu je že toliko atom 
skega orožja, da lahko sto
k ra t ubije vsakega Zemljana 
in tudi če bi sc lahko ena 
velesila ubranila druge, bi to 
lahko storila le z atomskimi 
eksplozijami, pri čem er bi 
se sprostila usodna količina 
radiaktivnosti. A kljub temu 
je am eriški senat te din 
odobril prvo fazo gradnje 
ameriškega protiraketnega si- 
fttema. S trah je še vedno 
močnejši od razum a.

JOŽE PETEK

tedenski notranjepolitičm pregled - tedenski notranjepolitični pregled
■  RAZŠIRJENA SEJA IZVRŠ

NEGA BIROJA PREDSEDSTVA
ZKJ — Na razširjeni seji, ki jo je 
vodil tovariš Tito, je izvršni biro 
predsedstva ZKJ razpravljal o ak
tualnih političnih vprašanjih v zve
zi s sedanjim gospodarskim polo
žajem. Ta vprašanja, zlasti pa po
ložaj, ki je nastal v zvezi s skle
pom zveznega izvršnega sveta o 
financiranju gradnje cest, je ob
razložil Mitja Ribičič. Izvršni biro 
je podprl orientacijo, ki jo je na
kazal tovariš Ribičič za ureditev 
teh vprašanj. Na seji so potem 
med drugim poudarili, da se mora 
ZK boriti proti vsem oblikam ne
demokratičnega pritiska zunaj si
stema družbenega dogovarjanja in 
mimo obstoječih samoupravnih in 
predstavniških organov. ZK ne mo
re sprejeti metode pritiska in jo 
ima za škodljivo za naš demokra
tični razvoj, za mednacionalne in 
medrepubliške odnose in za stabil
nost našega družbenega sistema. 
Izvršni biro ima v tem smislu ob
like in metode, po katerih so po  
segli v Sloveniji ob sklepu ZIS o 
financiranju cest, za nesprejemlji
ve.

■  DEVALVACIJA FRANKA NE 
BO VPLIVALA NA PARITETO Dl- 
NARJA — Kot' se je zvedelo v do
bro obveščenih jugoslovanskih go
spodarskih krogih, devalvacija 
francoskega franka za 12,5 odstot
ka ne bo vplivala na pariteto jugo
slovanskega dinarja. K temu bo 
vsekakor pripomoglo dejstvo, da 
je imela Jugoslavija v blagovni 
menjavi s Francijo, ki je bila tudi 
sicer zelo majhna, nenehen pri
manjkljaja

■  PREGRAJEVANJE DONAVE
— Dela pri gradnji vodne elektrar
ne Djerdap potekajo po načrtih. 
Ko so te dni naši delavci dogradili 
svoj del nasipa, so prevzeli nada
ljevanje del Romuni, pomagajo pa 
jim tudi naši delavci. Romuni naj 
bi prvo etapo svojih del končali 
okoli 20. avgusta.

■  ZAGOTOVITI SREDSTVA ZA 
OSEBNE DOHODKE — Sekretar 
sveta zveze sindikatov Jugoslavije 
Marjan Rožič je izjavil, da sindi
kat vztraja pri tem, da je treba za-

Razprava o aktualnih 
političnih vprašanjih

gotoviti delavcem podjetij, ki ak
tivno poslujejo, redno izplačevanje 
osebnih dohodkov. Glede nelikvid
nosti gospodarstva pa je menil, da 
gre za ostanke prakse, ki je na
sprotna bistvu reforme in povzro
ča hude socialne probleme.

■  TOVARNE SLADKORJA SE 
PRIPRAVLJAJO — Tovarne slad
korja v Slavoniji in Baranji se in
tenzivno pripravljajo na predelavo 
sladkorne pese, ki naj bi se začele 
1. septembra. Predvidevajo, da bo
do predelali kakih 90.000 vagonov 
pese, približno toliko kot lani. Pro
izvodnja sladkorja naj bi znašala 
približno 10.000 vagonov.

■  NAJBOGATEJŠA LETINA V 
VOJVODINI — V Vojvodini so že 
podeli pšenico na skoraj vseh 465

tisočih hektarih. Po še nepopolnih 
podatkih so je naželi za okrog 160 
tisoč vagonov. Pričakujejo, da bo 
znašal tržni presežek okrog 11.000 
vagonov. To je hkrati tudi najbo
gatejša letina v zgodovini Vojvodi
ne. Povprečni pridelek na hektar 
bo približno 35 stotov. Kakovost 
nove pšenice je dobra in po mne
nju strokovnjakov ustreza našim 
standardom. Tudi na Hrvaškem je 
žetev v glavnem končana. Pridelek 
cenijo na približno 111.000 vago
nov. Povprečni donos znaša nekaj 
nad 27 metrskih stotov na hektar, 
kar je za pol stota manj kot lani.

■  REKORDEN UVOZ IN IZ
VOZ — Letošnji julij je bil po vre
dnosti izvoza in uvoza rekorden v 
višem povojnem obdobju. Po prvih 
podatkih zveznega zavoda za stati
stiko je dosegla vrednost uvoza 
205 milijonov dolarjev, izvoz pa je 
dosegel nekaj nad 150 milijonov 
dolarjev. Spričo tega se je nadalje 
poslabšala jugoslovanska zunanje
trgovinska bilanca. Do konca prejš
njega meseca je znašal deficit sko
raj 450 milijonov dolarjev.

■  KRIVA JE BILA MALOMAR
NOST USLUŽBENCEV — Med re
konstrukcijo hude železniške ne
sreče med Tetovim in Gostivarom 
so ugotovili, da je prišlo do te hu
de tragedije zaradi skrajne malo
marnosti uslužbencev, zaposlenih 
na gostivarski postaji. Ti niso pra
vilno ukrepali in niso opravili pre
mika vagonov po določenih pred
pisih in v skladu s službeno odgo
vornostjo. Usodnih cistern niso 
pravilno podprli s podporniki in 
klini. Namesto teh so uporabili ka
menje, kar ni dovoljeno.



K r a v a  n e  n a j d e  k  j a s l i m ,  

j a s l i  p a  n o č e j o  h  k r a v i

V ribniški RESTAVRA
CIJI smo zvedeli, da že 
dalj časa prosijo infor
macijsko službo Turistič
nega društva Ribnica, da 
bi jim dala seznam zaseb
nih turističnih sob v Rib
nici. Na žalost ga doslej 
še niso dobili, čeprav smo 
sredi turistične sezone.

Nadalje trdijo v RE
STAVRACIJI, da bi po
gosto lahko oddali na dan 
tudi po 15 ležišč v zaseb
nih turističnih sobah, ven-, 
dar jih ne morejo, ker 
nimajo seznama. Ko so 
ležišča v RESTAVRACIJI 
zasedena, ostanejo turisti 
na cesti, če se sami ne 
znajdejo.

Pozanimal sem se še v 
pisarni oziroma prodajal
ni Turističnega društva 
Ribnica, kako je s to za
devo. Uslužbenec Franjo 
Matoh mi je povedal:

— Iz RESTAVRACIJE 
ni bilo k nam še nobene
ga po seznam, če ga kdo 
potrebuje, naj pride ponj; 
saj veste za tisti znani
slotrtnski pregovor o ja
slih in kravi. V nekaj 
minutah bo lahko se
znam dobil!

Torej zadeva s sezna
mom le ni tako zaple
tena?! (Ali pa morda je?)

PRIMC

Nagrajenci z nedeljskega šestega srečanja potnih delavcev Dolenjske.
(Foto: M. Legan)

V z t r a j n o  d o  v s e  m o d e r n e j š e  p o š t e

KAJ PRAVIJO V DRAGI

G o s p o d a r j e n j e  z  g o z d o v i

V kočevski občini želijo gozdni posestniki več 
samoupravnih pravic pri gospodarjenju

Na jesenske razprave o vlo
gi SZDL se že zdaj pripravlja
jo tudi v dragarskem predelu 
kočevske, občine. Poudarjajo, 
naj bi ne razpravljali načel
no, pač pa o konkretnih pro
blemih s področij, k! ljudi v 
teh. Krajih najbolj zanimajo. 
To pa so poleg komunalnih 
stvari predvsem vprašanja 
okrog gospodarjenja z go
zdovi.

V dragarskem predelu 
gozdne posestnike najbolj za
nima, če bodo imeli lastniki 
gozdov po novem kaj več sa
moupravnih pravic in pravic 
pri delitvi sredstev od izkori
ščanja gozdov. Kakšni bodo 
tržni pogoji in možnosti pri

K o n č n o  l e  a s f a l t  
d o  K o s t a n j e v i c e
Po dolgih mesecih je novo 

meško cestno podjetje te dni 
začelo asfaltirati cesto tretje 
ga reda od prekope do Ko
stanjevice. Računajo, da bo 
do vsak dan navozili gramo 
za za km ceste. Na račun te 
ceste je bilo že mnogo gren 
kih besed, saj je bila cesta 
od Šentjerneja cio Prekope 
(del v novomeški občini) as 
faltirana že lani, 4,3 km ce 
ste, ki drži po krški občini, 
pa je na modernizacijo čaka
lo do letos.

prodaji lesa? Bo prodaja svo
bodna? Nasploh se zdi ljudem 
težko razumljivo sedanje go
spodarjenje z gozdovi, ko 
kmet od lesa skoro nima ko
risti, prav tako pa tudi ne 
prevelikih samoupravnih pra
vic. F. G.

(Nadaljevanje s 1. str.)
cijah in za delo v podjetju. 
Priznanja so dobili: Milka 
Banovec, Štefan Bernardič, 
Miha Bremše, Milena Der- 
nač, Prane Grahek, Stane 
Koštal, Marija Kovačič, Ci
ril Kuhar, Ignac Molek, Jo
že Radesček, Dragica Rome, 
Ztika Rotar, Dušan Siana in 
Jože Piškur.

Dosedanja direktorica pod 
jetja Dragica Rome je govori 
la o poslovanju podjetja v le
tošnjem letu, ki je ob istih 
cenah doseglo letos za 24 od 
stoikov večji dohodek kot v 
lunskem polletju, kar je naj 
večji skok doslej. Spregovo

rila je tudi o načrtih za nada
ljevanje modernizacije pošt
ne službe in pozvala skromen 
in delu predan kolektiv, naj 
tudi v prihodnje tako uspeš
no opravlja svoje dolžnosti 
Ob tej priložnosti se je zbra 
nim tudi zahvalila za sodelo
vanje, sodelavci pa so se 
zahvalili tudi nji.

Kolektivu je spregovoril 
tudi novi direktor PTT pod
jetja Novo mesto Jakob Be- 
rič, diplomiran pravnik iz 
Maribora. Dejal je, da bo 
skušal nadaljevati dosedanje 
delo podjetja, ki je zadnja 
leta . vsestransko močno na
predovalo, saj ima na pri

mer že kar 95 odstotkov av
tomatiziranega telefonskega 
prometa.

Na srečanju so zatem ob
darili še naj starejše sodelav
ce ter pozdravili delegacijo 
PTT podjetja iz Tuzle. S ko
lektivom tega podjetja so že 
prej navezali tesnejše stike 
in z njim sodelujejo. Sledila 
so še tekmovanja v strelja
nju, šahu in hoji ter zabav
ni del prireditve. M. L.

Z e l e n o  z l a t o  j e  d o z o r e l o

Te dni bodo spet oživela hmeljišča širom po Dolenjski -  Več kot 2000 
ljudi bo imelo nekaj tednov dovolj dela z obiranjem, pa tudi zaslužek ne 

bo slab -  Za škaf nabranega hmelja bodo odšteli 1,8 do 2 din

Po dogovoru s strokovnja
ki iz žalskega hmeljarskega 
inštituta bodo začeli v novo
meški občini pospravljati 
hmelj v ponedeljek, 18. av
gusta. Za obiranje zelenega 
zlata, ki mu je slabo vreme 
kakovost in pridelek nekoli
ko pokvarilo, bosta kmetij
ska zadruga KRKA in srednja 
kmetijska šola Grm najeli 
okrog 1000 ljudi. Kmetijska 
zadruga bo za spravilo hme
lja s 45 ha hmeljišč zaposli
la 800 obiralcev od tega pri
bližno 300 sezonskih delavcev 
iz drugih republik. Grmska 
šola bo za obiranje pridelka 
na hmeljišču 7 ha potrebo
vala 200 ljudi.

Strokovnjaki ocenjujejo, da

bosta letos pridelek in ka
kovost hmelja nekoliko slab
ša kot lani, ker vreme hme
lju letos ni bilo najbolje na
klonjeno. Kljub temu priča 
kujejo na hmeljiščih grmske 
šole največ prvorazrednega 
hmelja in pridelek 1.300 kg 
na hektar, na hmeljiščih 
kmetijske zadruge pa nekoli
ko slabšo kakovost in za 100 
do 200 kg manjši pridelek.

Tistim, ki se ne bodo mog
li odločiti, ali bi šli v hme
ljišče zadruge ali šole, naj 
povemo, da bosta obe delov- 
rii organizaciji obiralcem 
enako plačevali: škaf nabra
nega hmelja po 1,80 din. Za
druga in šola bosta organizi
rali tudi avtobusni prevoz za

R e s  v n o v i č  s t a n o v a n j s k a  r e f o r m a ?

Skupščina stanovalcev DOMINVESTA je razpravljala o tem, kako poživiti 
delo hišnih svetov -  Obeta se nova stanovanjska reforma -  Odgovarja 

direktor DOMINVESTA dipl. ek. Miha Hrovatič
naj v bodoče obračun za 
manjša popravila podpisuje 
eden od članov hišnega sve 
ta, vendar to ne sme biti sta
novalec. pri katerem je bila 
opravljena storitev.

— Ker ste že omenili 
smernice II. stopnje sta
novanjske reforme, povej
te, prosim, kaj več o tem. 

— Omenil sem že, da smo 
skupščino stanovalcev sezna
nili samo z najnovejšimi na
čeli in smernicami te refor
me. Kaj več o tem res še ne 
bi mogel povedati, ker so za 
adaj znane samo osnove. Re
čem lahko samo to, da je 
druga stopnja stanovanjske 
reforme potrebna zategadelj, 
ker stanovanjska reforma, ki 
smo jo začeli pred štirimi le 
ti, ni dala pričakovanih re
zultatov. Novosti o II. stopnji 
reforme, ki bodo našo jav
nost broz dvoma zelo zani
male, pa bomo, takoj ko bo 
znanega kaj več. posredovali 
prek vašega lista. M. J.

— O čem je razpravljala 
skupščina stanovalcev na 
zadnjem zasedanju?

— Na letni skupščini sta
novalcev je tekla beseda o 
poročilu, s katerim je DOM
IN VEST seznanil samouprav
ni organ z najnovejšimi na
čeli in smernicami tako ime
novane II. stopnje stanovanj
ske reforme. Gre za novi si
stem stanovanjskega gospo
darjenja, ki bo uveljavljen po 
letu 1970 in zajema nove sta
narine, ponovno ovrednotenje 
stanovanjskega sklada, nov 
način olajšav pri uvajanju 
povečanih stanarin in nove 
pogoje kreditiranja nove 
gradnje stanovanj. Poročilo je 
vsebovalo predloge naj novej
še študije Gradbenega centra 
Slovenije, ki jo je naročila 
skupščina SRS.

V poročilu skupščini smo 
načeli tudi nekaj težav, ki se 
pojavljajo v odnosih med na 
šim podjetjem ter hišnimi

sveti in stanovalci. Te so: 
urejanje neposredne okolice 
stanovanjskih stavb, nagraje
vanje snažilk in kurjačev, po
živitev dela hišnih svetov in 
sodelovanje hišnih svetov pri 
manjših popravilih v stano 
vanjskih stavbah

— AH se je skupščina 
enakovredno lotila obeti 
delov vašega poročila?

— Člani skupščine so raz
pravljali predvsem o investi
cijskem vzdrževanju stavb in 
o manjših popravilih. Največ 
kritičnih pripomb je bilo iz
rečenih zaradi kakovosti del 
pri raznih popravilih. Ugo
tavljali so, da je kakovost del 
slabša, kot je bila pred tremi 
leti. Prevladalo je mnenje, da 
Imata gradbena in obrtna de 
javnost zelo veliko naročil, 
ker je bilo lani in letos veli
ko investicijskih del, in da 
zato površno opravljajo pre 
vzeta dela.

Skupščina je sprejela sklep,

oddaljene obiralce. Tako bo
do vozili obiTalce iz Stopič 
v Jurko vas, iz Gaberja. in 
Brusnic v Šentjernej in s
Trebelnega v Škocjan — na 
zadružna hmeljišča, izpod 
Gorjancev pa v Srebrniče 
na hmeljišče grmske šole.
Grmska šola namerava svo
jim najbolj oddaljenim obi
ralcem povrniti tudi polovi
co potnih stroškov.

■ Na hmeljišču v Kosta
njevici bodo začeli obirati 
hmelj že 15. avgusta. Delo 
bodo imeli za 300 obiralcev, 
za škaf pa jim bodo plačeva
li po 2 din. Ljudi iz oddalje
nih krajev bodo vozili z av
tobusi.
■ V Črnomlju so pričeli 
pospravljati zeleno zlato že 
v ponedeljek. Pridelek bo 
slabši od lanskega — 11 sto
tov za hektar. Za vsak škaf 
bodo plačali 1,8 din kot v 
Novem mestu. Zaslužek bo 
dobilo okoli 200 ljudi. Prevo
zov ne bodo organizriali, ker 
pričakujejo, da bodo prišli 
obirat predvsem domačini in 
prebivalci iz bližnje okolice 
Črnomlja. I. Z.

T o v arn a  p a p ir ja  za 
novo  š o lo  v K ršk em

Tovarna papirja in celuloze 
na Vidmu je odobrila za 
gradnjo nove osnovne šole 
850.000 dinarjev. Do začetKa 
gradnje šole bo občmsica 
skupščina ta denar posodila 
medobčinskemu skladu iz
obraževalne skupnosti. Pri
hodnje leto, ko bodo začeli 
šolo graditi, pa bo sklad po
sojilo vrnil in hkrati dodal še 
50 odstotkov svojega posojila 
za gradnjo nove šole. Kolek 
tiv tovarne papirja zasiuž’. 
javno pohvalo za plemenito 
pomoč kr^ki mladini: 85 mi
lijonov starih dinarjev goto
vo ni dal lahko, prispevai pa 
jih z zavestjo, da so proizva
jalci papirja in celuloze pred
vsem hkrati tudi starši in za
vedni samoupravljavci.

Izidi p o š ta r s k ih  
te k m o v a n j

V - hitri hoji je tekmovalo šest poštarjev. Zmagal je Martin Cvelbar iz Šentjanža, ki je približno 3 km dolgo progo prehodil v 14,2 minute.
■ Streljanje z zračno puško: Tone Malnarič 74 kregov, 2. Peter Rakar 62 krogov. 3. Lado Unetič 61 krogov.

Hoja v vrečah: 1. Lado Unetič, 2. Stane Zupančič, 3. Andrej Božič.
Napihovanje balonov: 1. Majda Kukec, 2. Marica Klemen

čič, 3. Lojzka Glogovšek.
Tekmovalci, ki so se uvrstili na prva tri mesta, so prejeli praktične nagrade.

U p o k o jen c i na  
M uljavi

Enodnevni izlet z avtobu
som je priredila v torek, 12. 
avgusta, novomeška podružni
ca društva upokojencev za 
svoje člane. Ogledali so si 
Jurčičev rojstni kraj Mu i ja
vo, Bazo 20, dolino Krke v 
njenem zgornjem toku in 
druge zanimivosti.

K je  b o  š l a  m a g i 
s t r a l a ?

Prebivalci Poljanske doline 
ob Kolpi zadnje čase opozar
jajo — problem je sicer že 
star — na slabo cesto proti 
Kočevju. Sami so se nanjo 
sicer že navadili, močno pa 
odbija turiste, ki bi prišli k 
njim na Kolpo. Prav zaradi 
tega se turizem v tem delu 
Kolpske doline — velja pa za 
vso dolino — ne razvija, ka
kor so pred leti hoteli in te
mu primerno zastavili precej 
širok program razvoja. 
Skromne prenočitvene kapa
citete so skoro neizkoriščene, 
turistično naselje v Dolu pa 
v glavnem sameva. In vendar 
bi turizem tem krajem lahko 
veliko koristil, ljudje pa bi 
si ob njem lahko zamišljali 
•lepšo podobo svoje doline v 
prihodnosti.

Norvica o gradnji »Južne ma
gistrale«, katere slovenski del 
naj bi potekal preko Kočevja, 
je prodrla tudi k njim. Sedaj 
vedno pogosteje vprašujejo, 
skozd kateri del kočevske ob
čine bo tekla cesta, čm sploh 
bo in kdaj. Morda ravno sko
zi Poljansko dolino, kar si 
močno žele? —vec

B re ž ic e  b re z  v o d e
V sredo, 6. avgusta je v Bre. zicali nenadoma zmajkalo vode. Meščani so v vrstah stali preti , redkimi vodnjaki, ki so še uporabni pri nekaterih starejših hišah. Mnogi so odšli z avtomobilom po vodo na Čatež. Preskrbo c vodo si je najbolje organizirala garnizija za svoje naselje, kamor so jo dovažali s cisterno. Xudi bolnišnici so pripeljali vodo v cisterni. Vode jc zmanjkalo zaradi tega, ker je odpovedala čr- palka oziroma elektromotor. Kue- ga je že dva dni prej uničila strela, potem je oadpovedal še 

drugi.
f  • • vv
S e j m i š č a

N ovo m e s to :  t r e 
b a n jsk i kupc i

V ponedeljek je bilo na no
vomeškem sejmišču napro
daj 397 prašičkov, prodali pa 
so jih 305). Od 3 do 6 mese
cev starih je bilo samo 28. 
Do 12 tednov stari so bili od 
130 do 190 din, starejši pa od 
200 do 290 din. Precej kupcev 
je bilo iz trebanjske občine.

B re ž ic e : s p e t  
ž iv ah n o

9. avgusta so pripeljali rej
ci na brežiško sejmišče 590 
prašičkov, od tega 25 starej
ših od 3 mesecev. Prodali so 
jih 424. Mlajši so bili po 10 
din za kg žive teže, starejši 
pa do 6 din za ks.

K m e t i j s k i  n a s v e t i

K a k š e n  t r a k t o r  z a  k m e t a
Naši kmetovalci se često prehitro ogrevajo za prvo me

hanizacijo, ki jo dobijo v roke. Posebno velja to za trak
torje saj se sicer ne bi razširili enoosni traktorji kljuo 
opozorilom strokovnjakov, da niso primerni za naše obi
čajne kmetije. Enoosni traktorji se dobro obnesejo v vrt
narstvu, vinogradništvu in sadjarstvu.

■ Pravi traktor za poljedelstvo jc torej le dvoosni s 
štirimi kolesi. Več o sodobnem traktorju lahko izvemo iz 
knjižice, ki jo je napisal inž. R. Jenčič, najboljši poznava
lec kmetijskega strojništva pri nas, sodelavec Kmetijskega
inštituta iz Ljubljane. .

Klasični dvoosni traktor s pogonom na zadnja kolesa, 
z Dieslovim motorjem moči 20 do 30 konj, je prej ko slej 
najboljši traktor, saj zmore tudi v težji zemlji obračati dve 
brazdi hkrati. Sodoben traktor ima tudi dvostopenjsko 
sklopko, s katero traktorist najprej izključi pogon koles, 

i zatem pa še pogonsko gred. To je pomembna praktična no- 
I vost, ki jo imajo že nekateri traktorji (Zetor, Steyr) in ki 
i pomembno vpliva na odločitev pred nakupom traktorja.

g  Vsak sodoben traktor ima tritočkovni priključni si
stem in možnost razmikanja koles. Tritočkovni sistem 
omogoča priklapljanje priključkov različnih tvrdk, kar pri 
enoosnih traktorjih povečini ni mogoče in morajo zato
uporabljati le ene vrste priključke.

Pomembna zahteva sodobnega traktorja je tudi locen 
odgon za kosilnico, kar je pomembno posebno za kmetije,

, ki imajo veliko travnikov in pašnikov. Važna zahteva je 
i tudi ugoden sedež na traktorju, saj je znano, koliko po- 
I klicnih bolezni je pri traktoristih zaradi neprimernih trak 
i torskih sedežev.

Odločilnega pomena pri odločitvi ob nakupu traktorja 
je nadalje servisna služba. Izkazalo se je, da zmorejo do 
bro servisno službo le močnejša podjetja za izdelovanje 
traktorjev in drugih kmetijskih strojev, kd prodajajo veli
ke količine izdelkov. Inž. M. L.
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PRED PROSLAVO STOLETNICE GASILSTVA V METLIKI

16. in 17. avgusta bo v Metliki osrednja proslava stoletnice 
organiziranega gasilstva na Slovenskem. To bo slavje ene naj
močnejših organizacij, ki je zaradi svojih človekoljubnih načel 
preživela različne čase in oblastnike in katere desettisoči čla
nov bodo tudi v prihodnje združevali ter delali v stotinah 
društev, posejanih po vseh krajih naše dežele. »Želeli bi, da bi 
proslava stoletnice prerasla v vseslovensko slavje,« je dejal 
predsednik republiške gasilske zveze Metod Rotar zbranim čas

nikarjem na nedavni konferenci.

Nehvaležna naloga je  v ne
kaj besedah opisati razvoj 
gasilstva, njegov pomen in 
njegovo delo. Samo po zadnji 
vojni so gasilci pogasili čez 
20.000 požarov ter opravili 
še mnogo drugega dela, iz
redno pomembnega za varo
vanje našega prem oženja in 
ljudi. Zaradi tradicije in 
ugleda je gasilska organiza
cija postala tudi v seda
njem času ena najvažnejših 
oblik združevanja prebivalst
va predvsem na podeželju, saj 
zna za svoje delo pridobiti 
ljudi iz vseh slojev prebival
stva.

Ogenj —  služab
nik in gospodar
Toda koliko dela in žrtvo

vanja je bilo potrebno, da je 
na Slovenska gasilska orga
nizacija postala to, kar je da
nes! Tudi za slovenski narod 
velja, da je zgodovina gasil
stva tesno povezana z narod
no zgodovino.

Da je ogenj dober služabnik 
in slab gospodar, so se ljud
je zavedli že mnogo prej, kot 
je mogoče razbrati iz pisme
nega izročila. Ogenj je stalno 
grozil, da bo človeku uničil 
veliko tistega, kar si je p ri
dobil v svojem stalnem  boju 
z naravo.

Zgodovina uči, da so se že 
v starem  veku zavedli pome
na gasilstva, ki je imelo v 
posameznih deželah ob Sre 
dozemlju pod različnimi ob
lastniki različen značaj. To 
je bil čas prve, za današnje 
razmere povsem nebogljene 
gasilske brizgalne, znamenite 
Heronove buče ter čas raz
ličnih drugih mehanskih ga
silskih naprav, ki jih  je ro
dila takratna civilizacija.

Za srednji vek je značilno 
nastajanje velikih m est z 
mnogimi lesenimi zgradbami, 
IX) katerih je  ogenj neusmi
ljeno pustošil. Mnoge kata
strofe so prisilile ljudi, da so 
znova začeli več razmišljata 
o zavarovanju premoženja. 
Na dan so prihajale stare ga
silske priprave, pojavile so 
se nove. Oblastniki so izda
jali prva pisana določila — 
tako imenovane požarne re
de, v katerih so bili zapisani 
postopki in ukrepi za varo
vanje pred ognjem ter boj 
proti njemu.

Tako je na prim er prvi 
ljubljanski požarni red, ki so 
ga izdali 1676. leta, zadolževal 
predvsem obrtnike, kaj mo
rajo delati in kako sodelovati 
z oblastjo. Posebno mesto so 
imeli seveda dim nikarji, kot 
izvedene: za ogenj.

L jubljanskem  zgledu so sle
dila tudi druga mesta.

sko poveljevanje. Prvi ga je 
uvedel narodni buditelj Ignac 
Merhar v gasilskem društvu 
v Dolenji vasi pri Ribnici, 
slovensko poveljevanje pa so 
zgodaj uveljavili tudi v No
vem mestu.

H krati z organizacijsko ra 
stjo se je gasilstvo tudi teh
nično vse bolj krepilo. 19. 
stoletje je bil pač čas mno
gih odkritij in  tehničnih pri
dobitev, ki so jih obračali 
tudi gasilstvu v prid. Mari
borsko društvo je imelo par
no brizgalno žel leta 1870, po
sebni napredek pa je pome
nila prva bencinska motorka. 
ki jo  je naredila avstrijska 
tvrdka Rosenbauer, katere 
izdelki so še danes pojem iz
redne kakovosti in zaneslji
vosti.

vali za resnični napredek ga
silstva.

V razvoju gasilstva na naši 
zemlji poznamo nekatere mo
že, ki so izredno veliko pri
spevali za dvig m ugled orga
nizacije. Tak je bil na prim er 
Pran Barle, starešina Jugo
slovanske gasilske zveze v le
tih po prvi svetovni vojni. 
Znane so njegove besede, ko 
je v takratnih težkih časih, z 
'močno oblastjo duhovščine 
dejal: ne le z božjo pom ojjo, 
temveč zlasti z gasilsko po
močjo bomo pomagali ljudem 
v nesreči. Zaslužen mož je bil 
tudi Josip Turk, katerega so 
pokopali kot voditelja slo
venskega gasilstva, čeprav 
mu rv"’o vodstvo ni hotelo 
izkazati priznanja, ki ga je 
zaslužil

Po vojni 600 ga- 
cilckih domov

Po drugiv svetovni vojn: in 
ljudski revoluciji v kateri je 
mnogo gasilcev pokazalo svo
jo narodno pripadnost, so pri 
nas nekateri ljudje mislili, da 
je gasilstvo preživelo in da je 
treba odpraviti vse. kar je 
starega.

To pa se seveda ni zgodilo. 
Gasilstvo je znova pokazalo 
svojo življenjsko moč, iz le
ta v leto se je bolj krepilo. 
Leta 1948 je bilo v Sloveniji 
že 855 občnih zborov, ta čas 
je bila ustanovljena tudi re
publiška gasilska zveza, ka
tere prvi predsednik je po
stal Matevž Hace.

že kmalu po vojni so d ru 
štva štela čez 50.000 članov, 
še vedno pa so se krepila. 
Navzlic pom anjkanju družba 
ni skoparila z denarno po
močjo, pri vsem pa so se
veda največ naredili gasilci 
sami in tako Je tudi še danes. 
Po vojni je zraslo, bilo po
večanih in moderniziranih več 
kot 600 gasilskih domov, ve
čino ročnih brizgaln so nado
mestile motorke, izšolanih 
je bilo mnogo mladih gasil
cev itd. itd. Moč gasilstva 
se je  posebno na vasi izredno 
okrepila, zato gasilci tudi 
vnaprej upravičeno pričaku
jejo družbeno pomoč, želijo 
pa tudi, da bi bila čimprej 
urejena gasilska zakonodaja.

■  Tisočem mož, fantov, de-
■  deklet, mladincev, pionir-
■  jev; kmetom, delavcem in
■  izobražencem, ki so s svo-
■  jim  delom v gasilski or- 
|  ganizaciji neločljiv sestav-
■  ni del ne zgolj civilne var-
■  nosti, temveč našega jav-
■  nega življenja nasploh,
■  iskreno čestitam o ob ob-
■  letnici njihove organizaci-
■  je!

M. LEGAN

Igra političnih
stru;

Metlika prva, 
pred vsemi

V delovanju društev so se 
vedno mešali politični inte
resi posameznih strank. Vo
ditelji strank so se zavedali, 
kaj jim  lahko pomeni gasil
stvo, zato so si prizadevali, 
pritegnit: ga v vrtince bojev 
za oblast.

Najbolj predani gasilci in 
njih voditelji, ki so se zave
dali predvsem človeškega po
mena organiziranja in dela, 
so se znali upirati političnim 
pritiskom  in so si prizade-

Toda ta čas, ko so v na
šem naj večjem mestu raz
m išljali, kako bi se učinko
vito in organizirano zoper
stavili ognju, so v malem 
mestecu v Beli krajini usta
novili prvo prostovoljno ga
silsko društvo na Sloven
skem!

POMEN GASILSTVA SE VEČA. čini večje je bogastvo družbe, tem večja je tudi 
možnost uničevanja. Požar v veliki tovarni naredi mnogo več škode kot v mali 
obrtni delavnici. Na sliki: nedavni požar v hladilnici podjetja PREHRANA v Ljub
ljani.

Metliški veljak, graščak in 
vitez dr. Josip Savinšek je  
im svojem vrtu zbral šest
najst fantov in jim  za svoj 
denar kupil nizke Čepice kot 
znak pripadnosti požarni 
bram bi, kot se je imenovala 
prva organizacija, ustanov
ljena nekaj mesecev kasneje, 
18. septem bra 1869.

Dolga je že zgodovina tega 
društva, na katerega je  lah
ko Metlika upravičeno ponos
na. Prof. Jože Dular iz Met
like jo je v nadaljevanjih ob
javil v našem listu.

Metika, rojstni kraj prvega slovenskega prostovoljnega gasilskega društva, bo za 
stoletnico dobila nov gasilski dom. Na sliki so čajtni in najstarejši člani 12. maja

lani, ko zasajajo prve lopate.

Strahovit požar v Cukrar- 
ni, veliki tovarni sladkorja 
sreda Ljubljane, k jer so kas 
neje stanovali nem im i mladi 
književniki slovenske moder 
ne, je  dal mestnim možem 
še posebej misliti, da bo po
trebno gasilsko službo urediti 
drugače. 500 golid, vozova z 
vodo, nekaj brizgaln in malo 
drugega orodja, predvsem pa 
le peščica za silo usposoblje
nih ljudi, vse to je  bilo pre
malo, da bi obvarovali me
sto pred nesrečami, ki so se 
kar vrstile.

Boj za slovenstvo
Sledili so še drugi kraji: 

Ljubljana, P tuj, Laško, Ma 
ribor in drugi. Med članst
vom so najprej prevladovali 
Nemci in nem škutarji, toda 
kmalu se je  izkazalo, da bo

do gasilska društva tudi po
membne trdnjavice narodno
stnega prebujanja. Začeli so se 
prikriti in odkriti spopadi, iz 
katerih so kot zmagovalci iz
šli — Slovenci.

Ob koncu stoletja so v p r
vih društvih že uvedli sloven-

G ašenje požara v  srednjem  veku



kultura
ili
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ževanje

»Mozart in njegov 
čas« v Dolenjskih 

Toplicah
V soboto, 16. avgusta, bo 

v zdraviliški dvorani v Dole
njskih Toplicah naslednja 
prireditev Dolenjskega poletja 
69. To bo komorni koncert, 
ki ga pripravlja novomeški 
zavod za kulturno dejavnost 
v sodelovanju s »Festivalom« 
iz Ljubljane. Na koncertnem  
večeru, imenovanem »Mozart 
in hjegov čas«, bodo sopra
n istka M arija Gorenčeva, vio
linist Božo Mihelčič, flavtist 
Jože Pogačnik, violist Mile 
Kosi in čelist Edi M ajaron 
izvajali dela Mozarta, Schu
berta, Dittensdorfa, Bocheri- 
nija, Schwerta in Haydna.

Izšla je knjiga o 
metliških gasilcih
Pred nekaj dnevi je izšla 

knjiga o m etliških gasilcih, 
ki jo je  ob 100-letnici prve
ga gasilskega slovenskega 
društva napisal Jože Dular. 
Knjigo je opremila Magdale
na Brancelj, izdalo in zalo
žilo jo je gasilsko društvo v 
Metliki, tiskala pa železniška 
tiskarna v Ljubljani. V us
nje vezana knjiga stane 10 
din, broširana 5 din,

Jubilej rojaka
Pred kratkim  je  praznoval 

70 let življenja dolenjski ro 
jak, univerzitetni profesor 
inž. Metod Dular, človek naj
širše strokovne razgledano
sti, tovariš, revolucionar. 
Srednjo šolo je opravil v Nq.- 
vem mestu, visokošolske 
■študije pa V Zagrebu. 2e kot 
študent je  deloval v napred
nih gibanjih, v revoluciji pa 
je z vsemi močmi podprl OF 
in NOV. Po vojni je bil dalj 
časa ožji strokovni sodelavec 
Borisa Kidriča. Znanje in na 
predne poglede je prepričlji
vo uveljavljal. Danes — kljub 
precejšnji starosti — sodelu
je pri postdiplomskom študi
ju  ekonomske fakultete za 
vodilno osebje podjetij in pri 
uvajanju kibernetike v go
spodarske organizacije.

Septembra dve 
razstavi v Krškem
Galerija Krško je za sep

tem ber ponudila gostljubje 
slikarju Jaru  H ilbertu. T re
nutno živi v Parizu, po rodu 
je Ceh, Krško pa je njegovo 
rojstno mesto. Razstavljal bo 
akvarele. Otvoritev razstave 
bo 5. septembra.

26. septem bra bo odprta 
v galeriji razstava Gasparije
vih olj, sredi oktobra pa raz
stava risb Miroslava Kugler
ja  iz Brežic.

Veliko zanimanje 
za novomeške izkopanine

V zadnjih tednih so obi
skali Dolenjski muzej v No
vem m estu številni arheolo
gi iz inozemstva, da bi si 
ogledali slovite novomeške 
izkopanine iz halštatskih go
mil na Znančevih njivah. 
Glas o izredno bogatih knež
jih  grobovih je  že prodrl v 
m ednarodne strokovne kroge 
in vzbudil veliko zanimanje 
za novomeške najdbe, ki so-

Peter Jovanovič: PIVEC
(tuš, Kostanjevica, 7. sep
tembra 1968)

Izvabljeno življenje
26 lesenih skulptur in 14 re 

liefov v lesu — toliko je po
kazal Peter Jovanovič, samo
uk izpod Blegoša v Poljanski 
dolini, na razstavi, ki so jo 
pred kratkim  odprli v galeri
ji kranjskega mestnega mu'.c 
ja . Plod enoletnega dela in 
velik razvojni korak sta 
osnovni značilnosti za to p ri| 
reditev. Jovanoviča smo spo 
znali psi nas na lanski Form 
vivi v Kostanjevici. (Jstvar 
jalca predvsem odlikujeta ne 
posrednost in preprost stil. 
Ko gledamo njegova dela, se 
nam zdi, da jim  je  oče re 
snični m ojster, ki zna iz m rt
vega lesa izvabiti življenje.

dijo po svoji lepoti in d ra
gocenosti v sam vrh evrop
ske prazgodovine.

N ajprej so prišli na obisk 
am eriški študentje arheologi
je  v Princentom i in Tennes
seeju pod vodstvom profe
sorja Stephana Foltinyja. Sle
dili so jim  študentje prazgo- 
vine na univerzi v Tubinge- 
nu, na čelu s profesorjem  
Wolfgangom Kimmigom. Kot 
tre tja  skupina so dopotovali 
študenti arheološkega sem i
narja  v M arburgu na Lahni, 
ki jih  je  vodil univ. profesor 
Wolfgang Dehn. Slednji so si 
prvi dan poleg Novega me
sta ogledali še mogočno hal- 
štatsko gradišče na Vinjem 
vrhu nad Belo cerkvijo in 
šm arjeto . Naslednji dan so 
obiskali Belo krajino, k jer 
so ši ogledali muzej v Metli
ki, halštatsko gradišče na 
K učarju in Vinico. Sledil je 
še obisk dr. Ulricha Schaaf- 
fa, asistenta v restavrator
skih delavnicah Centralnega 
muzeja v Mainzu, k je r že 
obnavljajo lani izkopane no
vomeške najdbe.

Bogata in številna arheolo
ška najdišča Dolenjske, še 
posebej pa dragocene novo
meške najdbe, privabljajo v 
Novo mesto iz leta v leto več 
jugoslovanskih in evropskih 
arheologov, ki prav ob do- 
lejskih najdbah iščejo odgo
vore na m arsikatero še nere
šeno vprašanje iz naše p ra 
zgodovine Izedne najdbe, 
koristni strokovni razgovori 
in gostoljubni sprejem  so na 
tuje kolege naredili globok 
vtis. To poletje in jesen je 
najavljenih Dolenjskemu mu
zeju še več obiskov arheolo
ških strokovnjakov, ki si že
lijo ogledati bogate najdbe 
iz grobov halštatskih Ilirov.

Jeseni bomo v novomeški 
galeriji pripravili razstavo 
najnovejših arheoloških izko
panin iz gomil na Znančevih 
njivah.

T. K.

Umrl je Tone Seliškar
Nepričakovano je  omahnil 

sredi dela slovenski pesnik in 
pisatelj Tone Seliškar. Pesni

ti je  pričel zelo zgodaj; ko 
m u je  bilo 23 let, je  izdal 
Zbirko »Trbovlje« in s pesm i
jo »Sedmorojenčki« pokazal 
na bedo izkoriščanega slo
venskega delavca. Seliš/car 
spada sicer med ekspresioni
ste, bralcu pa se je odkril 
kot izpovedovalec trpkega živ
ljenja rudarjev in borec za 
napredne ideje. Zelo dobro 
se je  Seliškar uveljavil tudi 
kot mladinski pisatelj,, saj 
bodo njegove knjige, kot so 
»Bratovščina sinjega galeba«, 
»Rudi« in druge še dolgo pri
ljubljeno mladinsko čtivo.

Seliškar je bil vse živjenje 
borec za delavske pravice, za 
boljše življenje, vseh delovnih 
ljudi. Zato tudi v NOB ni 
stal ob strani. Bil je vodja 
kuturne skupine v X V III. di
viziji. Napisal je  veliko par
tizanskih pesmi, veliko pa je 
uglasbenih.

Po osvoboditvi se je  Tone 
Seliškar vestno posvečal tu
di vprašanjem slovenskih iz
seljencev. Izseljence je tudi 
obiskoval in pisal o njih. 
Njegova sm rt bo zato zaseka
la praznino tudi med tistim i 
našimi ljudmi, ki so šli v tu 
jino iskat boljši kos kruha.

Pisatelja Toneta Seliškarja 
so spoznali bralci »Dolenj
skega tista« po številnih črti
cah, ki jih je  v »Dolenjskem  
listu« vselej rad objavljal. 
Eno njegovih knjig, zbirko  
črtic iz NOB »Ljudje z rde
čim cvetom«, m u je natisnila 
tudi »Dolenjska založba« leta 
1961. Knjigo je opremil in 
prispeval vinjete pokojni sli
kar Vlado Lamut.

Seliškar je bil velik prija- 
tej Dolenjske.

M a l i  k u l t u r n i  b a r o m e t e r
■  *100 TUJIH SLAVISTOV — 

Na dvajsetem seminarju za tuje 
slaviste, ki poteka v Zadru, sode
luje več kot 100 udeležencev iz 
dvajsetih držav. Predavanja so o 
jugoslovanskih jezikih in kulturi. 
Zastopani so tudi lektorati za slo 
venščino in makedonščino.

■  UNIVERZA DANES — Pod 
tem nazivom se bo pričel te dni 
mednarodni seminar s  predstavniki 
okoli 40 študentovskih gibanj in 
zvez iz evropskih, afriških, ame
riških in azijskih držav.

■  FILMA ZA BENETKE — V 
uradni konkurenci letošnjega film 
skega festivala v Benetkah bodo 
prikazali tudi dva jugoslovanska 
filma. To sta »Dogodek« Vatrosla- 
va Mimice in »Zaseda« Živojina 
Pavloviča.

■  SLIKARSKA KOLONIJA V 
IDRIJI — Ta teden bodo v Idriji 
odprli drugo slikarsko kolonijo 
Razen domačih slikarjev se bosta 
kolonije udeležila tudi dva ust
varjalca iz Italije. Ob koncu bodo 
priredili razstavo del udeležencev

■  GALERIJA KARIKATUR — 
211 karikatur je prispevalo 144 av
torjev iz 33 držav aa zbirko prve 
mednarodne galerije karikatur v 
Skopju. Ob koncu avgusta bodo

v tem mestu odprli tudi večjo raz
stavo karikatur.

■  MLADI GLASBENIKI SO 
TEKMOVALI — V počastitev 150- 
letnice rojstva hrvaškega skladate
lja Vatroslava Lisinskega se je 
pričelo te dni v Zagrebu šesto  
zvezno tekmovanje mladih glasbe- 
nikov v solo petju, klavirju, harfi 
in godalih.

■  200 GROBOV — Na nekro- 
polskem pokopališču blizu banat
ske vasi Mokrina, staro je okoli 
4000 let, so dokrili do zdaj več 
kot 200 grobov. Razen domačih 
strokovnjakov sodelujejo tudi ar
heologi iz tujine. Napovedujejo 
rezultate, ki bodo zanimivi za ves 
svet.

■  FILMSKA SOLA ZA PREDA
VATELJE — Nedaleč od Zagreba 
poteka te dni poletna filmska šo 
la za predavatelje filmske vzgoje 
v šolah. Poslušajo predavanja o 
zgodovini in teoriji filma, filmski 
tehniki in metodologiji filma v šo 
Iah.

■  ŠE EN FESTIVAL MIMO —
V Splitu se je pravkar končal IX, 
mednarodni festival zabavne glas
be »Split 69«. Sodelovalo je 48 ju 
goslovanskih in 19 tujih pevcev

Ivica Jakše (leva) in Tatjana Gazvoda sta dobri pri
jateljici, hkrati pa tudi nasprotnici na atletski stezi. 
Ti dve novomeški atletinji sta letos najhitrejši pionir
ki na najkrajši tekaški progi v Jugoslaviji. Ivica je 
pred kratkim postavila spet nov dolenjski ženski re
kord na 100 m; progo je pretekla v času 12,6 sekund.

(Foto: S. Dokl)

DRŽAVNO RIBIŠKO PRVENSTVO

Kako se bodo odrezali naši?
Ribiški delavci iz Dolenjske vabijo na veliko 
tekmovanje, ki bo v Kostanjevici -  V reprezen

tanc Slovenije je pet Dolenjcev

V Kostanjevici bo v nedeljo in 
ponedeljek, 17. in 18. avgusta dr
žavno prvenstvo y  lovu rib s piov- 
čkom. Pod pokroviteljstvom tovar
ne adravil KRKA iz Novega mesta 
so marljivi organizatorji pripra
vili vse, da bi to  veliko ribiško 
tekmovanje uspelo. Pričakujejo, da 
bo nastopilo blizu 100 ribičev iz

NEVENKA JENKOLE, na 
darjena mlada plavalka iz 
Krškega, je na minulem 
državnem mladinskem pr
venstvu Jugoslavije v Za
grebu osvojila dve prvi 
mesti; zmagala je na 100 
in 200 m delfin. Nevenka 
je najbolj nadarjena mla
da plavalka delfinovega 
sloga v Jugoslaviji. (Foto: 
S. Dokl)

Nevenka Jenkole 
dvakrat odlična

Nadarjena mlada plavalka Celu- 
lozarja Nevenka Jenkole je na m i
nulem mladinskem državnem pr
venstvu v Zagrebu dosegla odličen 
uspeh, osvojila je dve prvi mesti 
in dokazala, da je najboljša m la
da plavalka delfina v Jugoslaviji. 
Nevenka Je najprej nastopila na 
100 m delfin in zmagala z odličnim  
rezultatom. S tem je dosegla nov 
absolutni rekord SR Slovenije za 
članice, obenem pa še za mlajše 
in starejše mladinke. V petek 
zvečer pa je nastopila še v fina
lu na 200 m delfin in še bolj 
prepričljivo premagala vse svoje 
nasprotnice, saj je progo prepla
vala v času 3:05,5. V končni uvr
stitvi je maloštevilna ekipa Celu- 
lozarja pristala na 10. mestu s 
3054 točkami, kar je lep uspeh.

Nevenki Jenkole čestitamo za 
dvojno zmago in upamo, da ji bo 
vlila še več volje pri nadaljnjem 
športnem udejstvovanju.

L. HARTMAN

vseh naših republik. Nastopili 
bodo člani, mladinci in pionirji. 
Razen tega bo izven konkurence 
nastopila tudi ribiška ekipa »Hans 
Balzer« iz Zapadne Nemčije.

■  Dolenjci imamo kar pet re
prezentantov. Med člani bosta na
stopila Ivo Podergajs iz Novega 
mesta in Stane Žabkar iz Kosta
njevice. V najmlajšem zastopstvu, 
to je pri pionirjih in mladincih, 
dajo Kostanjevičani kar tri repre
zentante. Barve naše republike 
bodo zastopali pionir Srečko Be* 
ševič ter mladinca Jože Kržišnik 
in Branko Cuk. Vodstvo repre
zentance je zaupano znanemu ri
biču, predsedniku ZRD Novo m e
sto Branku Suhyju.

■  Slovensko reprezentanco se 
stavljajo naslednji tekmovalci: 
Justin Vanovšek (Celje), Ivo Po
dergajs (Novo m esto), Božo Ma
gajna (Ljubljana), Vlado Šebenik 
(Izubijana), Aleks Stnnan (Litija), 
Oto Marn (Barje), Matko Hudo
vernik (Kranj), Rudi Mešič (Šo
štanj), Božo šim unac (Kranj), 
Drago Hribar (Trbovlje), Stane 
Žabkar (Kostanjevica), Andrej Ma
gajna (Barje), Jože Kržišnik in 
Branko Cuk (Kostanjevica), Nikola 
Mušič (B led), Mitko Gašperlin 
(Vevče) in Srečko Beševič (Ko
stanjevica).

■  Spored prvenstva: nedelja, 
17. avgust — od 6.30 do 9.30 tek
movanje članov in mojstrov; od 
16. do 19.: tekmovanje mladincev 
in pionirjev; ob 20. bo zaključna 
prireditev pri gostilni Klavž, kjer 
bodo razglasili rezultate tekmova
nja, podelili diplome ter pokale. 
Na prireditvi bo igral ansambel 
Jože Kampič s pevcem Ninom Ro
bičem. Beneško noč na Krki pa 
je pripravil Marjan Marinc.

V ponedeljek, 18. avgusta bo. od 
6.30 do 9.30 izbirno tekmovanje 
dvanajsterice ribičev, ki jih bodo 
določili na osnovi rezultatov pr
vega dne. Najboljši bodo zastopali 
Jugoslavijo na evropskem prven
stvu ČIPS. S. D.

Nov državni in repu
bliški rekord Čarga
Med tekmovalnim programom 

pionirskega plavalnega dvoboja 
med Celulozarjcm in Ljubljano 
na ljubljanski Koleziji je plaval 
na 1500 m prosto tudi državni re
prezentant Franc Čargo iz Krškega. 
Ob tej priložnosti je postavil nov 
republiški ter državni rekord za 
starejše mladince na 800 m  pro
sto s  časom 9:48,3. Nova rekorda 
je preplaval 1500 m prosto v času 
18:45,2; kar je tretji najboljši do
sežek vseh časov v Sloveniji. Čar
go se marljivo pripravlja na bliž
nja tekmovanja, zato pričakujemo, 
da nas bo še večkrat razveselil 
s takšnimi dosežki.

L. HARTMAN

Atletski miting
Pred nastopom novomeških 

atletov v Zapadni Nemčiji bo 
v četrtek, 14. avgusta ob 15.30 
v Novem mestu izbirni atlet
ski miting, na katerem bodo 
nastopili vsi atleti, ki se pote
gujejo za mesto v reprezen
tanci.

Od tu in tam
■  NOVO MESTO — Novomeški 

atleti, ki se pripravljajo na zahtev
nejša atletska srečanja v avgustu, 
so pred dnevi spet im eli pregledni 
atletski miting, na katerem so bili 
doseženi nekateri dobri rezultati. 
Moški — 100 m: Hribernik 11,4; 
1500 m: Clevbar 4,36:0; troskok:
Slak 12,82; disk: Penko 38,47. Vi
rant 38,01; kopje: Smodej 47,90, 
Simčič 44,82. 2enske — 100 m: 
Jakše 13,2, Kalinovič 13,4; kopje: 
Zagorc 32,50 in štafeta 4 x 100 m: 
Novo mesto 53,9. (S. P.)

■  BREZICE — Pred dnevi so v 
Brežicah gostovali rokometaši Ura
nič iz ĆSSR. Srečali so se z ekipo 
Brežic in jo premagali s 17:16. 
Srečanje je bilo lepo in zanimivo. 
Gostje so prvi povedli, nato so do
mačini izenačili, tako da se do 
konca tekme ni vedelo za zmago
valca. Proti koncu tekme so imeli 
gostje več moči in so z golom raz 
like zasluženo zmagali. Pri doma
čih lahko pohvalimo Šetinca, 
Avsca in Antolovica. Breiičani so 
nastopali v postavi: Berglez, Ro
van, Šetinc, BrSec. Avsec 3, Bosi- 
na 3, Jurišič 1, Štangelj 3, Antolo- 
vič 4, Pavlič 2 in Skocaj. (M. J *

■  SEMIČ — Povratno rokomet
no srečanje med Semičem in čr
nomaljskim BELTOM se je kon
čalo z zanesljivo zmago gostov. 
Črnomaljci, ki so nastopili brez 
bratov šim ec, so zmagali z 10 goli 
razlike. Rezultat srečanja je bil 
24:14; najblojši strelec je bil Mar
jan Goršek, ki je dosegel 9 za
detkov. (A. L.)

■  KRŠKO — Zvezni kapetan za 
plavanje Nenadovič je ponovno 
dovolil in odobril skupne priprave 
moških reprezentantov v Krškem, 
ki tečejo od 2. do 7. avgusta. Pri
prave vodi prof. Mirko Mirkovič. 
Na pripravah so naslednji repre
zentanti: Kurbanovič, Matič, brata 
Miloš, Kuridja, Rogošič, Vrbovšek, 
Klemen, Pavličevič, Ozretič in 
Čargo. Reprezentant j e se v Kr
škem pripravljajo za nastop v Var
šavi, kjer bo tekmovanje za sred
njeevropski plavalni pokal, nekate
ri mlajši pa za prvenstvo Evrope, 
ki bo v . teh dneh na Dunaju. — 
(L. H .)

■  SEVNICA -  Na kegljiču ▼  
gasilskem domu je bilo prijatelj
sko kegljaško srečanje med doma
čo Kopitarno in Iskro iz Novega 
mesta. Zmagali so zasluženo Novo- 
meščani z 2095:2025 podrtih kog- 
ljev. ISKRA: Pelko 367, Košmrlj 
365, Kastelic 361, Piškur 352, Cotič 
•349 in Simunovič 301. Kopitarna: 
Stopar 358, Weiss 348, Požek 335, 
Abram 330, Blas 330 in Kozamernik 
324. (J. B .)

■  KRŠKO — V Ljubljani je bil 
povratni pionirski plavalni dvoboj 
med pionirji Celulozarja in Ljub
ljane. Zmagali so Krčani s 36:35 
točke. Rezultati: 200 m prosto — 
2. Barbič 2:38,5, 3. GrajžI 2:48,0; 
100 m  prsno — 1. Pečnik 1:28,5, 3. 
Šepetave 1:35,5; 100 m delfin — 1. 
Turk 1:19,5, 4. škafar 2:03,7; 200 m 
hrbtno — 1. GrajžI 3:10,9, 4. Peč
nik 4:06,3; 200 m mešano — 1. 
Turk 2:53,4, 4. Barbič 3:25,9; 
4 x 100 m mešano — 2. Celulozar 
(Frece, Šepetave, škafar, Volarič) 
7:04,6; 4 x 5 0  m prosto — 1. Celu
lozar (Turk, Pečnik, GrajžI, Bar
bič) 2:15,9. (L. H .)

■  SEVNICA -  Tu so bili na 
pripravah rokometaši Ribnice, ki 
so odigrali tudi tri prijateljske 
tekme in vse tri odločili v svojo 
korist. Partizan (Sevnica) : Ribni
ca 1423, Ribnica : Radeče 26:15 
in Ribnioa : Krmelj 18:15. Ribni
čani so dobro pripravljeni za bliž
nje republiško prvenstvo, ki se bo 
pričelo konec avgusta. (J. B.)

■  NOVO MESTO — Letošnje 
sindikalno plavalno prvenstvo bo v 
Dolenjskih Toplicah v četrtek, 4.
septembra. Na tekmovanju bodo 
nastopile ekipe in posamezniki v 
prsnem in prostem plavanju. Po 
prijavah sodeč bo na tekmovanju 
nastopilo več kot 50 tekmovalcev. 
(S. V.)

■  SEVNICA — Na hitropotez
nem šahovskem turnirju, ki šteje 
za prvenstvo Sevnice, je zmagal 
Vojko Dvojmoč pred Maurerjem. 
Na šahovskem hitropoteznem tur- 
nju za prvaka Kopitarne je zma
gal Janko Blas pred Francem 
Destvenškom. (J. B .)

■  PREČNA — V jadralni šoli 
novomeškega aerokluba se šola 8 
mladih kandidatov za športne le
talce. Tečaj obiskujejo Novome- 
ščani Milena Jenič, Marta Klemen
čič, Martin Železnik, Andrej Peča- 
var, Boris Savnik, Ivan Strasner 
ter Mirenčana Janez Kolenc in 
Marko Zavrl, šolanje vodita letal
ska inštruktorja Franc Klemenčič 
in Bojan Avsec na odličnem ja
dralnem letalu češke izdelave BLA- 
NIK (M. P.)

■  NOVO MESTO — Ta teden 
bosta nekatere novomeške delov
ne organizacije obiskala olimpijca- 
atleta Marjana Lubej in Polde Mi- 
lek. S predstavniki delovnih kolek
tivov se bosta pogovarjala o nada- 
ljnem razvoju »kraljice špor
ta«, atletike. (I . P.)

■  NOVO MESTO — Danes po
poldne bo ob 17. uri na stadionu 
bratstva ip enotnosti prijateljsko 
nogometno srečanje med enajsteri
cama Celulozarja iz Krškega in 
Elanom iz Novega mesta. V nede 
ljo bodo Novomeščani gostovali v 
Karlovcu pri Vatrogascu. (L. L.)



PRED SOBOTNIM IN NEDELJSKIM SLAVJEM

S l o v e n s k i  g a s i l c i ,  

M e t l i k a  v a s  p o z d r a v l j a !

Janko Bračika, predsednik gasilskega društva 
v Metliki, odgovarja za bralce Dolenjskega 

lista

Tovariš predsednik, le 
nekaj dni nas še loči od 
praznovanja stoletnice 
našega gasilskega društ
va. Kako potekajo pri
prave?

— Povedati moram, da 
za letošnje metliško ga
silsko slavje precej ljudi 
dela že več kot pol leta. 
V zadnjih dneh pa so se 
jim pridružili še novi in 
so tako sedaj priprave v 
polnem teku.

Ali pri tem obsežnem 
delu gasilcem pomagajo 
tudi družbene organiza
cije? Kaj pa sami Metli
čani?

— Če vemo, da so 
predvsem gospodarske
organizacije s svojimi fi
nančnimi sredstvi prispe
vale za nabavo novega 
gasilskega pionirskega
prapora, čigar svečano 
razvitje v letošnjem ma
ju je bilo nekak uvod v 
slavje, ki stoji pred na
mi, potem lahko rečem, 
da smo gasilci naleteli 
pri raranih organizacijah 
in ustanovah na popolno 
razumevanje. Tudi zdaj 
tesno sodelujemo z njimi 
pri vseh akcijah. Za Met
ličane same pa mislim, 
da bi poleg raznih oseb
nih akcij h gasilskemu 
slavju največ prispevati 
s tem, da bi svoje hiše 
še bolj okrasili s cvet
jem, očistili njihovo oko
lico in prijazno sprejeli 
v svojo sredo vse goste, 
ki bodo tiste dni prišli / 
naše mesto.

Kaj mislite, kako bo 
potekala proslava?

JANKO BRAČIKA

— Ker so v vseh pri
pravljalnih odborih in 
pododborih po večini re
sni in izkušeni ljudje, 
sem prepričan, da. bo 
proslava dobro potekla- 
Ni pa seveda izključeno, 
da se pri tako obsežnem 
delu ne zgodi kak sp</- 
dreljaj. Vendar ta na ves 
potek proslave ne bo mo
gel bistveno vplivati.

In vaše želje članom 
društva, ki mu predsedu
jete?

— Ob letošnji stoletni
ci čestitam vsem našim 
gasilcem, gasilskim vete
ranom in pionirjem! Obe
nem želim, da bi se v 
naše vrste vključilo čim 
več, mladih ljudi, ki bi to 
človekoljubno organizaci
jo prevzeli od nas sta
rejših v svoje roke.

J. D.

c o s m o s

Podporočnik JLA Nedjo Crnogorac kaže, kako se razdre in sestavi mitraljez

„ B r e d a “  s e  j e  n a p o s l e d  l e  o g l a s i l a

, Zapis z enodnevnih vojaških vaj za mitraljezce teritorialnih enot

VESOLJE PRED 70 LETI V DOLENJSKIH NOVICAH

D a  b o  z e m l j a  z  z v e z d o  t r č i l a

26. julija — na položaju.
Stara italijanska »breda« se je naposled le ogla

sila. Kdo ve, po kolikih letih spet! Kratki rafali so 
sekali v tarčo, da je bila na koncu preluknjana kot 
ribniška reta. Najprej je na sprožilec pritisnil pod
poročnik JLA Nedjo Crnogorac. »Breda« dolgo ni 
hotela ubogati. Nihče ni vedel, ali bo desetletja sta
ra municija še dobra. Ko se je odprlo, so se vsi od
dahnili. Bo! Pa ni bilo dolgo, ker je postal stari mi
traljez čedalje manj ubogljiv, tako da vsi, ki so se 
ta dan privajali biti mitraljezci, niso prišli na vrsto. 
In enodnevne vojaške vaje je bilo za 35 fantov in 
mož in vseh krajev novomeške občine praktično 
konec.

Z astopstvo  tujih firm Renault, Alfa Romeo, 
M. A. N. Gibo Sam e, Alpina . . .
Ljubljana, C elovška 32, telefon: 313-141 
in 51-455

Renault 10 
luksuzen, močan,

1108 CCM, 46 KM 
(SAE), 6,81 na 100 km
4 vrata, 4 disk zavore . '£\ ^ 3
Cena: 1.276,07 USA $,
Ndin 12.905.-

A v t o m o b i l i  r e n a u l t  p o  m e r i  v a š i h  
z a h t e v  i n  v a š i h  m o ž n o s t i

Na položaj so odšli zelo 
zgodaj. Najprej so jam po
vedali, da so na vaoe pokli
cani zato, ker so določeni za 
mitraljeace in njihove po
močnike v teritorialnih eno
tah, ustanovljenih po zako
nu o narodni obrambi. Po
tem se je pričel pouk. Fantje 
in možje so z velikim zani
manjem sdediild razlagi pod
poročnika Nedja Črnogorca o 
oborožitvi pri nas, o vlogi 
mitraljezcev v obrambi na
padene domovine, o delova
nju orožja in podobnem. Na
to so se več ur privajali na 
našem orožju, ga razdirali in 
spet sestavljali, spoznavali 
njegove lastnosti in značil
nosti. Delali so resno in di
sciplinirano ter z velikim za- 
nimajem. Hoteli so si zapom
niti čim več in delati vse 
brez napake, zato so naloge 
— razdiranje in sestavljanje 
mitraljeza — ponavljali, še 
enkrat in še enkrat, dokler 
ni podporočnik Crnogorac 
vprašal: »2eGi še kdo?«

Hlad v gozdu je prijal, za
to kljub napornemu delu 
razpoloženje ni minilo, pa 
tudi kakšno šalo je bilo sli
šati tu in tam, če komu ni 
šlo najbolje. Vendar so te
ritorialni mitraljezci in nji
hovi pomočniki nalogo opra
vili zelo dobro. Kaji so po 
vedafli nekateri o tem?

■ Ciril Jerman, kmet s 
Krke: »Vojaški rok sem slu
žil pri tankistih in tega, kar 
smo delali danes, nisem ni
koli videl. Toda naučil sem 
se vsaj za pet let!«

■ Anten Grubar, kmet z 
Velikega Cerovca: »Cim bolj 
sem se vživljai v podporoč
nikovo razlago, tem hitreje 
sem spoznaval, da mi to 
orožje in vloga mitraljezca 
pravzaprav nista tuja. Služil 
sem pni protiavionski, pa se 
mi zdi vse tako podobno ...«

■ Jože Gašparovič, »Novo- 
les«: »če bi bilo potrebno, 
bi to orožje lahko takoj upo
rabil, toliko sem se danes 
naučil. Nekaj, znanja mi je 
ostalo še iz dni, ko sem slu
žil v gardi. Enodnevne vaje 
se md zdijo zelo posrečene, 
tudi zato, ker delamo vse z 
velikim zanimanjem. Na več
dnevnih ali večtedenskih va
jah pa se najbrž ne bi zani
mali samo za orožje ...«

■ Jože Canže, »Beti« — 
Mirna peč: »Tega, kar sem 
delal in se naučil danes, ne 
bom pozabil. Dobro pa bi 
biflo, če bi imeli take vaje 
vsaj vsako leto. En dan — to 
je primemo.«

■ Jože Lužar, podpolkov
nik v pokoju, je pri občin
skem oddelku za narodno 
obrambo zadolžen za organi

zacijo teritorialnih enot in 
vojaško vzgojo. Povedal je: 
»Vsi so disciplinirani, resni 
Sn poslušajo. Nekateri so se 
danes pripeljali s kolesom 
20 km daleč in še od dlje. 
Tudi prejšnji teden, ko so 
bfli na podobnih vajah strelci 
ročnih minometalcev, je bi
lo tako. Fantje se zavedajo, 
da to delo ni igračkanje.«

Jeseni bodo vaje nadalje
vali. Med prvimi bodo po
klicali komandirje teritorial
nih oddelkov.

IVAN ZORAN

H vala , B e le  v ra n e !
Ansambel BELE VRA

NE iz Ljubljane nam je 
pred krakim poslal svojo 
gramofonsko ploščo, na 
kateri so znane izvedbe te
ga priljubljenega ansam
bla: Mesto mladih, Običaj
no popoldne, Spomin in 
Mi mladi. Na plošči je po- 
svetilce: »Uredništvu in
bralcem .Dolenjskega’!« Le
pa hvala v imenu vseh na
ših Številnih bralcev!

UREDNIŠTVO DL

V Luninem letu 1969, kot to 
leto imenuje stoletna pratika, 
smo pobrskali po orumene
lih listih Dolenjskih novic iz 
leta 1899, da bi ugotovili, če 
so v tem letniku časopisa 
vesti o Luni, o vesolju, da bi 
to ali ono ugotovitev ali na
poved primerjali s tem, kar 
danes že vemo. Toda nič po
dobnega ni bilo najti. Pač .. . 
nekaj že. Tista stara, ki jo 
nekateri bralci našega lista 
še poznajo: zgodba o koncu 
sveta.

Preračunane nebesne 
prikazni

Napoved je bila objavljena 
že 15. januarja 1899. V rubri
ki razne vesti beremo:

»Zvezdogledi ali astrono
mi, ki nam vedno tako za
nesljivo in natančno preraču
najo, kdaj bo solnce mrkni- 
lo in kedaj mesec, imajo tudi 
preračunjeno

DA BO LETOS 13. NOVEM
BRA NAŠA ZEMLJA Z ZVE
ZDO REPATICO TRČILA; 
mnogi po svetu so v groznem 
strahu, da bo takrat konec 
sveta. Nihče ne ve, kdaj bo 
konec sveta, in nihče ne, kdaj 
in kako bo umrl. Da pa bo 
zemlja z zvezdo trčila, to pa 
smemo zvezdogledom verjeti, 
ker so vedno nebesne prika
zni tako določno naprej pre
računali; (udi verjeti smemo 
njih trditvi, da zaradi tega ne 
bo zemlji in zemljanom nič 
žalega se storilo, kajti repa
tice niso tako čvrsta telesa, 
kakor naša zemlja, ampak 
velika množina raztresenih 
drobcev, ki imajo v gotovi 
smeri svoj tek, in se našemu 
očesu kažejo v obliki svitle- 
ga repa, zvezde repatice ...

Z opazovalnim 
orodjem v Indijo

Uredništvo Dolenjskih no
vic bralcem sporoča, da je 
nekaj dunajskih zvezdogledov 
že odšlo v Indijo, kjer bodo 
opazovali ta nebesni pojav. O 
meteorjih, ki bi takrat uteg
nili pasti na zemljo, pa bral
ce prav duhovito, čeprav v 
resnem tonu, potolaži:

»Takih drobcev se vedno 
mnogo nahaja po velikan
skem svetovnem prostoru in

marsikateri tudi na zemljo 
pade; »b taki priliki kaj pa 
da jih silno mnogo prileti, 
kterih nekateri so veliki, 
vendar nesreče so silno red
ke. PRERAČUNJENO JE, DA 
JE doslej VSAKIH STO 
l e t  enega ČLOVEKA ubi
lo, IN Da je  v SEDANJEM 
STOLETJU TISTI EDEN ŽE 
UBIT.«

Kandijo bo najprej 
vzelo

Kljub temu pa je napetost 
vse bolj rastla. Dolenjske no
vice so sicer prinašale pomir
jajoče vesti: v uvodnikih so 
na pr|nier pisale o tem, kak
šno vitsko letino »imamo le
tos Pr čakovati«, pa celo 
uvodni’ z naslovom »Mačke 
se mori krmiti« so prinesle 
sredi eta, ko je v pasjih 
dneh uredništvu očitno prl- 
manjfc°l'&lo prispevkov. Do- 
lenjsfc3 metropola pa se je 
potih®01 Pripravljala na ko
nec svf ta. Nekateri so ga za
slutili se prej. Tega leta je 
v me®1-1 ob Krki nekoč nam
reč S? Povito počilo.

»Najl rej bo Kandijo vzelo,« 
so n&P̂l škodoželjno zaškle- 
petali Preplašeni Novomešča- 
ni, Wf| grom je prihajal s 
kandij^e strani.

O beremo v Sloven
skem r̂oclu:

0  *v torek zvečer je pri 
štenib' rja v Kandiji eksplo
diral i Parat za razsvetljavo z 
aceti^101®. Eksplozija je na
stala ,s,ed tega, ker je hla* 
pec j itlprto lučjo prišel kot
lu pi*1,llzu. Dasi je Krka mej 
Novii? mestom in Kandijo 
precej široka, stresle so se 
vsled eksplozije tudi uaj- 
o<ld#Wenejše hiše v Novem 
mesi*1 • • • Hlapec, ki je ne-

V a b ]  / 4 i u ,Lc u KL u
BREŽICE

S T B  V  Z A D I I R ^ I  

Z A  D  A l t i  R O ?
Šopek nageljčkov Je primerno darilo za vsako 
priložnost. — Naša dnevna proizvodnja je več 
tisoč cvetov v 6 barvah. — Zahtevajte v vaši 
najbližji cvetličarni

n a g e l j č k e  i z  v r t n a r i j e  C a t e z

S t

srečo po svoji neprevidnosti 
povzročil, je bil močno ope
čen na rokah in na obrazu. 
NEKEMU MOŽU, KI JE 
RAVNO TEDAJ PELJAL MI
MO ŠTEMBURJEVE HISE, 
PA JE BILA BRADA OSMO 
JENA.«

»Pogin potom naturnih 
dogodkov«

O katastrofi, ki se je vse 
bolj bližala, beremo v septem- 
berski številki Dolenjskih 
novic:

|  »V Dolenčevi tiskarni v 
Trstu je izšla mala, 80 strani 
obsegajoča knjižica pod na
slovom Konec sveta. Pisatelj 
Amon Zagoršek slika v po
ljudni besedi in lahko um
ljivem smislu vzroke pogina 
naše zemlje in našteva posa
mezne slučaje takega pogina 
potom naturnih dogodkov ...«

Knjižica je šla do 13. no
vembra prav gotovo dobro v 
prodajo. Kasneje najbrž ne

več, kajti Dolenjske novice 
so izšle, kljub napovedim z 
vseh strani, tudi 15. novem
bra — dva dni po koncu 
sveta. Napovedano katastro
fo komentirajo z nekaj vrsti
cami takole:

■ »Konec sveta je zadnje 
dni mnogim strahu povzro
čil; prerokovali so zvezdogle
di, da bode te dni mnogo 
zvezdnih utrinkov videti. TO
DA NI BILO SLIŠATI, DA 
BI JIH KDO VI0EL. BILO 
JE DELOMA OBLAČNO, DE
LOMA MEGLENO.«

Zbral: P. B.

Komunalno podjetje 
Metlika -  Stano
vanjska enota 
Metlika
p ro d a  po pismenih 
kupnih ponudbah

s ta n o v a n js k o  h išo  
v P o d zem lju  26
Izklicna cena je 25.000 
Ndin. Pismene ponudbe v 
zaprtih kuvertah spreje
mamo do 22. 8. 1969, ko 
bodo komisijsko odprte 
ob 10. uri dopoldne. Po
nudniki morajo položiti 
kavcijo v višini 10 odstot
kov izklicne cene. Vsa po
jasnila so na voljo v 
podjetju.

sevniški modul 
na i,.:r**ču Jugo tanina v 
Sev|  ̂ (dd opreme za 
p r o š n jo  forfurola). 

\ ot<>: M. Legan)

D a r i l a  z a  n a š e  
v a r o v a n c e

Za slepo Darinko Kutnar 
iz Šmihela je podaril na bla
gajni naše uprave rojak Mar
celo Lumpert iz ZDA 1500 
S dinarjev, rojak Jože Mar
tinčič pa je ob predplačilu 
naročnine zase in za svojo 
sestro za prihodnje leto na 
menil 550 Sdin Korene Lovim 
trojčkom v Segonjah. Darin
ki smo njen denar poslali na 
naslov staršev v Šmihelu, 
trojčkom pa smo darilce pri
pisali v njihovi hranilni knji
žici pri DBH. — Obema da
rovalcema lepa hvala!

D a r in k a  n a  o č e s n i  
k l in ik i  v  L ju b l ja n i
Tovariš Milan Senica iz 

krajevnega urada v Žužem
berku nas je v soboto ob
vestil, da je slepa Darinka 
Kutnar iz Šmihela pri Žu
žemberku ta ponedeljek od
potovala na očesno kliniko 
bolnišnice v Ljubljani, kjer 
jo bodo strokovnjaki teme
ljito pregledali. Našim 
bralcem smo pred kratkim 
sporočili, da so ameriški 
in kanadski rojaki zbrali 
za zdravljenje in šolanje 
slepega dekleta 300 dolar
jev. čim bomo zvedeli, kaj 
so starši in predstavniki 
krajevne skupnosti iz Žu
žemberka v Ljubljani zve
deli od zdravnikov, bomo 
o tem takoj ooročall.

Tg.
K d o  j e  u k r a d e l  

s v e t n i k e ?
10. avgusta ponoči je ne

znanec ukradel iz cerkve v 
Jezeru pri Trebnjem štiri 
majhne lesene svetnike in po
zlačen kelih, vse vredno oko
li 1 000 din. V cerkev je sple
zal skoz okno med železnimi 
križi, ven pa je odšel skoz 
stranska vrata. Kdo je stori
lec, še ne vedo.

Dopolnilno pojasnilo
V zvezi s prometno nesrečo, objavljeno na 8. strani DOLENJSKEGA LISTA št. 32 z dne 7. avgusta 1969 pod naslovom NEPRIMERNA HITROST, dopolnjujemo, da v tem primeru ne gre za Antona HRIBERNIKA, ki stalno stanuje v Brežicah, ampak, za Antona HRIBERNIKA, ki začasno stanuje v Brežicah in ima osebni avtomobil GO—111-25.

Izsiljevanje prednosti
Ko se je voznik osebnega avtomobila Prane Drobnič iz Veniš 7. avgusta proti večeru peljal iz Krškega proti Kostanjevici, je pripeljal v križišče mopedist Martin Zorko iz Dobrave pri Podbočju in izsiljeval prednost ter se zaletel v prednji del Drobničevega avtomobila. Pri tem se je lažje poškodoval in so mu nudili zdravnišiko pomoč v zdravstvenem domu Krško. Na vozilih je za okrog 2500 

dinarjev škode.

Huda prometna nesreča 
v Zakotu pri Brežicah
8. avgusta okrog 18.30 se je pripetila huda prometna nesreča v Zakotu pri Brežicah. Voznik osebnega avtomobila Karel Žmavc iz Brezine je vozil iz Brežic proti Bizeljskem; Zaradi' neprimerne hitrosti ga je v blagem levem ovinku začelo zanašati, da je vozilo obrnilo in da se je vzvratno zaletel v ograjo mostu preko potoka Gabernica, kjer je obvisel. Voznik Žmavc je na kraju nesreče umrl, njegov sopotnik Slavko Pre- skar iz Globokega pa je ostal nepoškodovan. Na avtomobilu je za okrog 10.000 dinarjev škode.

Pluska: pobeglega 
so ujeli

Milan Sarič iz Tolišnice je 10. avgusta ponoči pri Pluski s to. vornjakoin in prikolico AVTO- TRANSPORTA iz Krškega prehiteval tovornjak zagrebške registracije, ko se je naproti pripeljal Stane Kališek iz Ljubljane z osebnim avtomobilom. Prikolica Saričevega tovorjaka je Ljubljančanu zaprla pot. Kališek je prikolico zadel, od tam pa ga je odbilo v ograjo. Kališek se je hudo poškodoval, zato so ga takoj odpeljali v bolnišnico. Milan Sarič se po nesreči ni ustavil, ampak so ga miličniki prestregli šele na Čatežu. Kališkov ami G je povsem uničen.

Prilipe: tovornjak 
čez živo mejo

10. avgusta zjutraj se je pri Prilipah prevrnil čez živo mejo tovornjak zagrebškega podjetja 
TEMPO, ki ga je vozil Luka Svilar. Škodo so ocenili na 1.000 din.

Žužemberk: podrl drog 
in se prevrnil

Zaradi neprimerne hitrosti je 10. avgusta zaneslo s cestnega ovinka pri Žužemberku osebni avtomobil nemške registracije, ki ga je povozil Jože Zajc z Muljave. Vozilo je podrlo telefonski drog in se prevrnilo po bregu proti Krki. Voznik si je poškodoval zatiljê  in so ga odpeljali v bolnišnico. Škodo so ocenili na10.000 din.
Oobruška vas: hudo 
trčenje avtomobilov

Pri Dobruški vasi se je 7. avgusta zjutraj pripetila huda prometna nesreča, v kateri so se poškodovale štiri osebe, gmotno škodo pa so ocenili na 40.000 dan. Trčila sta osebna avtomobila, ki sta ju vozila Mate Roso iz Putaševice pri Mostarju in Janko Franolič iz Zagreba. Roso je pri Dobruški vasi očitno zasijal za krmilom in zapeljal pred Zagrebčana, ki je vozil nasproti.
Semič: voznika 

v bolnišnici
V Kašči pri Semiču sta se 8. avgusta zaletela na nepreglednem ovinku mopedist Janko Simonič 

iz Kota in motorist Martin Fadi- ga iz Lippvca. Voznika sta padla in se poškodovala, prvo pomoč pa so jima dali v novomeški bolnišnici.
Skopice: gneča za po
kvarjenim tovornjakom
Vjekoslav Fiket je 8. avgusta popoldne pri Skopicah z osebnim avtomobilom dohitel kolono vozil, ki so stala "za pokvarjenim tovomjakm. Na mokri cesti pa avtomobila ni mogel takoj ustaviti in je zadel v zadnji del avtomobila, s katerim se je iz Nemčije vračal Franjo Patalen. Laže se je poškodovala Fiketova žena, škodo pa so ocenili na8.000 din.

Roje: večkrat 
se je prevrnil

Jože Krašna iz Škocjana se Je peljal 8. avgusta popoldne z osebnim avtomobilom proti Dobravi. Na ovinku v Rojah ga je zaneslo s ceste, kjer se je dvakrat prevrnil, nato pa se je večkrat prevrnil tudi na travniku. Voznik se ni poškodoval, škodo pa so ocenili na 5.000 din.

O k ra d e n a  z a d ru g a
5. avgusta ponoči je dožive

la vlom trgovina kmetijske 
zadruge v Žužemberku. Tat je 
ukradel 1.200 din, moško 
obleko in potovalko, vredno 
770 din. Mu že sledijo.

R a z o d e t j e  Š t e f a n a  Ž u l i č a

Njega dni je bilo na Slovenskem hudo in gospodar
stveniki so majali z glavami. »Kaj bo« — so govorili »ko 
nam Turek vse požre?« Pa se je našel narodni junak in 
pometel je s sovražnikom, da se je srce smejalo. In narod 
je živel dalje, veselo, brez skrbi in v gospodarskem raz- 
cvitu.

Menda so kronisti zatem svojim kronikam dodali še 
marsikatero leto, ko se je nekje v naši ljubi deželici rodil 
Štefan žulič. Ta dogodek vsekakor ne bi bil tako pomem
ben in opisa vreden, če bi bil Štefan ostal to, kar je bil. 
Ker pa je postal več, koft je bilo pričakovati, ker se je 
povzpel med oblake narodove in ker ga potlej skoraj ni 
bilo več čutiti, velja ta zapis njemu in narodu v vednost, 
da so dandanašnji na svetu še razodetja in čudeži. Kajti 
drugače si njegovega vzpona in izginotja ne moremo raz
lagati.

Nekako v petnajstem letu se je Štefan odločil za tr
govca. Dan na dan je ponujal blago in veselje ga je bilo 
gledati. Dekleta so mu namigovala in on jim ni odrekel. 
Vse je kazalo, da se bo dobro razvil, pa so spet prišla hu
da Ista . . .

Novi čas ga je koj vključil v 'angažirano delo. Ce se je 
kje kaj zataknilo, je bila vselej kriva višja sila, nikdar 
šteefan žulič ali kdo njegovih. In tako je začel rasti novi, 
prekaljeni in zvesti, čuječi in globoko čuteči kader...

O domovina, ljubljena, a včasih zavržena! Kdo te ne 
bi ljubil, kdo ne bi žrtvoval zate tudi zadnjega diha in 
imetja?

S tem klicem v mislih in na ustih se je Štefan podal 
med vasi in obilo prispeval k temu, da so kmetje izdatno 
podprli našo stvarnost in dali od praga še tisto malo, kar 
so imeli.

V bistvu človeka tiči, da bi želel posegati dlje in višje 
in da skoraj ne bi izbiral sredstev, da bi to dosegel.

-Onega dne, ko se je to zgodilo, je bilo sila grdo vre 
me. Štefan žulič se je vračal s pomembnega sestanka in 
globoko je bil zamišljen...

Pravijo, da se določenega dne v določenem letu ob 
določenem času dogajajo določene reči. Tako pravijo, to
da vsak materialist bo to odločno zanikal. Tako tudi Šte
fan žulič, ki je bil od zadnjega dne vojne aktiven borec.

Hodil je in hodil, razmišljal in skoraj bi lahko rekli 
da je bil resen.

Nenadoma je nekaj zašumelo.
»Kdo je?« je zavpil Štefan žulič in zbral zadnji po

gum, ki mu je še od onega dne vojne ostal v hlačah ozi
roma v srcu.

»Postoj in ne ozri se!« je mogočno in votlo zagrmelo 
in Štefan je preplašen obstal, kot da bi ga vklesal v hrast 
na Formi vivi.

»Tebe sem izbral za tistega, na katerem pokažem svo
jo moč. Kljub temu, da si niče, postaneš mogočen človek. 
Odločal boš lahko o usodi ljudi in podjetij. Postaneš bo
gat in nič se ti ne zgodi, vse dotlej, dokler bo oblast v tvo
jih rokah. To pa bo, dokler ne začneš izvajati samouprav
ljanja. če pogrešiš, postaneš spet to kar si zdaj...«

Spet se je zabliskalo in zagrmelo, pa še malo zasmrde
lo je zraven in Štefan Žulič je ostal sam. Tuhtal je in grun- 
tal besede, ki so bile tako iznenada izrečene in sklenil, da 
se bo po njih ravnal. •

Postal je ugleden mož in kmalu je sedel za krmilom 
podjetja, še danes sedi na usnjenem stolu in denarji mu 
kar sami padajo v žep. Vse je lepo, le samoupravljanja 
ni v njegovem podjetju, četudi so izvoljeni vsi organi.

In človek se vpraša: ali se je Štefanu žuliču in njemu 
podobnim res prikazalo razodetje? In če se je, čigavo je 
bilo, od boga ali od hudiča?

Samoupravljanje pa čaka ...

= (Honorar 100 din) VLADIMIR BAJC
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Na zadnji letošnji dirki za svetovno prvenstvo šport- driquez in Servoz-Gavin). Ko je niatra (sU‘rl‘ .j*U‘v. 
nih avtomobilov (do 5000 ccm) in prototipov, ki je 42), ki jo j** ta čas vozil Gavin, v 104. krog'1 Ljs*a v 
bila v nedeljo v Zeltwegu v Avstriji, je zmagal por- vodstvo, ni nihče pomislil, da bo 'Že v nftVki Jt“m 
sche 917 (voznika Siffert in Ahrens), čeprav je do 99. krogu prav na mestu, ki ga vidite na naši (M) 
kroga zanesljivo vodil popularni Ickx na fordu. Ko zletela s proge. Naših naslednjih pet posnet^1 v J® bi- 
je Ickxu odpovedal volan in se je moral umakniti lo narejenih s Praktico in objektivom 200 ni'1’ l^tih 
v boks, sta porscheja resno ogrožala le »e lola (voz- sekundah: Gavin v 105. krogu tik pred s in m 
nika Bonnier in Miiller) in matra 650 (voznika Ro- ovinkom ni uspel pretakniti v nižjo prestav0 avto

je zaneslo v desno (na 1. posnetku se levo iz oblaka je že v naslednji sekundi skočil iz ostankov dragoce- trostjo 200 kilometrov na uro. — Prihodnje leto pa
vidi le nos vozila), nato 15 metrov naprej v levo ne matre nepoškodovani Gavin (na posnetku 5 z zve- bo v Zeltwegu prvič tudi najzanimivejša dirka za
(posnetek 2, vidi se zadek voza), da se je razletel in zdico nad glavo) in jim pomahal... Vodstvo je tako svetovno prvenstvo v Formuli 1. Do takrat bodo do-
ustavil ob ograji v trenutku, ko je mimo že pripeljal pripadlo porscheju, ki ga ni izpustil iz rok do konca končno uredili tribune in zgradili stolp s svetlobnimi
Siffertov porsche (posnetek 3). V naslednji polovici ilirke. Siffert in Ahrens ml. sta v njem prevozila 1000 napisi za sprotno obveščanje gledalcev o poteku dir-
sekunde so bile vse oči uprte v kup razbitin (posne- km (170 krogov) s povprečno hitrostjo 186 kilomet- ke in razvrstitvi najboljših vozil,
tek 4), iz katerega bi vsak hip lahko planili zublji rov na uro, druga pa je bila lola (Bonnier-Miiller),
gorečega bencina. Vendar so si gledalci oddahnili, ko najliitrejši krog pa je prevozil Ickx s povprečno hi- Foto: Marjan Moskon
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Počitniške h'^ice 
Toplicah

Priprave za postavitev 
montažnih počitniških hišic 
v zdravilišču čateške topli
ce trajajo že mesec dni. De
lo je nekoliko zavrlo to, da 
so morali zaradi nevarnosti 
tople vode nasuti na podla
go zemlje in gramoza Hiši
ce bo postavil lesni kombi
nat iz Ljubljane, pripravljal
na dela pa opravlja komu
nalno podjetje Trebnje. Vse
ljive bodo morale biti do za
četka jesenskega velesejma, 
ker ima zdravilišče v tem 
času napovedanih veliko go
stov za prenočevanje Vseh 
hišic bo 54.

Teleta in odojki na 
Hrvaško

Kmetijska zadruga Bizelj
sko odkupuje odojke pov
prečno po 9,50 din za kilo
gram, teleta pa od 7,50 do
9 dinarjev za kg. Odkup je 
bil v prvem polletju za 57 
odstotkov manjši kot lani v 
istem obdobju. Razlog za 
tako majhno ponudbo so od
kupne cene. Kmetje prodajo 
skoraj vse odojke in teleta 
na Hrvaško, ker jih H rvat
je bolje plačujejo Odrasle 
živine je prav tako zelo ma
lo. Živinorejci pravijo, da 
se jim  bolje obnese prodaja 
telet, ker dobijo zanje več. 
kot če bi živino redili

Zadovoljstvo v Žu- 
peievcu

Naci novo trgovino, ki so 
jo družbene organizacije v 
Župelevcu zidale skupaj s tr 
govskim podjetjem KRKA iz 
Brežic, so v nedeljo odprli 
svoje prostore domači gasil
ci. Veliko prostovoljnih u r in  
tudi denarja so prispevali ob
čani. da bi se jim  uresničila 
želja po lastni strehi za delo 
društev in organizacij

Naložbe so koristne, 
toda denarja ni

V Vrbini pri Brežicah iir.a
domače Gozdno gospodarst
vo že 550 hektarov topolo
vih nasadov V Dobravi sa
dijo hitro rastoče iglavce m 
listavce Teh imajo že 120 
hektarov Podjetju prim anj
kuje denarja za take inve
sticije Naložbe so doore, 
žal pa trenutno ni veliko 
možnosti za najem anje kre
ditov Za topolove plantaže 
je  delno prispevala sredstva 
Tovarna celuloze in papirja 
v Krškem

B R E ŽIŠ K A  
K R O N IK A  N E SR EČ

Pretekli teden so se ponesrečili 
in iskali pomoči v brežiški bolniš
nici: Ivan Zupančič, obč. podp. iz 
Čerine, se je zaletel z mopedom in 
si poškodoval desno nogo; Jožetu 
Jurmanu, varilcu iz Loč. je padlo 
železo na nogo; Mihaela Kostanj
šek, hči rudarja iz Dednje vasi, 
je padla na dvorišču in si zlomila 
levo roko; Draga Kuneja, vojnega 
inv iz Osredka, je nekdo udaril 
po glavi; Živko Otaševlč, sin ofi
cirja iz Brežic, si je pri igri poško
doval desno nogo; Martin Pečnik, 
sin poštarja iz Brezovega, je padel 
na poti in si poškodoval levo no
go; Ana pleteš, gospodinja iz  Ce- 
mehovoa, je padla na poti in si 
zlomila levo nogo.

DO <5FPTPMRRA RO IH RlS^F &9FAI TIRANO

Šolske brigade na igrišču
Prizadevna mladina si ureja športni prostor

Artičani so tudi letos izko
ristili poletne počitnice za 
delo v brigadi. Takoj po kon
čanem pouku so se šolarji lo
tili urejanja igrišča. Po de
set otrok je prihajalo na de
lo v treh skupinah. Ročno 
so izkopavali zemljo na 
tistih mestih, kjer ni megel 
zraven buldožer. V avgustu 
so nadomestili prostovoljce 
starejši mladinci. Ti betoni
rajo robnike in opravljajo 
razna zemeljska dela. Tudi 
po dvajset jih pride kako 
popoldne. Delo organizira šo
la skupaj z društvom Parti
zan in z Zvezo mladine.

Ta mesec imajo obljubljen 
tudi asfalt Igrišče jim  bo 
asfaltiralo cestno podjet
je  potem, ko bodo prelili z 
asfaltom c&sto do železniške 
pjpstaje v Brečicah do Po 
hance. Stroške bo porav- 
ra la  občina. Krajevna skup

En hektar hmeljišča 
na tleh

Neurje, ki je  za kratek 
čas zajelo Brežice z okolico 
4. avgusta proti večeru, je 
vrglo po tleh en hektar hme 
lja za pokopališčem. Vmes 
je padala tudi toča, najbolj 
v Krški vasi, vendar ni na 
pravila posebno velike ško
de. Tisti, ki so slišali, da se 
podira hmelj, so dejali, da 
so imeli občutek, kot da se 
ruši svet. Uprava Agrarieje 
poklicala Inštitut za hme 
Ijarstvo v Žalcu, da bodo 
njegovi strokovnjaki ugotovi
Ii, če se podrti hmelj izpla 
ča obrati. Dozorel bo šele 
čez štirinajst dni, zato kako 
vost gotovo ni takšna 
kot bi bila kasneje. Hmelji
šče je moral zajeti nekak 
šen vrtinec, sicer veter ne 
bi mogel napraviti takšne 
škode.

Takrat, ko se je podn 
hmelj, je  veter odnesel tudi 
pločevinasto streho z Baško 
vičeve hiše pod postajo m i
lice v Brežicah

nost Artiče je prispevala gra
moz. Nekaj stroškov nosi 
šola. Računajo, da bo igri
šče asfaltirano že do 1. sep
tembra. Na njegovo ure
ditev so misTTli že celo pred 
telovadnico. Ko bodo dobili 
asfalt, bodo zasadili ob 
njem nizko živo mejo. Posa
dili bodo breze za senco in 
uredili stezo za tek na 
60 metrov ter jan- i  za skok 
v dolžino in višino

J .T .

Letos 60.000 
piščancev iz Mokric

Na posestvu AGRARIE v 
Mokricah so letos vzredili 
2 tisoč piščancev. Do konca 
leta so jih predvideli še 40 
tisoč. Od : julija naprej
jih prodajajo po 9 dinarjev 
kilogram, prej pa so bili za 
50 par cenejši Letos je pov- 
praševanje po mesu te vrste 
precej večje, kot je bilo lani. 
Prodaja je bila najslabša v 
aprilu. Tedaj, so imeli na za
logi celo po tiri kilograme 
težke primerke

Pohorci so bili zado
voljni

Pred dnevi je zapustilo Bre
žice enajst otrok iz Ribnice 
na Pohorju. Prišli so na obisk 
k vrstnikom, ki so bili pri 
njih pozimi. Tudi letos so za 
mlade Pohorce priredili pla
valni tečaj v čateških  Topli
cah. Za slovo so jih  Brežiča- 
ni presenetili s prijetnim  pik. 
nikom ob Krki

Preživninam se 
izmikajo

Boij ko odhajajo delavci
v tujino, več je primerov, 
ko pozabljajo na svoje dol
žnosti. v domovini. Na sodi 
šče v Brežicah prihaja vedno 
več žena, ki se pritožujejo, 
da jim možje ne pošiljajo 
preživnine za otroke. Urad
na pot do denarja je zelo 
dolga, bolje pa je ukrepati.

* čakati brez upan 'a

V

Na Čatežu bo spet trgovina
Na Čatežu pri Brežicah so 

že osem let brez trgovine 
Lastnik lokala je  tedaj KR 
KI dal odpoved in pri tem
je ostalo. Vaščani so trgovi 
no zelo pogrešali, saj so mo 
rali po vsako malenkost če/  
most v Brežice.

Zgradbo, v kater: bo bo 
doča trgovina, bodo začeli 
zidati že ta mesec. Polovicc 
investicije bo prevzelo trgov
sko podjetje KRKA, polovi 
co pa občinska skupščina
V poslopju bodo imele pro 
store za sestajanje družbene 
organizacije.

Načrti za hišo so naprav
ljeni. Naročili so jih pri: RE 
GIONU. Vrednost zgradbe 
cenijo na 350.000 dinarjev. V 
tej vsoti je  upoštevana tudi

NOVO V BREŽICAH
■  PREDSEDSTVO ZVEZE MLA

DINE je minuli teden razpravljalo 
o kadrovskih zadevah. Trije člani 
predsedstva, ki so držali organi
zacijo pokonci, se poslavjajo od 
nje, med njimi tudi dosedanji 
predsednik Milan Lokar. 20. av
gusta bodo imeli plenum in se na 
njem pogovorili o pripravah na 
konferenco. Do začetka Šolskega 
leta bo urejal najnujnejše zadeve 
Silvo Volčanšek.

■  AVTO-MOTO DRUŠTVO bo
kupilo nov avto z dvojnim uprav
ljanjem za šolske vožnje. Zaposli 

bodo tudi novega inštruktorja, 
da bodo kandidati prej prišli na 
vrsto. Brežiška avto šola dobiva 
vedno več prijav za opravljanje 
vozniških izpitov.

■  V SOBOTO ZVEČER je bil 
na igrišču za rokomet drugi mla

dinski ples v tem poletju. Mladina 
je navdušena, vendar to za zabave 
ni najbolj primeren prostor, ker 
je v neposredni bližini bolnišnice. 
Mladi so že spraševali za dvorano 
pi Slovenijavinu, vendar kaže, da 
se Jim to ne bo posrečilo. Plese 
organizira novo ustanovljeni mla
dinski ansambel v Brežicah.

■  DELAVSKO PROSVETNO 
DRUŠTVO BRATOV MURAVCEV 
bo 30. avgusta sjutraj odpotovalo 
na obisk v Prosek pri Trstu. Prvi 
dan si bodo udeleženci ogledali 
•tret in grad Miramare, pevci pa 
bodo še Isti dan priredili koncert 
v počastitev 70-letnice prosvetnega 
dru&tva Prosek-Kontovel. V gosteh 
bodo ostali tudi 31. avgusta in 
prisostvovali Jubilejnim slovesno 
stlm zamejskih Slovencev.

■  DELAVSKA UNIVERZA raz 
plsuje vpis v večerno osnovno 
šolo, v večerno ekonomsko sred 
njo šolo, v prvi letnik zimske kme
tijske šole in v večerno lesno-in 
dustrljsko šolo. Razen tega je raz 
pisala še tečaje za samoupravljav
ce, šolo za življenje, politično šo
lo ter plesno šolo za mladino in 
d rasi*.

ureditev okolja in kanaliza
cije. Tudi lokacija je  ug.od 
na. Trgovina bo stala na pro 
štoru med Lesovo gostilno 
In pralnico avtomobilov Do 
dograditve bi po mnenju va
ščanov morali asfaltirati tu 
di cesto do gostilne, da bi 
se izognili prahu. Promet je 
na tem delu zelo živahen 
zato se bo krajevna skup 
nost potrudila za uresniče 
nje teh želja

V gimnaziji vedno 
več deklet

V brežiško gimnazijo se je 
vpisalo doslej 95 dijakov. Ob 
tem času je vpis le za malen
kost manjši kot lani. Med di
jaki je vsako leto več deklet. 
Letos se je odločilo za štu 
dij v gimnaziji le 25 fantov. 
Drugod v Sloveniji vpis v 
gimnazije precej bolj upada. 
Vzrok je namreč v tem, ker 
je to najtežja šola, daje pa le 
splošno izobrazbo.

Učni uspeh v minulem šol
skem letu je  bil na brežiški 
gimnaziji sorazmerno dober: 
nad 70 odstotkov dijakov Je 
izdelalo razred brez poprav
nih izpitov. Jeseni se bo od 
stotek uspešnih dijakov pove
čal, ker bodo mnogi izmed 
njih popravili slabe ocene pri 
izpitih

Na zvoniku cerkve v kostanjeviškem gradu so začeli 
postavljati konstrukcijo za 16,5 metra visoko kupolo 

(Foto: Jožica Teppe.v)

Zvonik bo kmalu obnovljen
Zdaj že pripravljajo ogrodje za kupolo

V kostanjeviškem gradu 
dokončujejo cerkveni zvonik 
Obnavljati so ga začeli lani 
Delovodja Franc Dermaž je 
povedal, da je delo zelo zah 
tevno. Zidovi so bili spe daj 
debeli 160 cm. Na višini 10 
do 22 m je njihova debelina 
80 cm, na zadnjih treh me
trih  pa se zm anjšuje na 60 
oni. Samo še dva m etra zvo 
nika m orajo napraviti. Potem 
bo prišla na vrsto krovna 
konstrukcija za kupolo. Ta 
bo visoka šestnajst metrov 
in pol.

Prihodnje leto nameravajo 
urediti cerkev, da bo služila 
svojemu novemu namenu. Tu 
bo koncertna dvorana. Kako 
daleč bo obnova napredovala

Radio Brežice
PETEK. 16. AVGUSTA: 20.00 dr 

30.10 — Napoved programa in po 
ročila. 20.10-20.25 — Nove plošče 
RTB, obvestila in reklame. 20.25 
do 21.15 — glasbena oddaja: Izbrn
li ste sami

NEDELJA. 17. AVGUSTA: 11.00
— Domače zanimivosti — Kristina 
Blatnik-Fuks: O problemih skrbni 
štva v občini Brežice — Vzgojno 
predavanje: Hodi kakor oče, drži 
se kakor mati — Za naše krnelo 
valce: -  Zabava vas ansambel Ru 
dija Bardorferja — Nedeljska re  
portaža: Razgovor z direktorjem 
Delavske univerze Brežice pred pri 
četkom novega šolskega leta — 
Pozor, nimaš prednosti! — Obve 
stila, reklame in spored kinemnto 
grafov 13.00 -  Občani čestitajc 
in pozdravljajo

TOREK. 1». AVGUSTA: 18.00 do 
18.50 — Svetujemo vam — Jugo- 
ton vam predstavlja — Iz naše 
glasbene šole - -  Vzgojno predava
nje — Tedenski športni komentar
— Obvestila, reklame in pregled 
filmov. 18.50 — 19.30 — Pojo vam 
tuji pevci znbavnih melodij

IZ BREŽIŠKE 
PORODNIŠNICE

Pretekli teden so v brežiški po 
rodnišnici rodile: Katica Megovc • 
iz Ključa — Jadranko. Steficn 
Krajaeič iz Laduča — Vladko, 
Ivka«Petrinoc iz Risvice — dečka. 
Elizabeta Itrkovi«- iz Cemehovca -  
dečka, Katja Savnik iz Brezine -  
dečka. Jožefa Babič z Bizeljskega
— Suzano, Rozalija Kocjan iz Sl 
lovca — Mihaelo, Veronika l«x  iz 
Krškega — Bojano, Dinka Topol 
iz Senkovca — Vlasto, Slavku Tu
rner iz Sevnice — Aleša in Marija 
Gorenc iz Rovišč — Avguština.

je odvisno od tega, koliko de 
narja bo na razpolago. Za 
letos so dobili 700.000 dinar
jev, od tega so 100.000 di
narjev izdali za načrte in 
nadzorno službo.

En trakt gradu nameravaj c 
preurediti v gostinski objekt, 
vendar bi morala občinska 
skupščina prispevati zraven 
400.000, da bi ga lahko do 
gradili do tretje faze in dobi
li 4,500.000 din posojila. Za 
strogo spomeniško varstve 
na dela pa bi potrebovali še 
milijon dinarjev.

J. T

Presežen izvozni 
olan

Tovarna celuloze m papir 
ja Krško je v prvem pollet 
ju {zvozila za 1,650.000 dolar 
jev izdelkov. Po vrednost 
so plan izvoza presegli za 
18 odst. V primerjavi z lan 
skoletnim polletnim izvozom 
so letos prodali v tujino za 
'38,3 odst več celuloze in pa 
oirja

Rostova v Koštani** 
vini ohnovliena

Cestno podjetje iz Nove-gfi 
'nesta dokončuje obnovo mo 
stov čez Krko v Kostanjevici 
Njuna nosilnost bo odslej 12 
ton, ker so ojačali celotno 
konstrukcijo. Mostova sta 
ožja za 30 cm, kot sta bila 
prej. če  bi hoteli napraviti 
enako široka, bi morali na 
ročiti posebne mere lesa, to 
pa bi po njihovem mnenju 
obnovo preveč podražilo. Do
sedanje stroške cenijo na 
okoli 200.000 dinarjev.

Za gradnjo šole bo 
do jeseni vse 

nared
Za novo šolo v Krškem  so 

rezervirali okoli 1.800 kvadrat
nih m etrov zemljišča. Do je 
seni bodo uredili dokum enta
cijo, da bo potem vse priprav 
ljeno za zidavo, č e  ne druge
ga, bodo napravili do parcele 
vsaj dovozne poti, sondirali 
teren in opravili še nekatera 
druga pripravljalna dela, da 
bodo na pomlad lahko začeli 
c polno paro. Lastnico pol
drugega hektara zemljišča 
H. S. so razlastili, ker je za
htevala zanj previsoko od
škodnino. Odločbo o razlastit
vi je skupščina izdala 4. av
gusta.

Vodovod tudi na 
Ardrem

Krajevna skupnost Raka 
obsega 29 vasi z okoli 2000 
prebivalci. Večina vasi in za
selkov je še vedno brez vo
dovoda. Pomagajo si s streš- 
nico iz vodnjakov. Pred k ra t
kim so se odločili za vodo
vod prebivalci iz Ardra. za 
kar je  dal pobudo predsed
nik krajevne skupnosti Slav
ko Bajc. Vas im a 30 hiš. Im a
jo tudi svoje zajetje. Ljudje 
so za vodovod že precej p ri
spevali, nek?j jim je obljubi
la krajevna skupnost, nekaj 
je dala zavarovalnica Krško, 
vsaj skromen delež pa priča
kujejo tudi od občinske 
skupščine.

Oddih na sindikalne 
stroške

Ob 50-letnici jugoslovanskih 
sindikatov je občinski sindi
kalni svet sklenil, da bo po 
nudil brezplačno letovanje v 
Poreču najbolj prizadevnim 
sindikalnim delavcem. Leto
vanje bo omogočil predvsem 
upokojenim sindikalnim funk
cionarjem , pri čem er ne bo 
pozabil na predvojne sindikal
ne delavce. Od števila prijav 
bo odvisno, kolikim intere
sentom bo sindikat plačal 
d o  50  o d s t. o s k rb n in e  in  k o 

likim prijavljencem od 50 
do 100 odst. Vse sindikalne 
organizacije so dobile obve 
stilo, naj čimprej sporočijo 
prijave za letovanje občin 
skemu sindikalnemu svetu 
Če prijavljencev ne *>> po
sebno veliko, potem bo sin- 
d;kat v celoti pokril stroške 
'etovanja za vse interesirane 
delavce. Prosta mesta bodo 
Jd 3. do 10. septembra v Ma- 
'eradi v Poreču

7apuščen klubski 
prostor na Raki

Mladina z Rake in okoJi- 
ikih  krajev ima svoj klubski 
prostor v hiši, v kateri je tu
di krajevni urad. Kaže, da se 
mladina ne zmeni kaj dosti 
zanj, saj je skrajno zanem ar
jen in zapuščen. Mladinska 
organizacija ne kaže znakov 
življenja. Morda zaradi tega, 
ker ji prim anjkuje denarja 
in ker so pred kratkim  v 
klubskem prostoru odklopili 
električni tok? Marsikje bi 
bili veseli, če bi se imeli kje 
shajati, tukaj pa imajo svoj 
prostor, pa je o r g a n iz a c ijs k o  
in družabno delo popolnoma 
zaspalo.

KRŠKE NOVICE

BREŽIŠKE 
VESTI

POLN ZADETEK -

|e vaš nakup pri 
trgovskem podjetju

»LJUDSKA POTROŠNJA« 
BREŽICE

■  O IH H I I  ZA F U N K C IO N A R J I: .
V začetku septembra bo občinski 
sindikalni svet omogočil 7-dnevno 
letovanje nekaterim sindikalnim 
delavcem. V Materadi bodo brez
plačno letovali 4 zaslužni slndi 
kalni funkcionarji, ostalim pa bo 
svet plačal polovico stro&kov 
Majhna pozornost, ki Je veliko 
vredna in zasluži posnemanje.

■  HOTKI. SRKMIC Si: SKR!
VA Na avtomobilski cesti »o opo
zorili, da Je v mestu hotel. Tu
rist, ki sc odloči za obisk »Sremi
ča«, pa hotel težko najde. Na poti 
od ceste do hotela v mostu ni 
nobenega smerokaza. Ovinkov do 
hotela Je več kot dovolj, turisti sl 
pomagajo kar z informacijami na 
vsakem križiSču. Kaže, da to ho 
tela ne moli. Vse za turizem!?

■  POZABIM SO NA OPOZO
RIM). Organi upravljanja v to
varni so že decembra 196C opo
zorili AMD dn vožnjn Soferjov

pripravnikov na parkirnem prosto
ru iz raznih vzrokov ni zaželena. 
Kaže pa, da so inštruktorji n» 
opozorilo pozabili, ker se vožnjo 
med parkirnimi vozili nadaljujejo-

■  Iti VSO POSTO BODO P®*
im i.l. Konec avgusta, n a jk a sn e je  
v začetku septembra, bodo p riče li 
ruSiti blvSe poštno poslopje na 
križiSču pri Skorbcu. D o tra ja n a  
stavba se bo umaknila novem u 
poslovnemu bloku. Strankama, ** 
se bosta morali izseliti, so stano
vanja že zagotovljena

V E ST I  
IZ KRŠKE  

OBČINE



Svet Komunalno stanovanj
skega podjetja Sevnica je na 
nedavni seji obravnaval po
ročilo službe družbenega knji
govodstva o poslovanju pod
jetja. Ob tej priložnosti je 
ovrgel neutemeljene in zlo
nam erne očitke nekaterih čla
nov kolektiva in drugih ob
čanov.

V predloženem poročilu je 
nam reč jasno razvidno, da je 
finančno poslovanje v redu, 
odkar ga je  prevzel računo
vodja Maks Zemljak. Svet je 
od vseh zaposlenih zahteval 
večjo osebno odgovornost in 
zavzetost za delo, da bi bilo 
v prihodnje na tako občutlji
vem delovnem področju, kot 
je komunalna dejavnost, kar

SDK: finančno je v redu
O poslovanju in odnosih v Komunalno stano
vanjskem podjetju bo razpravljala še skupščina

najm anj spodrsljajev in po
manjkljivosti.

O vseh teh zadevah je ob- 
sežneje govoril direktor SDK, 
izpostave v Krškem, na po 
dlagi pregledov njegovih so 
delavcev. Med drugim je de
jal, da bi morali odgovorni 
organi občinske skupščine 
natančneje pregledovati p ra
vilnike delovnih organizacij 
in dajati priporočila v skladu 
s predpisi.

O poslovanju in odnosih v 
tem podjetju bo na zahtevo 
odbornikov razpravljala še 
občinska skupščina ter s tem 
skušala prispevati k h itre j
šemu napredku te dejavno
sti, k; je izrednega pomena 
za prebivalstvo. J. BLAS

39-krat daroval kri

■ I t

v vrstah svojih članov enega 
izmed rekorderjev, daroval
cev krvi. To je  Jože Kelnarič, 
rojen 1907. leta v Varaždinu, 
ki je doslej dal kri že kar 39 
krat.

Kot sam  pripoveduje je  da
roval prvič kri za svojo m a
mo, to je bilo pred 43 leti.
V Celulozi v Krškem, kjer 
je bil zaposlen, je organizi
ral krvodajalce, kri pa je ho
dil darovat tudi v Zagreb, 
Brežice in Trbovlje.

Za svoja dejanja je prejel 
vrsto odlikovanj in priznanj, 
kot sam pravi pa mu je da
janje krvi pripomoglo do
boljšega počutja in več 
zdravja.

Kaj naj bo še večja spod
buda, da bo Jožetu Kelnari- 
ču sledilo še več ljudi?

S. Sk.
Oprema je že v Sevnici

Na tovarniškem dvorišču 
Jugotanina se že nahaja večji 
del oprem e za proizvodnjo
furfurola iz odpadnega lesa, 
kd ostaja pr; pridobivanju ta 
nina. Pripeljali so jo  iz No
vega Sada, k jer so nam era
vali pridobivati furfurol iz 
koruznih storžev', vendar se 
iz poznavalcem znanih vzro
kov — to ni posrečilo. Te 
dni je prišla iz Siska tudi 
vest, da je  tam kajšnja ta-
ninka v likvidaciji, kar po
meni, da se za sevniško to
varno odpirajo nove možnosti 
p ri prodaji tanina v Jugosla
viji te r pri nakupu taninske- 
ga lesa. Ko bodo prodane za
loge, bo Jugotanin lahko bo
lje izkoristil svoje zmoglji
vosti, saj bo le tako lahko 
zadovoljil porabo tanina v 
Jugoslaviji.

Nesreči pri prehitevanju
4. avgusta zvečer se Je pripetila 

prometna nesreča na cesti III. re
da v Drnovem pred gostiščem  
»STANKO«. Mopedist Ivan Zupan
čič Iz Čerine Je vozil Jz Brežic 
proti Raki in pred navedenim go
stiščem prehiteval stoječi tovor
njak v trenutlni, ko je nasproti 
privozil voznik tovornega avtomo
bila Marjan Klemenčič iz Prilip. 
Mopedist je naglo zavrl s prednjo 
zavoro, da ga Je vrglo preko mo
peda po cesti in obležal pred to
vornjakom s poškodovano nogo. 
Odpeljali so ga v brežiško bol
nišnico.

5. avgusta dopoldne se Je pri
petila prometna nesreča na cesti 
Sevnica — Krško. Voznik osebnega 
avtomobila Ivan Končina iz Za
gorja je vozil brez vozniškega do
voljenja iz smeri Sevnica proti Kr- 
fckem. V Pijavškem Je na nepre
glednem ovinku prehiteval vprež
ni voz v času, ko Je nasproti pri
peljal avtobus Drago šoštar iz 
Zagreba, s  katerim sta trčila. Na 
vozilih je škode za okrog 6.500 
dinarjev.

POPRAVEK
Iz Mizarske produktivne 

zadruge v Sevnici nam spo
ročajo, da smo v krajšem  se
stavku »Težave z lokacijo«, 
objavljenim 24. julija, objavi
li napačen podatek o stro 
ških za prestavitev črpališča 
za sevniški vodovod. Po nji
hovih izračunih bo to delo 
veljalo okoli 1,2 milijona di
narjev in ne samo 150.')00 
din, kot je  zapisano v pri- 
snevku

■  V TORI;K O VRTCU. Skup 
Sčina temeljno izobraževalne skup
nosti je v torek obravnavala ff- 
nanciranje gradnje otroškega vrtca 
pri sevniški osnovni šoli. Na javni 
licitaciji je izmed 4 gradbenih pod
jetij dalo najcenejSo ponudbo 
Gradbeno podjetje iz Zagorja, ven
dar bo gradnja še vseeno dažja, 
kot Je bilo prvotno predvideno. 
Skupščina je obravnavala, kje do
biti dodatni denar, več o tem 
pa bomo poročali prihodnjič.

■  SKORAJ >00 CASILCEV V 
METLIKO. Cfctlnska gasilska zveza 

je organizirala prevoz za skoraj 
200 gasilcev, ki se bodo udeležili 
velike proslave stoletnice gasilstva 
na Slovenskem, ki bo v soboto in 
nedeljo v Metliki, Iz Sevnice bo 
odhod v nedeljo, ob S. uri j-ju- 
traj.

■  SPET NASILNA VSELITEV.
Ob koncu julija so izselili stano 
valce iz sevniškega gradu, da bi 
lahko obnavljali zgradbo, ki jo  
bodo uporabljali v različne name
ne Čeprav so bili ključi na var
nem, so Je ena stranka znova na
silno vselila. Mož in žena sta za
poslena v konfekciji Lisca

■  KOPALIŠČE IM) KONCA AV
GUSTA. Vodja delovišča, gradnje 
kopališča na Mirni pri Boštanju, 
nam le zagotovil da bo utrjeva

nje bregov končano do konca av
gusta. Posebno lepo nameravajo 
urediti desno stran Mirne, na ka
teri Je navzlic gradbenim delom 
že sedaj vedno veliko kopalcev.

■  UPOKOJENCI RAJE DOMA. 
Sevniško društvo upokojencev je 
za let0 6  imelo v načrtu več zani
mivih izletov, vendar je bilo tako 
malo prijav, da so morali izlet 
na Plitvička jezera na primer že 
odpovedati. Vprašanje je tudi, kaj 
bo z izletom na Pohorje, za kar 
je tudi razmeroma malo prijav

■  RESTAVRACIJA ZIDNIH PO
DOB. V Lutrovski kleti spet dela
jo sodelavci Zavoda za spomeni
ško varstvo iz Ljubljane. Razen 
tega bodo gradbeni delavci na 
gradu obnavljali nekdanjo konju
šnico za potrebe civilne zaščite, v 
enem izmed stolpov pa bo lokalna 
radijska postaja.

■  VENDARLE BOLJŠA OCR A, 
JA. Odkar Je nedolgo tega npiki- 
raU pri sovnlškem mostu k strugi 
Save mopedist, ki Je k sreči po 
čudnem naključju ostal brez te
lesnih poškodb, so vendarle pri 
mostu postavili trdnejšo ograjo. 
Zgodilo so Je to, kar smo trdili 
že nekaj mesecev prej: morala se 
bo zgoditi nesreča, pa se bo našel 
tudi denar za ograjo

■  SE VEČJI ZASTOJI. Odkar 
so elektrificirali železniško progo 
do Sevnice, so na prehodu Čez 
progo v Sevnici še voAji zastoji, 
kot so bili doslej. Zapomičarji za
radi večjo varnosti še prej z a p i 
rajo prehod. Proj ali slej bo treba 
za to obremenjono prometno vo- 
Blišče n a f t i  ksko r e š i t e v
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Z nedeljskega srečanja poštnih delavcev Dolenjske pod mirenskim gradom: šopek 
in spominska darila ob 50-Ie<nici ustanovitve ZKJ, SKOJ in sindikatov.

(Foto: Legan)

Sindikat: vsaj 650 dinarjev
O stališčih sindikata glede zaslužkov govori tajnik ObSS Ivan Kos

Najnovejši podatki o osebnih dohodkih v občini 
kažejo letos dve poglavitni značilnosti: splošen po
rast in nadaljnje zaostajanje nekaterih podjetij, 
kjer so zaslužki še zelo nizki in je kar težko verjeti, 
kako se morejo ljudje z njimi preživeti. Tajnika ob
činskega sindikalnega sveta Ivana Kosa smo zapro
sili za odgovore, kakšno je stališče sindikata do teh 
vprašanj.

»V Gradbeno opekarskem 
podjetju Mirna, na prim er, 
povprečje za prvih šest me- 
secevni doseglo niti 600 di
narjev. V mokronoškem čev
ljarskem  podjetju so po
vprek zaslužili 606 din, 
v tam kajšnjem  obratu GG 
Brežice 688 din, v sekciji za 
vzdrževanje proge pa 665 din. 
Kako to ocenjuje sindikat?«

»Na nizko povprečje v m i
renskem podjetju vpliva več 
stvari. Letos se je razm ero
m a pozno začela gradbena 
sezona, v podjetju je velik

INŠPEKTOR NA 
DELU

Med vinogradi okoli 
Vrha in Priče nad Mo
kronogom in v Gradišču 
pri Trebnjem  je  zadnja 
leta zraslo večje število 
vikendov, zidanic imeno
vanih. Nič posebnega, če 
ne bd bilo vmes tudi več 
takih, ki so zgrajeni »na 
črno«, brez potrebnega 
dovoljenja in plačila ta 
kse. čudno, da gradite
ljem  vedno zmanjka tis
tih  nekaj tisočakov za te 
namene. Tisti, ki so si 
pridobili dovoljenje, ta 
ko kot je predvideno, s 

‘ rr kažejo na »črne 
gradnje« in sprašujejo, 
če predpis velja samo 
za nekatere.

No, te dni bo urbani
stični inšpektor vendar
le pregledal stvari, popi
sal lastnike, ki so gradili 
na svojo pest, in naredil 
red. Upajmo, da bo res 
tako!

del nekvalificiranih ali pol- 
kvalificiranih delavcev, obsta
jajo tudi notranje rezerve, 
ki bi jih  z boljšo organizaci
jo dela in večjo delovno di
sciplino lahko izkoristili. 
Majhni zaslužki tudi slabo 
Vplivajo: ne spodbujajo za
poslenih ter povečujejo no
tranja nasprotja.

Mokronoški čevljarji so, 
kot kaže, kar nekako zado
voljni. Povečini im ajo tudi 
zemljo in jim  zaposlenost v 
podjetju pomeni zlasti var
nost in socialno zavarovanje. 
Za GG Brežice je  znano, da 
je  prisiljeno veliko vlagati, 
ker so gozdovi izsekani in je 
malo denarja za osebne do
hodke zaposlenih.«

»Ena izmed nalog sindika
ta je ščititi delavce, zlasti 
one s podpovprečnimi pre 
jemki. Kaj je  konkretno na
redil občinski sindikalni 
svet?«

»Sindikalno vodstvo vztra
ja, naj bi v sedanjih razme
rah nekvalificirani delavci z 
norm alnim  delom in norm al
no prizadevnostjo zaslužili 
najm anj 650 dinarjev. Seveda 
je to zgolj zahteva, ki sili 
vodstva podjetij in celotne 
delovne kolektive, da naredi
jo vse za povečanje dohodka. 
Občinsko vodstvo skuša vpli
vati na sindikalne podružni
ce, naj bi si mnogo več pri
zadevale za dosego tega ci
lja.« M. L.

Oblaganje mirenske
ga bajerja

S septem brom  bodo začeli 
delavci Splošne vodne skup 
nosti Dolenjske oblagati dno 
bajerja pod mirenskim gra 
dom z betonskim i ploščami 
To nam  je  zagotovil delovod
ja  delovne skupine tega pod 
je tja , ki u trju je  bregove pri 
kopališču v Boštanju.

Mirensko kopališče ni bilo 
povsem dograjeno, ker je la 
ni zm anjkalo denarja, kas’uv 
je  pa ga je  s posebno akcijo 
začela zbirati tam kajšnja k ra
jevna skupnost.

Spet isti naj- 
slabše plačani
Kot dokazujejo podat

ki o zaslužkih zaposlenih 
v delovnih organizacijah 
v trebanjski občini, so 
tudi letos ista podjetja 
na repu povprečij. Tako 
je znašalo povprečje o- 
sebnih dohodkov v Grad
beno opekarskem podjet
ju  M irna le 591 dinar
jev, v mokronoškem če
vljarskem  podjetju pa le 
606 dinarjev, kar je iz
redno malo. Za prim erja
vo naj navedemo še ne
katere podatke drugih 
dejavnosti: trgovina pov
prečno 951 din, km etij
ska zadruga 831 din, vsa 
industrija  v občini 849 
din, gostinstvo 773 din, 
Šolstvo 1.164 din, občin
ska uprava 1.059 dinarjev 
itd. Pri prim erjavah bi 
seveda m orali upoštevati 
tudi prizadevnost kolek
tiva in kvalifikacijsko se
stavo, vendar bi bilo tu
di ob n ji jasno, da je os
novna proizvodnja, ki se 
m ora spoprijeti še na tr 
gu, slabše ‘plačana kot 
dejavnosti, ki jim  to ni 
potrebno.

TREBANJSKE IVERI

Mimo svetov na 
sodišče

Le še 18 zadev, kar je celo 
petkrat manj kot pred nekaj 
leti, so lani obravnavali po
ravnalni sveti v trebanjski 
občini. To je jasen znak, da 
delo poravnalnih svetov po- 
jenjuje in vse več ljudi se 
mimo njih raje obrača na 
redna sodišča in si s tem ve
ča stroške. V več krajih  je 
delo poravnalnih svetom že 
povsem prenehalo. Občinsko 
sodišče, ki ugotavlja ponoven 
porast pravdanja zlasti v za
ostalih območjih, meni, da 
bi poravnalni sveti lahko za
živeli, če bi se zanje bolj za
nimali sveti krajevnih skup
nosti in če bi imeli poravnal
ni sveti take ljudi, ki bi zna
li in hoteli posredovati pri 
sporih med ljudmi.

■  ZAČETEK GRADNJE. V to
rek je oddelek za gospodarstvo na 
podlagi predloženih načrtov izdal 
dovoljenje za gradnjo nove pro
izvodne dvorane v obratu Modnih 
oblačil v Starem trgu. Povečan 
obrat bo zaposloval večje Število 
delavk, ki jih bodo za šivanje us
posobili s posebnimi tečaji. Gra
diti bodo začeli te dni.

■  NASTOP VOJAKOV. V sode
lovanju z mladinskim aktivom so 
vojaki novomeške garnizije v so
boto priredili v avli osnovne Sole 
kulturni nastop in ples, katerega 
se je udeležilo veliko mladih lju
di.

■  SINDIKAT O SAMOUPRAVI.
Za včeraj Je bila v Trebnjem skli
cana seja predsedstva občinskega 
sindikalnega sveta, posvečena pri
pravam na predvidene spremembe 
v samoupravljanju.

■  NESPODBUDNO NAGRAJE
VANJE. Zaposleni v Putnikovem 
motelu nimajo v povprečju niti 
700 dinarjev osebnih dohodkov na 
mesoc, še bolj pa je nerazumljivo, 
da se skupna vsota, namenjena za 
zaslužke, že dalj časa ni spreme 
nila, čeravno Je promet močno 
porastel. Taki odnosi centrale do 
obrata prav gotovo no spodbujajo 
trebanjskega kolektiva.

■  CIGANI SE VRAČAJO. V
okolici Trebnjega, zlasti na Cvib- 
ljah, je pravo pribežališče Ciga
nov. Vse kaže, da ničesar ne za
leže. čeprav Jih na prošnjo ljudi 
od tam preženejo, se čez čas po
novno vračajo. Cigani zatrjujejo, 
da jih preganjajo od povsod in da 
morajo tudi oni nekje živeti. Prej 
ali slej bo pač treba za ta rod 
narediti kaj več od preganjanja iz 
bližine naselij, kjer so nadloga 
drugega prebivalstva.

■  SPET ODPRTA GOSTILNA. V
nedeljo bo znova odprta gostilna 
Pavlin, ki jo že nekaj časa pre
urejajo in čistijo.

■  PAPIGE NA PRODAJ. Član 
slovenskega o mitološkega društva 
Peter Hercog iz Trebnjega je vzgo
jil več mladih papig za učenje, ki 
so ljubiteljem teh zanimivih ptic 
tudi naprodaj.

SEVNIŠKI 
VESTNIK

T R E B A N J S K E  

NO VICE

Kmalu natečaj za 
posojila

Kot je  bilo sklenjeno na 
zadnji seji upravnega odbora 
sklada za reševanje stano
vanjskih zadev borcev, bo te 
dni razpisan prvi natečaj za 
skupno 300.000 dinarjev po
sojil. Kot je  znano, dobi sev- 
niška občina 0,62 odstotka 
denarja, kd se za gradnjo 
stanovanj zbere v vsej Slo
veniji. Borce, ki živijo v sla
bih stanovanjih in so pomoči 
potrebni, opozarjamo, naj 
ne zamudijo natečaja.

Volitve 
in imenovanja

Občinska skupščina je so
glasno potrdila predlog ko
m isije za volitve in imenova
nja. V upravni odbor sklada 
za kreditiranje izgradnje sta
novanj borcev NOV so bili 
imenovani: Valentin H ribar 
za predsednika, za člane pa 
Jože Jenič, Jože Knez, Vlado 
Senčar, Mirko Dolinšek, 
Franc Ilaš in Slavko štrukelj.

Ker je dosedanji predsed
nik sveta za gospodarstvo in 
finance Franc Molan prevzel 
nove službene dolžnosti, je 
bil na njegovo m esto imeno
van Slavko Štrukelj, za člana 
sveta pa še Jože Knez.

Imenovana je bila tudi po
lovica članov skupščine Te
meljne izobraževanie skupno
sti.

Doslej le 9 poverje
nikov Prešernove 

družbe
Prešernova družba bo le

tos izdala 7 knjig, zbirka 
pa bo stala 30 din. Knjige 
so strokovne (med drugimi 
tudi Zgodovina slovenskega 
naroda, Slovarček tujk in 
Da bi ostali mladi in zdra
vi).

V sevnišk: občini je 9 po
verjenikov, kar je odločno 
premalo. Poverjeniki so le
tos zbrali le 104 naročnike, 
število naročnikov Prešerno
ve družibe pa vsako leto pa- 

nam esto da bi raslo. 
Med poverjeniki so se letos 
izkazale nekatere prosvetne 
delavke, ki so zbrale prav 
toliko naročnikov kot p rej
šnja leta. Ker bo PD letos 
tiskala več izvodov knjig, 
jih  tudi za nove naročnike 
ne bo zmanjkalo.

Sevnična je še vedno 
nevarna

■  CESTA iz Sevnice pro
ti Planini je dobro oskrbo
vana, Sevničana pa na neka
terih  ovinkih izpodkopava 
cesto in po<vzroča ob dežju 
veliko škodo. Ukrotili bi jo  
lahko le s tem eljito u trjeno 
strugo, ki jo ne bi mogla 
rušiti.

Ob urejanju kartoteke k r
vodajalcev ob zadnji krvoda
jalski akciji v Sevnici je  ob
činski odbor ugotovil, da ima

Pisarna RK je brez 
telefona

Na območju občine Sevnico 
imajo vse občinske organizacije 
dokaj lepe poslovne prostore, v 
katerih Imajo tudi telefon. Izjema 
je prav gotovo občinski odbor 
RK, ki ima v občinskem poslopju 
prostore skupaj z društvom upo
kojencev. nema pa svojega tele 
-fona.

Vloga občinske organizacije RK 
je danes velikega pomena, zlasti 
Se zato, ker se ustanavljajo ob 
činski štabi za elementarne ne 
zgode in ekipe za prvo pomoč.

Kako potreben je telefon tudi 
taki organizaciji se pokaže vedno 
tokrat, ko je treba organizirati 
krvodajalske akcije ali druge po
membne naloge in s i morajo spo
sojati telefon. Prav bi bilo, če 
bi občinska skupščina to razume 
la in poskrbela občinski organi
zaciji RK za to nepogrešljivi 
aparat. s. Sk



D v a  p r o s p e k t a  
o  K o č e v ju

Končno sta le izšla prepo
trebna prospekta, ki naj bi 
poživila propagando za turi
zem v našem mestu. Obšir
nejšega je financiralo Turi
stično društvo, manjšega pa 
gostinsko podjetje PUGLED 
s svojimi obraiti. Oba sta iz
šla v lepem barvnem tisku, 
zgoščeno besedilo pa je na
tiskano v več jezikih, žal sta 
prospekta izšla že skoraj pro
ti koncu sezone. Vsekakor po
zdravljamo prepotrebna pro
spekta in smo prepričani, da 
bosta dosegla svoj namen.

A. A.

Prihodnji teden: izpiti 
na kovinarski šoli

Zakjučne izpite na kovinar
ski šoli — letos je obiskova
lo tretji letnik 65 učencev — 
bodo imeli v dveh skupinah. 
Dva razreda sta opravljala 
zakl učne izite v drugi polovi
ci junija in velika večina 
učencev je bila uspešna, Ita- 
sov razred pa bo imel izpite 
zaradi nujnega praktičnega 
dela med počitnicami v dru
gi polovici avgusta. Tako bo
do imeli učenci iz Itasovega 
razreda ter učenci, ki so 
imeli junija popravne izpite, 
praktične in teoretične izpi
te od 18. avgusta dalje. Tako 
bo šolo zapustila že tretja 
generacija matur antov-kovi-
narjev in avtomehanikov.

O g j a & i i j j t e  

v  B o l .  l i s t u !

K a ž e ,  d a  d e n a r  z a  m l a d i n o  b o

Vendar le, če bo proračunski prispevek enak

V razgovoru s predsedni
kom kočevske mladine Slobo
danom Ivičem in sekretarjem 
Matijem Gladom smo zvedeli, 
da vse kaže, da bo mladina 
le dobila ves denar, ki ga 
potrebuje, da bo lahko ures
ničila svoj letošnji program.

Slobodan Ivic: »Nedavna
seja občinske konference So
cialistične zveze delavnega 
ljudstva je dala mladinski 
organizaciji močno podporo. 
Tako je bilo na njej obljub
ljeno, da bo izvršni odbor 
občinske konference SZDL 
proučil možnost, če bi lahko 
odstopil mladinski organiza
ciji 2000 din. Predsednik ob
činske skupščine Miro Heg- 
ler pa je dejal, da se bodo 
zelo verjetno septembra ali 
oktobra odprle možnosti, da 
bi dobila mladinska organi

zacija še nadaljnjih 6000 din. 
2al pa so te obljube odvisne 
še od velikega ČE, namreč, 
če sedanja stopnja proračun
skega prispevka iz osebnih 
dohodkov, ki znaša 5,40, ne 
bo znižana. Vse pa kaže, da 
bomo v kratkem dobili tudi 
prostore za svoj klub.«

Matija Glad: »Za uspešnej
še delo pa bomo morali na 
našem komiteju že v bližnji 
bodočnosti koga stalno zapo 
sliti, lahko tudi starejšega, 
vendar bo moral imeti po
sluh za mladino. Veliko je 
namreč dela, ki ga je treba 
opraviti dopoldne. Mladinski 
funkcionarji smo v glavnem 
vsi zaposleni in čutimo, da 
nas iz podjetij dopoldne ne 
puščajo radi po raznih mla
dinskih opravkih.«

R a z p r a v a  o  g o z d o v i h

SZDL Kočevje pripravlja jeseni razgovore o pro
blemih gozdarstva in kmetijstva

Občinska organizacija SZDL 
v Kočevju že sedaj priprav
lja obsežnejše razprave o go
spodarjenju z gozdovi in o 
problemih zasebnega kmetij
stva. O tem bodo govorili na 
sestankih krajevnih organiza
cij in sekcij SZDL.

Gre za vedno težje rešljiva 
vprašanja okrog gospodarje
nja z gozdovi, prav tako pa

KOLPSKA DOLINA V ŠTEVILKAH

N a j l e p š i  k r a j i  v  k o č e v s k i  

o b č i n i  i z u m i r a j o
Dolino Kolpe že dolgo uvrščajo med naj lepše predele 

kočevske občine. Zaradi svojih naravnih lepot in drugih 
zanimivosti je dolina dobila naziv »Kočevska Švica«, ki je 
sicer neuraden, dovolj jasno pa označuje možnosti v turi
stičnem razvoju. Seveda je sama lepota narave premalo za 
razvoj te, verjetno najbolj donosne dejavnosti. Predvsem 
so za turizem potrebne dobre ceste, katerih se evropski 
cestni sladokusci ne bi prestrašili.

Kolpska dolina nima nobene industrije, v svoji od
maknjenosti od sveta pa je včasih še bolj nebogljena in 
zapuščena. Posebno pozimi, kar so ljudje občutili prav 
letos.

Na tem območju delujeta dva matična urada, v Fari 
in Osilnici Nekaj podatkov iz obeh matičnih uradov jasno 
napoveduje žalosten konec doline, če se ne bo kaj pre- 
ukrenilo, nudilo ljudem vsaj nekaj možnosti za obstanek.

■ Urad v Fari obsega okrog 20 kilometrov in 52 vasi 
in zaselkov od Kaptola do Srebotnika. Nenaseljeni so tri
je kraji — Raka, Kuželič in Stružnica. Na tem območju 
živi 1.160 ljudi, pred desetimi leti pa je živelo v teh kra
jih preko 2.200 ljudi! Naseljenih hiš je 375, večji kraji pa 
so Kuželj, Vas, Fara, Slavski laz, Potok. Nova sela, Banja 
loka

j | Matični urad Osilnica obsega 19 vasi s 663 prebival 
ci. Deset let nazaj je tu živelo 714 ljudi. Največji kraj je 
Osilnica z 41 hišami in s 184 prebivalci. Območje ima 159 
naseljenih hiš s 189 gospodinjstvi. Osilnca, pravijo, je pen
zionerska, saj večina starejših ljudi prejema pokojnino ali 
kakšno drugačno družbeno pomoč. Samo od kmetijstva 
živi le okrog 150 ljudi.

Kdor le more, odide v svet, za kruhom, tja kjer živ
ljenje teče bumeje, bolj. mogočno. Doma je težko živeti, 
pravijo.*

F. G

D R O B N E  I Z  K O Č E V J A
■ ■ ■ ŠOLA JE PRED DURMIin starši bodo spet globoko segli v žepe. V kjigami že kupujejo šolske knjige, zvezke, risalni pribor in še marsikaj. Stroškov za šolarje je precej, pa starši radi dajo, če vedo, da bo otrok dobro uspeval.■ ■ ■ OBČINSKI ODLOK O ODLAGANJU SMETI Še ni prišel vsem do ušeš, ali pa ga nekateri nočejo spoštovati, ker jim tudi sicer ni do higiene. Ob bliž. njici med starim in novim poko. pališčem je sredi polja velik kup nesnage n najrazličnejših odpadkov, kar grdo kazi naše mesto. 2e po smeteh ne bi bilo težko ugotoviti, kdo jih tam odlaga!
■ ■ ■ ČAS LUBENIC JE TU, o čemer nas »prepričujejo« ogrizene lupine, razmetane po pločnikih mesta. To kaže na slabo vzgojo.

K O Č E V S K E  

N O V I C E

pa tudi nevarni so ti olupki za pešce! 2e pri tržnici'naj bi bilo nekaj večjih zabojev, kamor bi 
ljudje metali ostanke sadja, predvsem pa lupine lubenic.

■ ■ ■ PRETEKLI ČETRTEK je prišla v Kočevje skupina sedmih mladih izletnikov s kolesi; na pot sd' šli iz Miinchna prek Avstrije, 
potovali pa bodo do Jadranske obale. Mladi Nemci so biU opremljeni in zelo disciplinirani, stari pa od 15 do 19 let. Prespali so na športnem stadionu, kjer so si tudi kuhali. Povedali so, da sc je pri njih izletništvo s kolesi znova precej razmaknilo. V naši državi so bili prvič, bilo pa jim je vsem zelo všeč.

■ ■ ■ SKUPINA MLADIH NA. SILNE2EV se je »postavila« tudi pri zadnjem koncertu ansambla Magnifico. V dvorani so bili si. cer mirni, v njo pa so vdrli tako, da je eden,- zmed njih odrinil biljeterko in vzkliknil »Ajde!«, nakar so vdrli v dvorano ter se pomešali med druge gledalce. Tej skupini bo le treba stopiti na pre. drzne prste, 6aj dela pri vsaki prireditvi nekulturne izpade.

bo treba usmerjati kmetijsko 
politiko tako, da bi ohranili 
male kmetije v odročnih kra
jih, ki jih družbena proiz
vodnja imenuje »neinteresant
na«. Podeželje namreč propa
da, ljudje se izseljujejo, gre
do za večjim kosom kruha. 
Problem niti ni preprost, ker 
sprošča vrsto novih težav — 
zaposlovanje, stanovanja, opu
stele podeželske vasi, propad
le kmetije pa bodo vsekakor 
občutno prizadele tudi turi
zem, ki v teh krajih že dela 
prve, opotekajoče korake.

V gozdarstvu ljudje že do
volj dolgo opozarjajo na po
vsem drugačna dejstva in te
žave, ki so na Kočevskem, v 
mejnem pasu proti Hrvatski, 
povsem drugačne kot drugje. 
Ne gre le za večjo ali manj
šo pravico lastnika — kme
tovalca v odločanju in gospo
darjenju, pač pa predvsem v 
povsem nerazumnih razlikah 
v ceni lesa na slovenski in 
hrvaški strani. Ljudje v Kolp- 
ski dolini že dovolj dolgo 
opozarjajo na občutne razli-, 
ke, katerih si ne znajo raz
ložiti; čutijo se le prikrajša
ne, opeharjene. Naenkrat smo 
že slišali vprašanja, če je me
ja na Kolpi res tako močna, 
da niti cen lesu ni mogoče 
vskladiti! In če je le mogo
če, kmetje v tem predelu 
prodajo les tja, kjer več do
bijo zanj, to je preko Kolpe.

Ov vseh teh stvareh bo te
kla beseda na jesenskih raz
pravah, ki bodo tako precej 
pridobile na živahnosti, po
lemičnosti in tudi ostrini. 
Problemi so namreč preveč 
živi, neposredni in pogosto
— boleči. -vec

R a d i  b i  t e l e f o n
Več krajev v kočevski _»b- 

čim želi imeti z mestom te 
lefonsko zvezo (Polom, Mo
rava, Vimoij, Predgrad). Mar
sikje bi telefon pomenil veli
ko pridobitev, saj bi bili kra
ji tako z občinskim sredi
ščem in drugimi potrebnimi 
ustanovami tesneje povezani. 
Polom, kaže, bo telefon 
kmalu dobil, saj je KGP ob
ljubil izdatno pomoč, Pojim 
ska dolina pa spodobno te
lefonsko zvezo s Kočevjem že 
dolgo želi. Tudi v Moravi bi 
radi telefonsko zvezo, saj 
imajo do najbližjega telefo
na v štalcerjih precej daleč. 
Mirno vasi pa pelje telefon
ska zveza iz Fare.

Oddaljenim krajem bi te
lefonska zveza prišla zelo 
prav, saj mnogokrat nimajo 
drugačne zveze. Kako naj 
prikličejo na hitrico zdravni
ka, kadar ga potrebujejo, če 
še telefona nimajo?

- vec

Lovska družina iz Loškega potoka je pripravila v prostorih domače osnovne šole 
zanimivo lovsko razstavo, ki je bila odprta 3. in 9. ter 10. avgusta. Na razstavi so 
bili zastopani skoraj vsi predstavniki plemenite divjadi, perjad, medved in druga 
divjačina, ki živi na loškopotoškem področju ter v bližnjih gozdovih. Razstavo si 
je ogledalo veliko ljudi, ki so bili prav zadovoljni s tem, kar so videli. Na sliki: 

eden izmed kotičkov lovske razstave (Foto: Drago Mohar, Ribnica)

KAKO POMAGATI OTROKOM, KI NE MOREJO V REDNO ŠOLO

P o t r e b u j e m o  e n o  a l i  d v e  p o s e b n i  š o l i ?

V Ribnici bi radi imeli posebno osnovno šolo za otroke z duševnimi in 
telesnimi motnjami, morda pa bi zadostovala za kočevsko in ribniško 

občino ena sama taka šola
Lansko leto so imenovali 

komisijo, ki naj bi pripravi
la vse potrebno za organiza
cijo posebne šole in z novim 
šolskim letom bo šola priče
la s poukom. Doslej so kate
gorizirali 36 otrok, predvsem 
šolskih, in sicer na predlog

P o p r a v i l o  s e  s l a 
b o  p o z n a

Za turistični praznik na 
Grmadi je občinska komuna
la popravila cesto do Velikih 
Poljan, zaradi velikega avto 
mobilskega prometa pa po
pravilo ni dosti zaleglo. Cesta 
je spet precej razdrta, pred
vsem pa je nevaren ovinek 
od Ortneka proti poljanske
mu gozdu. Kaže, da bi napo
sled le morali razmisliti o 
tem, da bi cesto sproti in te
meljito popravljal -cestar.

V. P.

T eča j za  v a r i lc e
Letos je zapustilo RIKO iz 

Ribnice precej kvalificiranih 
varilcev, ki so odšli na delo 
v tujino, tako da je podjetje 
ostalo skoro brez njih. Zara 
di tega so morali organizirati 
nadaljevalni varilski tečaj, ki 
ga je obiskovalo več mladih 
delavcev. Tečaj lepo napredu 
je in tako bodo dobili vrsto 
sposobnih novih varilcev.

V o b č in i živi p r e c e j  
u p o k o je n c e v

Po zadnjih podatkih živi v 
oočini nekaj nad 12.000 ljudi. 
\  sak deseti prebivalec je upo 
kojenec, invalidski upokoje
nec ali družinski upoKojenec, 
sa] je v občini vseh upoko
jencev okrog 1.200 Največ 
upokojencev živi v Ribnici 
nato pa v Sodražici in v Lo
škem potoku. —r

Ustanovili so občinsko 
strelsko zvezo

Pred kratkim so v Ribnici 
ustanovili občinsko strelsko 
zvezo. Predsednik novega od 
bora zveze je Andrej Tomšič 
i7 Ribnice. Zveza bo povezo 
vala strelske družine iz Rib 
nice, Sodražice in nekaterih 
drugih krajev, pa tudi druži 
ne, ki delujejo v nekaterih 
večjih delovnih organizacijah

šole. Komisija je izločila de
vet otrok, češ da niso toliko 
moteni, da šole ne bi mogli 
zdelovati.

šola bo imela dva oddelka 
z dvema učiteljema, prostore 
pa bo imela v stari osnovni 
šoli. Menijo, da bo treba ka
tegorizirati še otroke tik pred 
vstopom v prvi razred, da 
bodo lahko organizirali tudi 
prvi razred posebne šole. Ob 
tem se pojavlja drugo, težje 
rešljivo vprašanje: kako omo
gočiti- šolanje kategoriziranim 
otrokom iz Sodražice in Laš
kega potoka? Iz Sodražice bi 
morda lahko organizirali pre
voz, iz Loškega potoka pa 
ne. Dve možnosti sta: organi
zirati internat (kar je trenut
no neizvedljivo) ali preskrbe 
ti rejniške družine v Ribnici 
oz. okolici za kar pa starši 
verjetno ne bi bili navdušeni

Morda pa bi bila na vsem 
območju dovolj ena posebna 
šola, šola v Kočevju? Na ob 
čini so povedali, da so se s 
Kočevjem o tem že dogovar 
jali in da so tam nekateri bi
li za to drugi pa ne. No, pi
smeni odgovor na njihovo 
prošnjo o skupni posebni šo
li, pravijo, je bil negativen 
in tako bo Ribnica ustanovila 
'astno šolo.

Kako pa je z otroci, ki so 
Končali šolanje, pa bi jih mo
rali kategorizirati? Doslej ta
kih otrok niso vključili, če 
prav bi jih vsaj nekaj mora
li. Tako bi jim namreč omo
gočili kot invalidnim osebam

šolanje in zaposlitev oz. pri- 
učitev za določeno delo.

S kategorizacijo so seveda 
precejšnji izdatki. Ribniška 
občina je imela letos v te na
mene predvidenih okrog 4.000 
din porabili pa jih bodo ok
rog 10.000. Vendar — denar 
za to mora biti, ker se izdat
ki slej ko prej bogato obre
stujejo. -vec

R ibn ica : n o v a  š te v i l 
ka » N a še  vezi«

Nedavno je izšla nova šte
vilka »Naše vezi«, glasila de
lovnega kolektiva Inles Rib
nica. številka je trojna in 
prinaša, čeprav tu in tam 
malo z zamudo, vrsto zanimi
vih sestavkov o življenju in 
delu v največjem ribniškem 
kolektivu. List na dokaj us
pešen način informira člane 
kolektiva, pa tudi širšo jav
nost o delu, načrtih in teža
vah podjetja V tej številki 
bralci lahko prebero zapise 
o poslovni politiki podjetja, 
o delitvi osebnih dohodkov, 
'bjavljeni so podrobni zapisi 
o delu samoupravnih organov. 
več prostora pa je posvečene
ga tudi nesrečam pri delu.

Urednik lista Franjo Lev
stek je povedal, da bo Naša 
rez v prihodnje izhajala bolj 
redno, saj želijo na ta način 
kar najbolje in najhitreje in
formirati člane kolektiva o 
dogajanjih v podjetju.

R I B N I Š K I  Z O B O T R E B C I
■ PREBIVALCI VASI VELIKE' POLJANE . imajo zelo radi rože. Skoraj vsa okna na stanovanjih so polna raznih cvetic, tako da se jih tujci kar ne morejo nagle dati Okna in izdovi poljanskih hiš so okrašeni, da je kar težko odločiti, pri kateri hiši imajo več lepšega cvetja. Velike Poljane so glede okrasnega cvetja med najlepšimi vasmi v občini.
■ LASTNIKI TRAVNIKOV mednereguliranim delom Bistrice med Zamostečom in Suš jem so oškodovani iz leta v leto zaradi poplav. Potok prestopa na tem de- lu bregove ob vsakem večjem deževju. Krma je zaradi tegn slaba, kmetje pa na vsakem sestanku govorijo o tej težavi. 2al le bilo vse dosedanje govorjenje le bob ob steno. Dokler ne bodo potoka regulirali vse od Sodra, žice do Sušja. se stanje ne bo izboljšalo.
■ PORAVNALNI SVET V Ribntci ima v teh mesecih malo dela. Pozna se, da je čas dopu stov in da ljudje nimajo časa misliti na spore. Nekaj drobnih zadev je svet uredil že brez klica ob prijavi. Največ dela ima

poravnalni svet spomladi ter v jeseni.
■ GRMADA NAD ORTNIKOiMje dobila predzadnjo nedeljo veliko gostov iz bližnje in daljnje okolice, ki so prišli sem na »Do

lenjsko turistično srečanje«. Vreme je bilo izredno lepo, pogled na Suho krajino, Dolenjsko, na Ljubljanskđ kotlino in vse tja do Karavank ter po Ribniški dolini Je bil zares mikaven. Za razvedrilo je igral trio Tineta Košmr- Ija iz Novega mesta s pevko.■ CESTO ZAPOTOK -  SO. DRA2ICA modernizirajo. Delavci Cestnega podjetja iz Novega me. sta hite, da bi asfaltirano cesto do 30. avgusta že izročili prometu. Takrat se bodo začele pro
slave Notranjskega odreda v Sodražici. Skoda pa je, da ni bilo dovolj denarja za razširitev ceste na Cm, kot so najprej predvidevali; cesta bo široka samo 5 m, v glavnem pa bo tekla po stari trasi.

R E Š E T O



Od 16. do 23. 
avgusta bo fluo- 

rografiranje!
V dneh od 16. do 23. 

avgusta bo v črnom alj
ski občini obvezno fluo- 
rografiranje za vse pre
bivalce starejše od 24 
let Zdravstvena »kipa bo 
pregledovala občane v 
Kanižarici. Malem Ne- 
rajcu. S tari Lipi. Vinici. 
D raeatušu Doblički go- 

-no^Mu Semiču, 
Cerovcu. Štrekljevcu. 
Stranski vasi, Gribljah, 
Dolenjcih Preloki. Ziljah. 
Čakovcili, na Sinjem vr
hu. v Starem  trgu Za- 
gozdecu, Kvasici Loki. 
Črmošnjicah. Rožnem 
dolu. Kotu pri Semiču in 
Otovcu. Tudi tisti, ki bi 
posameznega vabil« mor« 
da ne dobili- na.i se flu- 
orografiranja udeležijo, 
sa j znaša kazen za izosta
nek od 300 do 500 din.

B S « ;®

' V METLIKI BO VELIKO ZBOROVANJE

Na gasilskem slavju bo 15.000 gostov
Osrednja slovesnost bo zborovanje, na katerem bo govoril predsednik 
republiškega izvršnega sveta Stane Kavčič -  Metliški gasilci, člani najsta

rejšega slovenskega gasilskega društva, bodo odlikovani

ANTON DVOJMOČ, predsednik sveta za gospodarstvo 
občine Črnomelj, je prerezal trak in uradno odprl ce

sto Črnomelj — Vinica. (Foto: M. Padovan)

ČRNOMALJSKA OBČINA JE PRAZNOVALA

Cesta je velika delovna zmaga
Otvoritve ceste Črnomelj-Vinica so se udeležili tudi Leopold Krese, 
predsednik republiške Gospodarske zbornice, Lojze Žokalj, predsednik 

republiškega cestnega sklada ter predstavniki iz sosednjih občin

Ko so se v nedeljo zjutraj 
črnom aljski občani zbudili 
je bil Črnomelj mnogo lep 
ši kot vse dni poprej: z za 
stavami in s cvetjem jih je 
spom injal, da praznujejo v 
spomin na napad pri Vrano 
vičih občinski praznik.

Osrednja slovesnost je bila 
otvoritev ceste Črnomelj — 
Vinica. Ob 10. uri dopoldne 
je bilo v Kanižarici vse živo 
Več sto občanov se je zbralo 
ob pisanem traku, napetem 
čez cesto, ki je preurejena in 
asfaltirana še tesneje poveza 
la vsa večja in manjša nase

ija, ki ležijo ob njej.
Metliška godba na pihala

iti je zaigrala nekaj poskoč 
nih viž, je precej pripomog 
la, da je bilo vzdušje še bolj 
svečano Zbranim občanom 
je spregovoril predsednik ob 
činske skupščine inž. Mar
tin Janžekovič. Povedal je 
da je dosegla črnom aljska 
občina v zadnjih letih velik 
napredek Močno se je  zni
tal odstotek kmečkega pre 
oivalstva, število študirajo
če mladine pa se je precej 
povečalo Poudaril je, da z 
doseženimi uspehi ne smejo

Iz tovarne smo prejeli v razprodajo

ženske jesenske plašče po globoko 
znižanih cenah:

prej 540 din, zdaj 250 din
prej 520 din. zdaj 250 din
prej 480 din. zdaj 250 din
prej 690 din. zdaj 280 din
prej 480 din, zdaj 250 din
prej 540 din, zdaj 300 din
in tako dalje.

Razprodaja bo od 12. do 20. avgusta 
IZKORISTITE UGODNO PRILOŽNOST!

O e l e i e k s t i l « ČRNOMELJ

ČRNOMALJSKI DROBIR

biti zadovoljni, ker spadajo 
še vedno med nerazvite slo
venske občine Asfaltirana 
cesta Črnomelj — Vinica bo 
po njegovem mnenju, prines
la napredek v vse kraje, ki 
ežijo ob njej, sprem enila bo 
mišljenje ljudi in jim  poma
gala, da bodo svoj kos kruha 
laže zaslužili, če jo  bodo 
tu  zadržali. Nova cesta je ve
lika zmaga občanov, ki so sa
mi in s pomočjo delovnih 
organizacij zanjo prispevali 
več kot 1,000.000 din, precejš
nja pa je  bila tudi soudelež
ba republiškega cestnega 
sklada.

Ko je Anton Eh’o j moč, 
predsednik sveta za gospo
darstvo pri občinski skup
ščini, prerezal trak  in odprl 
cesto, Je krenila na pot pro 
ti Vinici več kilometrov dol
ga kolona avtomobilov Na 
Vinici se je slavje nadaljeva
lo. Goste je pozdravil Miko 
Mali, predsednik krajevne 
skupnosti, z domačimi plesi 
pa jih  je  navdušila viniška 
folklorna skupina M. P.

■  CIRKUS »BELLE« je gosto 
Tal v ponedeljek in torek v Cr 
nomlju. Avstrijski cirkus Je po 
stavil šotor na stadionu v Loki 
Zanimiv program, v katerem so 
sodelovale tudi živali, je privabil 
mlajše in starejše gledalce.

■  FOLKLORNA SKUPINA 12 
Preloke je nastopila pri Miklavžu 
Da Gorjancih. Belokranjci so s 
svojimi plesi navdušili številne 
gledalce. Skoda, da je oblačno in 
mrzlo vreme prezgodaj pregnalo 
goste, ki so se udeležili uspelega 
srečanja.

■  GASILSKA VESELICA je Dl 
la v nedeljo dobro obiskana. Na 
tradicionalnem prostoru na »Grič
ku« Je bilo živahno in je za ne
katere goste, ki so prišli bolj po- 
eno, zmanjkalo prostora. Vse do. 
bro obiskane črnomaljske gostil
ne so bile prazno, saj so se do
mačini raje udeležili zabave na 
prostem.

■  ČRNOMALJSKI GODBENIKI 
(stari) že dalj časa pridno vadijo 
pod vodstvom Prane a Mileka, ki 
je na dopustu v Črnomlju. Na
stopili so tudi na gasilski veselici 
v Črnomlju.

■  2 KM DOLGA KOLONA av
tomobilov Je v nedeljo po sloves
ni otvoritvi krenila v Vinico

Goste so tu pozdravili domačim, 
žalski taborniki in viniška tolk. 
Iona skupina. Viničani do ne- 
davna takih in podobnih priredi
tev niso bili vajeni, zdaj pa si že 
zadovoljni manejo roke Vinica se 
je namreč začela lepo turistično 
razvijati. To znajo izkoristiti tu
di nekateri domačini, ki gradijo 
nove hiše, obnavljajo stare, pro- 
daj a jo parcele za gradnjo vlken. 
dov in podobno.

■  GRADNJA TRGOVINE lepo 
napreduje. V kratkem bodo be. 
tonirali že dingo ploščo, č e  bo 
vreme lepo, bo stavba pravočasno 
dograjena.

■  MLADOLETNIKI so bili v 
zadnjem času le malokrat kazno
vani. V preteklem letu ni bil 
kaznovan niti eden mladoletnik 
zaradi prekrška zoper Javni red 
in mir. Mladi ljudje so največ- 
kršitelji cestno prometnih pred
pisov, od tega skoraj vsi zaradi 
vožnje brez vozniškega dovolje. 
nja.

■  NA TRGU ie bilo prejšnji 
četrtek zelo živahno, čeprav so 
tržnico nekoliko zmanjšali zaradi 
obnovitvenih del na sosednji stav
bi. V zadnjih tednih prodajajo v 
Črnomlju tudi nekateri prodajalci 
7 Juga, ki nudijo potrošnikom 
Pestro izbiro najrazličnejšega sad- 
(a *n zelenjave in so ‘ zasebni 
kmetje, ki prav tako prihajajo 
na trg, po izbiri in ceni daleč za 
njimi Cene so se v četrtek gibale 
akole: breskve 4, paradižnik 2, 

grozdje 5, pomaranče in limone 
!), paprika 3, kumare 2,6, čebula 
3.6 din, tesen 12 din za kg, jajč

ka pn so bila po RO par

Prisrčne 
čestitke!

18. avgusta bo tova
riš Anton Dvojmoč, do 
nedavnega predsednik 
občinske skupščine Čr
nomelj in eden izmed 
komunistov, ki so že 
pred vojno delovali v 
Beli krajini, začel svo
jo drugo »polstoletni- 
co«. Predolga je vrsta 
zaslug tovariša Dvoj
moča tako v vojnem 
času kot za časa njego
vega povojnega delova
nja na raznih odgovor
nih mestih, da bi jih 
lahko na kratko našte
li. Menda pa tudi ni Be
lokranjca. da ne bi za
nje vedel, saj Antona 
Dvojmoča ne poznajo 
le v Črnomlju, kjer je 
doma, temveč v sleher
ni še tako oddaljeni va
si. Dobro pa je znan tu
di izven belokranjskih 
meja.

Tovarišu Dvojmoču 
iz srca želimo vse naj
boljše za njegov praz
nik! Hkrati pa želimo, 
da bi še mnogo let s 
svojimi izkušnjami bo
gatil vrste aktivnih 
družb eno-političnih de
lavcev črnomaljske ob
čine, prav tako pa imel 
še dosti uspehov pri vo
denju opekarne Kani
žarica!

Za zastavami in s cvetjem 
bodo Metličani, katerih ded 
je  m pradedje so bili pred 
sto leti prostovoljci v prvi 
slovenski gasilski četi, priča 
kali goste, ki se bodo ude 
ležili slovesnega zborova 
nja ob 100-letnici gasilstva 
na Slovenskem. Ta visoki ju 
bilej slovenskih gasilcev bo 
do domačim p/aznovali sko 
raj ves teden.

■  V četrtek, 14. avgusta 
bo v Belokranjskem muzeju 
odprta razstava barvnih leso 
rezov japonskega slikarja Hi: 
roshige »53 poštnih postaj 
na cesti Tokaido« Gasilske 
svečanosti se bodo začele v 
četrtek ob 20. uri, ko bo kre 
nila svečana baklada z god 
bo na čelu po mestnih uh 
cah. Gasile j bodo ta večer 
prižgali na nribčku nad vin 
sko kletjo velik kres

■  V petek, 15. avgusta bo 
do člani domače igralske sku 
pine na grajskem  dvorišču 
zaigrali kroniko: »Kako so v 
Metliki ustanavljali požarno 
obrambo«, ki jo ie napisai 
Ivan Drobnič

■  V soboto, li>. avgusta bo 
sta dve važni otvoritvi. Ob
11. uri bo v’ desnem graj
skem krilu v pritličju odpri 
slovenski gasilski muzej, po 
poldne ob 17. uri pa bodo 
svečano odprli nov dom ga 
silcev. Metliško gasilsko d ru 
štvo bo imelo v dvorani n a  
vega gasilskega doma svečano 
sejo, na kateri bodo metliški 
gasilci, ki so člani nastarej- 
šega slovenskega gasilskega 
društva, prejeli odlikovanje 
predsednika republike za 
dolgoletno in nesebično de 
lo. Spominske kolajne in di 
plome bodo podelili tudi naj 
starejšim  in najzaslužnejšim 
gasilcem.

■  Najvažnejše prireditvi- 
bodo v nedeljo, 17. avgusta 
Ob 9. uri bo krenila po Met 
liki gasilska povorka, v kate 
ri bo sodelovalo približno 
4000 slovenskih gasilcev. Spre 
vod bo pisana paša za oči 
saj bodo gasilci prikaza 
li razvoj slovenskega gasil 
stva od prvih začetkov do 
danes. Prvi bodo oblečem v 
uniforme, ki so jih gasilci 
nosili pred 100 leti, zadnji 
pa bodo nosili najsodobnej 
še uniforme in opremo.

Ob 10. u<ri bodo gasilci ra-

portirali pokrovi' ju prosla 
ve predsedniku republiškega 
izvršnega sveta Stanetu Kavči 
ču, ki bo govoril na slavno 
st-nem zborovanju. Navzoče 
gasilce in prebivalce met 
.iške občine bosta pozdravi 
la -tudi predsednik gasilske 
zveze Slovenije Metod Ro 
tar in predsednik občinske 
skupščine Ivan 2ele

■  Po slavnostnem zborova
nju bo telovadili nastop ga 
silcev, žena — gasilk, in pi
onirjev — gasilcev, ki bodo 
navzočim pokazali lajrazlie- 
nejše veščine in spretnosti. 
Prikazali bodo tudi gašenje 
požara; najprej z najenostav 
nejšimi, pozneje pa v najso 
iobnejšim i pripomočki

Ob Kolpi, na velikem trav 
niku, kjer bo zborovanje, 
bodo popoldne obnavljali in 
kovali nova prijateljstva. M et 
ličani pričakujejo, da se bo 
udeležilo proslave približno
15.000 ljudi, od tega kar 
3000 uniform iranih gasilcev

■  Oa bi se domači in tuji 
gostje še dolgo spominjali 
velikih slovesnosti v Metliki, 
so se domačini skrbno pri
pravili. V mestu in bližini 
Kolpe, kjer bo zborovanje, 
bo dovolj prostora za par
kiranje Obrati družbene pre
hrane hotel in zasebne go 
stilne bodo skrbeli za pre 
hrano, gostom pa bodo po 
!eg drugih pijač ponujali tu 
di metliško črnino. S pre 
nočišči bo najbrž stiska, če

Pokušnja vin bo 
v jeseni

Svet za kmetijstvo pri ob
činski skupščini in kolektiv 
Vinske kleti v Metliki bosta 
organizirala po Martinovi ne
delji pokušnjo vin. Strokov
na komisija, ki jo  bodo se
stavljali znani ljubljanski de
gustatorji, bo ocenjevala vi
no zasebnih proizvajalcev in 
tako pomagala potrošnikom, 
ki želijo kupovati le pravo 
in dobro metliško vino.

Organizatorji pričakujejo 
precejšnjo udeležbo, želijo 
pa, da bi jim  občinska skup
ščina pomagala zbrati potre
ben denar. To naj bi bil p ri
spevek od občinskega pro
metnega davka aa  pijače in 
sicer vsaj 5 par za liter vina

Kemična čistilnica v Metliki
Pred kratkim Je bila v Metliki 

na Cesti bratstva in enotnosti, št 
60 (pri avtobusni postaji) odprta 
kemična čistilnica ETILEN EX 
PREŠ, ki jo vodi Otmar Sturm 
Stroj za kemično suho čiščenje, 
tipa Maestrelli, je uvožen iz Itali 
je in s svojmi tremi zlatimi meda 
ljami, ki jih je dobil na razstavah 
predstavlja zadnji tehnični dosežek 
tovrstnih strojev.

Stoj čisti s porkloretilenom, po 
udariti pa je treba, da je to suho 
čiščenje (ne z vodo!), zato se no 
ben izdelek, tudi volnen, ne poško 
duje niti ne deformira. V lokalu je 
tudi sodoben" stroj za likanje, sam 
prostor pa je estetsko zelo lepo 
urejen

Pri vsem tem pa so cene uslug 
v novi čistilnici zmerne in konku 
rirajo podobnim obratom. Tako 
stane čiščenje moške obleke 18 
Ndinarjev, suknjiča 10 din, hlač 9 
din, zimskega plašča 18 in letnega

prav so že pripravljena vsa 
ležišča v metliškem in črno 
maljskem Hotelu tei turistič 
ne sobe pri zasebnik!!:, v 
Metliki, Črnomlju in Oz 
lju Metličani pričakujejo, da 
se bo večina gostov udeleži 
:a nedeljskega zborovanja ir, 
da bo za tiste slovenske ga 
silce, ki bodo na slavje pre; 
prišli, dovolj prostora v Be 
li krajini.

M. P

METLIČANI,
SODELUJTE!
Pripravljalni odbor za 

prireditve ob stoletnici 
domačega gasilskega dru 
štva vabi Metličane, da 
sodelujejc v povorki z 
baklado, ki bo v četrtek 
14. avgusta ob 20. uri. 
Da bo obujen spomin na 
stare ćase. bn tak ra t za 
nekaj časa tudi izklop* 
Ijena .javna ccstna raz
svetljava. Zato prosi od
bor meščane, da ob po
vorki razsvetlijo sv o. ja o- 
kna-

pla&ča 16 din. Za čiščenje bunde je 
treba odriniti 12 din in za vetrni 
jopič 10 din. Zenske obleke oči
stijo za 8 do 10 din, krilo za 7 
din, letni kostim za 12 din in zim
ski kostim za 15 din.

Nova kemična čistilnica je lepa 
pridobitev za Metliko in bo marsi
kateri gospodinji prihranila včasih 
dokaj zahtevno pranje občutljivih 
oblek in tkanin

V Gradacu gradijo _ 
vodovod

Metliško Komunalno poet 
letje gradi v Gradacu no\ 
vodovod Pravkar so izkopa 
li jarke, v katere bodo kma 
lu polagali cevi. Voda bo pri 
tekala iz 14 km oddaljenega 
novega vodovodnega rezervo 
arja v Črnomlju, ki so ga 
zgradili pred dvema letoma 
G radnjo vodovoda investira 
Vodovodna skupnost Dolenj 
ske. Začetna dela/ so stala
500.000 din, sedanji stroški 
pa bodo znašali več kot 700 
tisoč din.

Spregovorili so in 
še bodo o težavah 

kmetov
Na zadnjem sestanku pred 

sednikov krajevnih organiza 
olj SZDL v metliški občim 
so se dogovorili, da bodo v 
naslednjih dveh tednih orga 
nizirali v vseh večjih krajih 
v občini sestanke, ki se jih 
bodo udeležili člani SZDL 
Na teh sestankih se bodo 
pogovarjali o težavah, ki ta
rejo kmete, o kreditiranju 
zasebnega km etijstva in o 
zamenjavi semenske pšenice. 
Taki sestanki so doslej že 
bili v Grabrovcu, Slamni va
si, Rosalnicah, v Podzemlju, 
Drašičih in na Jugorju. 15. 
aVgusta ob 20. uri in bo sesta
nek še v Božakovem in 23. 
avgusta, prav tako ob 20. uri. 
na Suhorju.

SPREHOD PO METLIKI
USLUŽBENCI PROMETNE PO 

STAJE iz Novega mesta so pretek
li teden z radarjem, to je električ
nim merilcem hitrosti, spet merili 
brzino posameznih motornih vozil, 
ki so hitela skozi Metliko. Čeprav 
znaša dovoljena hitrost skozi me
sto le 40 km, so mnogi vozniki 
brzino precej presegli. Dvanajst Šo
ferjev je zato plačalo po 20 din
globe; tisti ki so vozili nad 60 km
na uro, pa so morali odriniti po 
50 din kazni.

NA NOVI KEMIČNI CISTILNIC1 
ETILEN EXPRES v bližini avto
busne postaje je minuli teden za
gorela nova svetlobna reklama Bi 
la je potrebna, kajti lokal je v pri 
vatni hiši in nima izložbenega
okna. zato so ga tuji ljudje težko
našli.

KER JE DOLŽNOST vsakega hi 
šnega posestnika, da ob državnih 
in nacionalnih praznikih izobesi ju  
goslovansko ali slovensko zastavo, 
naj si jo ti$ti, ki Jo še nimajo, 
pravočasno priskrbijo. V Metliki so 
te zastave na voljo pri Mercatorju. 
Lepo je, da bodo tudi ob bliža
jočih se gasilskih praznikih metli
ške hiše pokazale svojo praznično 
podobo.

OD SAMOPOSTREŽNE fRGO-
V1NE pa do železniške postaje so 
se ob robnikih asfaltirane ceste na

brali celi Kupi smeti, slame in 
prahu. Ker se bo po tej cesti zgri
njalo prihodnjo nedeljo na gasilski 
poligon na tisoče ljudi, je prav, 
da cesto pravočosno očistijo in o 
perejo.

V OKOLICI NOVIH BLOKOV so
do pred kratkim prebivalci sami 
vzdrževali red in snago. Odkar pa 
v bližini grade nov otroški vrtec, 
je naokrog vse polno raztrganih 
cemetnih vreč in škatel, ki jih 
Otroci prinašajo iz bližnje samopo
strežne trgovine. Res žalostno, če 
bodo to zanemarjenost prihodnjo 
nedeljo videli tudi tujci

NOVO GOSTILNO NA KRASIN- 
Cl) je v nedeljo, 3. avgusta, odprla 
Martina KapuSin Za začetek je 
lepo urejen lokal obiskalo kar pre
cej gostov. Ker sta najbližnji go 
stilni v Podzemlju in v Gribljah? 
bo tudi ta vmesna postaja marši 
komu D r a v  oriši a

Delavce bodo pro
sili za pomoč

Štiričlanska delegacija, ki 
jo sestavljajo inž. Janez Gač
nik, predsednik občinske kon
ference SZDL, tGr zasebni 
kmetovalci M artin Plut Iz 
Drašičev, Anton Urbas iz 
Grabrovca ter Anton Pezdirc 
iz Krasinca bo v kratkem  
obiskala podjetja v metliški 
občini. Z denarjem , ki ga bo
do morda prispevale delovne 
organizacije, bi radi povečali 
sklad za kreditiranje zaseb
nih kmetovalcev.

I m e t  l i s  k i  
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J a v n o  in  o d k r i t o  o  

n a š i h  g o z d o v i h
Javno razpravo o gospodar

jenju i gozdovi bo septem
bra organizirala občinska 
konferenca v Novem mestu 
po svojih krajevnih konferen
cah. Osvetlili bodo zlasti 
vprašanja, ki so pomembna 
za odnose med gozdnimi la
stniki in gospodarskimi orga 
nizacijami, ki so pooblaščene 
za načrtno nego in izrabo go
zdov. Zato bodo na razprave 
povabili tudi zasebne gozdne 
lastnike in gozdarske strokov
njake

T o v a r iš tv o  n a  c e s t i
V sredo, 6. avgusta zve

čer, sem se peljal z mope
dom od Dobrave proti Šent
jerneju, ko mi je pri Drami 
zmanjkalo bencina. Pri neki 
hiši sem dobil steklenico ter 
šel nazaj na cesto v upanju, 
da mi bo kak mopedist usta
vil in dal nekaj decilitrov 
bencina, da bi se lahko pri
peljal do doma.

Zelo sem bil razočaran, saj 
je pripeljalo mimo kar pet 
mopedistov, a nihče ni hotel 
ustaviti. Moj primer še ni bil 
tako hud, saj sem bil pri 
moči. da sem lahko nato ri
nil moped dobre 3 km daleč 
do doma. Lahko pa se zgodi 
kaka nesreča ali se potem 
človek lahko zanese na take 
tovariše, da bi pomagali? Po 
mojem bi zaradi takih ljudi 
lahko človek mirne duše 
umrl na cesti, pa se še ne 
bi ustavili. Taki ljudje niso 
vredni, da jim rečemo tova
riši. Lahko jih je sram; vseh 
pel sem tudi spoznal.

POLDE MIKLIČ 
Šentjernej

IZ NOVOM tŠKEjVJa 
p o r o d n i š n i c e ® ^ ® *
Pretekli teden so v novomeški porodnišnici rodile: Ivank* Petan iz Sela pri Otovcu — Rajka, Sonja Mišeljič iz Bileče — Barbaro, Anica Flfolt iz Podhoste — Jožeta, Zdenka Pavlič z Gotne vasi — E- riko, Vida Struna iz Rebri — Franceta. Slavka Fink i2 Meniške vasi — Franca, Zvonka Falkner iz Cegelnice — Srečka, Ljubica Vidic iz Crmošnjic — Zdravka, Marija £ prodal iz Cegelnice — Tomaža, 

Ljubica Ribarič iz Kamanja — Roberta, Nežka Pirkovič z Rateža — Marjeto, Angela Plut s Cerovca — Mirka, Pavla Remic iz Spodnjih Pimeč — Romana, Slavka Može iz Birčne vasi — Tomaža, Marija Udovič iz Repč — Alojza, Cvetka Prtrli iz Bednja — Bogomirja, Milka S prodal iz Velikega Vidma — Suzano in Romano. Danijela Rauh iz Črnomlja — Primoža, Zinka Urbanč iz Krškega — Suzano, Marija Klobučar iz Stopič — deklico, Martina Markovič iz Gornjega polja — dečka, Marija Berkopec iz Gornje Težke vode — dečka, Zofija Mihalič iz Pristave — deklico, Marjeta Momič iz Črnomlja — dečka, Vera Kastelic iz BuSinJe vasi — deklico, Silva Perpar tz Trebnjega — dečka, Martina Daro- vic iz Ločne — deklico in Alojzija Pavlič iz Praproč — dečka. — čestitamo!

iŠ S jp :  l i M
' ***'

'v

V soboto, 9. avgusta popoldne, je strela zanetila požar na kozolcu Jožeta Turka 
iz Gornje Stare vasi pri Šentjerneju. Kozolec je pogorel do tal, bil pa je poln ovsa 
in sena. škoda znaša približno 20.000 din, kozolec pa je bil zavarovan. — Na sliki: 
samo steber, v katerega je strela udarila, je ostal pokonci, na tleh pa je ostalo 

le nekaj ožganih tramov. (Foto: Polde Miklič)

OBČINSKA SKUPŠČINA URESNIČUJE SKLEPE

M o d e r n i z a c i j a  t r e h  c e s t :  d o  3 0 . 6 . 1 9 7 0

Letos in prihodnje leto bo Cestno podjetje moderniziralo cestne odseke 
Soteska-Podturen, Novo m esto-Šentjernej in Podturen-Dol. Toplice -  
Skoraj 21 km obnovljenih cest bo pomemben prispevek za zboljšanje 
prometa v občini -  Med Slatnikom in Šentjernejem bodo staro cesto

ponekod tudi razširili
sredstev, bo občina najela 
potrebno posojilo pri doma
či banki, vračale pa ga bo
do gospodarske organizacije.

Prebivalcem topliške doli
ne in krajev pod Gorjanci lah
ko sporočimo razveseljivo 
novico: občinska skupščina je 
medtem že podpisala z repu
bliškim cestnim skladom po
godbo o modernizaciji treh 
važnih cest na našem pod
ročju. Do 30. junija 1970 bo 
po tej pogodbi Cestno pod
jetje v Novem mestu moder
niziralo naslednje cestne od
seke:

1. cesto II. reda Soteska
— Podturen v dolžini 5830 
metrov s 6 metrov širokim 
cestiščem

2. cesto III. reda Novo me
sto — Šentjernej v dolžini 
13.264 metrov, cestišče pa bo 
tu široko 5,50 metra

3. cesto III. reda podturen
— Dol. Toplice dolgo 1772 
metrov in široko 5 metrov.

Kdaj bo prišla na vrsto ta 
ali ona cesta, bo odvisno od 
načrtov Cestnega podje 
tja. Važno je, da bomo 
do prihodnjega polletja spet 
obnovili tri pomembne cest
ne odseke, glede katerih pre
bivalo! že vrsto let pričaku
jejo pomoč in sodelovanje 
občinske skupščine ter de 
lavnih organizacij v obči
ni. Obnovljene ceste so izred
nega pomena za nadaljnji ra
zvoj teh krajev, kakor tudi 
za razmah turizma in pro
meta v dolini Krke ter pod 
Gorjanci.

O zadevi je sklepala občin
ska skupščina že na svoji 
zadnji seji 24. junija letos. 
To važno vprašanje, kot vi
dimo, medtem ni zaspalo. 
Naj samo še ponovimo, da

bodo znašali stroški za mo
dernizacijo naštetih cestnih 
odsekov približno 7 milijo
nov dinarjev. Za ta dela bo 
prispeval republiški cestni 
sklad 3 milijone dinarjev, 
medtem ko bo treba v ob
čini zbrati ostale 4 milijone 
dinarjev. Občina seveda ne 
more prevzeti obveznosti za 
udeležbo s takim zneskom; 
udeležbo bodo po dogovoru 
v celoti prevzele gospodar
ske organizacije. Ker slednje 
nimajo dovolj razpoložljivih

Č e m u  n e  b i  l ju 
d e m  p o m a g a l i ?
»Ali ne bi mogli urediti 

postajališča za avtobuse na 
Hrvaškem brodu?« — tako
vprašujejo prebivalci tega 
kraja in okolice.

Od tu morajo ljudje hodi
ti na avtobus v Zameško ali 
pa v Dobravo kamor gredo, 
imajo daleč. Se posebej je to 
nerodno za bolnike, ki mo
rajo najprej dobiti voznika, 
da jih pelje do avtobusne 
postaje. Ali res ne bi moglo 
avtobusno podjetje GOR
JANCI uvesti tu »pozivno 
postajo«, to je: avtobus naj 
bi se ustavil samo v primeru, 
če kdo čaka nanj ali pa če 
kdo izstopi. S tem bi zlasti 
ustregli materam, ki nosijo 
otroke v novomeško bolniš
nico ali pa od tam domov.

Prav bi bilo, da bi take 
»pozivne postaje« upeljali tu
di v naših krajih, kot jih že 
imajo na primer v Istri.

P. M

F R A N C  S T U R M

NAŠ OBISK

P i k n i k  b o  v s a k o  l e t o !

»Pošteno smo se  spotili, to pa so dobre iz
kušnje,« pravi Mirko Vovk, predsednik PGD

Na Dvoru pri Žužember
ku so imeli prvo avgustov, 
sko nedeljo piknik. Obi
skalo ga je več kot 1.500 
ljudi, skupaj s tistimi, ki 
so prišli, stoje nekaj po
pili in pojedli ter odšli, 
pa okoli 3.000. Organiza
torji so se pošteno spoti
li, da so vsem ustregli, saj 
niso pnčakovalj tolikšne 
ga obiska. No, važno je, 
da so bili ljudje zadovolj
ni in da so se pošteno za
bavali: na plesu ob glasbi 
ansambla Maksa Kumra, 
v igri srčkov ali pa v »za
poru«, ki so ga »avstrijski 
žandarji« marljivo polnili. 
(Pravijo, da je največkrat 
sedel v »arestu« Marjan 
Marinc, ki je z vsemi šti
rimi podprl idejo, da bi 
imeli ta piknik ...)

Piknik so priredile kra
jevne organizacije z Dvora 
in Dolenjska turistična 
zveza. Največ dela so ime.
li gasilci, ki bodo pospra
vili tudi 70 odstotkov iz
kupička. Z njim bodo pla
čali del stroškov za nov 
gasilski avtomobil, ki 90 
ga letos kupih.

»Kako to, da ste prire 
clitev imenovali piknik na 
valovih Krke, ko pa je bi
la na starem veseličnem 
prostoru pri gasilskem do
mu?« sem vprašaj Mirka 
Vovka, predsednika PGD 
Dvor.

»Zato, ker smo sprva res 
mislili, da bo lahko vsaj 
ob Krki, če že ne na Krki. 
Pa so nas kasneje stare 
izkušnje poučile, da imej
mo prireditev tam, kjer so 
bile sicer vse dosedanje 
veselic*. Očitno smo se 
dobro odločili, kam bi pa 
sicer dali vse obiskoval 
c«?a

»Ste osebno zadovoljni 
s piknikom?«

»Zelo. če je bilo kaj na
robe, bomo pa drugič po- 
Dravili.«

»Torej boste take prire. 
reditve še imeli?«

»Piknik naj bi postal 
tradicionalen. Imeli bi ga 
vsako leto. Avgust je kar 
primeren čas.«

»Pokroviteljica je bila 
tovarna HELIDON. S čim 
se je odrezala?«

'»v - -

Mirko Vovk: »Na svi
denje prihodnje leto!«

»Podarila je 1.000 gramo
fonskih plošč.*

»Kdo je še kaij prispe
val?«

»Ribogojnica in KZ Žu
žemberk po 250 din, tukaj
šnje mizarsko podjetje pa 
je dalo nekaj daril za sre- 
čolov in ljudi, ki so piknik 
organizirali.«

»Kako pa bo prihodnje 
leto?«

»Upam, da bodo razen 
teh sodelovali in prispeva
li še drugi.«

IVAN ZORAN
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T e d e n  o d l i č n i h  f i l m o v

N o v o m e š k a  k r o n i k a
■ KMKT1JSKA ZADRUGA »KK 

KA« bo tudi letos poskrbela, da bodo potroAniki pravočasno dobili 
ozimnico. Le-to bo možno nabaviti pri zadružnih poslovalnicah. Do- 
volj bo tudi namiznih jabolk iz zadružnega sadovnjaka v Brezovici pri Šentjerneju. NovomeSčani ku 
pijo na leto tudi do 60 ton ja bolk iz tega sadovnjaka.■ OKOLI 4 .»00 DIN in nekaj kozmetičnih preparatov za lase je vzel neznanec prejšnji teden v raz
vojnem oddelku tovarne zdravil v Ločni. Kdo je to storil, še ni znano.■ BIVAO PRODAJALNO »US
NJE« na Glavnem trgu so že pri čeli preurejati v prostore za dro,gerijo. Dela bodo predvidoma kon
čana do konca oktobra.■ ČEPRAV JE DO ZIM!-' Se da 
leč, so nekateri NovomeSčani po 
hiteli z nabavo drv in premoga. Ponekod za bloki je videti precej 
velike skladovnice za zimsko kur javo. Tudi cirkularke so že za čele »peti«.■ GRADNJA NOVE PEKARIJE 
v Ločni naglo napreduje in bodo 
te dni stavbo že pokrili■ SEZONA DOPUSTOV je za

jela tudi družbeno politične orga 
nizacije in občinsko upravo, kjer delajo le glavne službe. Precej 
opravkov bodo občani lahko za
dovoljivo uredili Sele ob koncu 
meseca ali v septembru, ko bodo delovna mesta spet zasedena

■ TABLE, KI OPOZARJAJO avtomobiliste, za koliko časa smejo parkirati vozila, so. le nadzor Je 
pomanjkljiv. Zlasti na Glavnem trgu bi morali opozoriti tiste vo 
znike, ki »pozabijo«, da je čas za parkiranje omejen. Nemara bi bila 
gneča potem precej manjša

■ REVIJO FILMOV je organi tiral Zavod za kulturno dejav- ,nost za prihodnji teden. Tisti, ki bodo vzeli abonentske vstopnice za vseh pet fibnov, bodo imeli odstotkov popusta
■ UREDITVENA DKIJl na Do mu JLA dokončujejo. Dom Je bil hudo potreben zunanjih popravil 

ker je omet že odpadel, (usade p n" 
so bile poškodovane. Stavba zdaj ne bo več kazila okolice, marveč 
jo bo polepšala.■ GIBANJE PKEBIVAI-STVA — 
rodila jo: Marija Keber iz Ulice Majde Šilc 14 — Andrejo

N iti  z a  p e d e n j  

n a p r e j !
Društvo telesnih invali

dov v Novem mestu je bi
lo ustanovljeno pred šti
rimi meseci, o njegovem 
delu pa še do danes ni ne 
duha ne sluha. Ljudje u- 
pravičeno domnevajo, da 
ie je moralo kje zatakniti, 
saj sf- do zdaj ni sestal 
še niti en društven organ

»Res je, da ni od usta
novitve nič narejenega,« je 
te dni potrdil tudi Franc 
Smolič, član izvršnega od
bora novega društva. »Ni 
mair.o niti evidence niti
podružnic, skratka nič.
Iščemo prostor in člove
ka, ki bi opravljal to, po 
mojem prepričanju zelo
nehvaležno in težko delo.
Dokler tega ne bomo ure
dili, bo tudi vse drugo sta
lo Ljudje seveda mislijo, 
da jt* društvo umrlo že pri 
rojstvu, pa ni Prepričan 
sem, da bodo lahko že 
kmalu kaj več slišali o 
njem.«

V ponedeljek zvečer je med 
dopustom, ki ga je preživljal 
v svojem rojstnem kraju v 
Kobaridu, zadet od kapi 
umrl Franc Šturm, 41-letni 
kriminalist pri upravi javne 
varnosti v Novem mestu. Po
kopali so ga včeraj na novo
meškem pokopališču v Ločni.

Šturm je odšel v partizane 
leta 1943, ko mu je bilo ko
maj 15 let. Vojaško uniformo 
je nosil do konca leta /946, 
naslednje leto pa je nastopil 
sužbo v organih za notranje 
zadeve in tam ostal do smrti.

Šturm je sprva nekaj ča
sa služboval kot miličnik v 
Semiču in Črnomlju, od leta, 
1950 pa je bil kriminalistični 
referent, najprej v Črnomlju, 
nato pa v Novem mestu. De
lu je bil povsem predan, ple
menitil pa ga je s tenkočut
nim instinktom za razkriva
nje prestopnih dejan) obča
nov, ki so zašli na krivo pot.

Bil je član ZB, ZROP, ZK, 
aktiven v sindikatu in šport
nih organizacijah. Za delo je 
bil večkrat odlikovan, med 
drugim so mu pred nekaj le 
ti pripeli tudi red zasluge za 
narod s srebrno zvezdo. Eno 
takih odlikovanj je pričakoval 
tudi letos, pa ga je smrt prc 
hitela L Z.

G a s i ls k o  s la v je  
v G lo b o d o lu

Gasilci iz Globodola pri 
Mirni peči so v nedeljo, 10. 
avgusta, praznovali 50 let ob
stoja svojega društva. Ob ob
novljenem gasilskem domuje 
bila krajša slovesnost, na ka
teri so dolgoletnim članom 
podelili priznanja in diplome.

J. P.

Na sporedu bodo od 18. do 22. avgusta v kinu 
KRKA -  Za abonente 20-odstotni popust

Zavod za kulturno dejavnost je 
v Dolenjsko poletje 69 vključil tu
di revijo nekaterih odličnih filmov iz Jugoslovanske kinoteke. Filmi bodo na sporedu prihodnji teden v kinu KRKA s predstavami ob 
18. in 20. url. Možno bo nabaviti tudi abonmajske vstopnice, zavod pa bo pri abonmaju za ogled vseh filmov priznal 20-odstotni popust 
To pa Je ugodnost, ki Je ne velja 
zamuditi.

Na platnu v kinu KRKA se bo 
od ponedeljka, 18. avgusta, do 
petka, 22. avgusta, zvrstilo petero 
fibnov, od tega bodo štirje iz Jugoslovanske kinoteke. Najprej bo na sporedu švedska mojstrovina 
»Molk« slovitega režiserja Ing- marja Bergmana. V glavnih vlogah

■ nastopajo: Ingrid Thulin, Gun-nel Undblon, JOrgen Lind- 
strom. V torek bodo zavrteli AntonlonlJev »Mrk« italijan- sho-francoske Izdelave, v katerem 
igrata Alain Delon in Monica Vit- ti. Sreda Je rezervirana za »Krik 
strahu«, nagleški film, ki ga Je režiral Soth Holt z glavnimi igralci Susan Strasberg, Ronaldom Le- wisom in Ann Todd. Francoski barvni film »Zločin in kazen« Georgesa Lampinn bomo videli v 
četrtek. Film Je narejen po istoimenskem romanu Dostojevskega 
v njem pa nastopajo znani Inter- 
pretatorji kot: Jean Gabin, Marina Vlady, Ulla Jacobsson in drugi. »Njena edina ljubezen«, ame
riški barvni film v režiji Sedneya

Lumeta, bo na sporedu v petek, 
zadnji dan revije. Henry Fonda, 
Susan Strasberg in Christopher 
Plummer igrajo v njem glavne 
vloge. L Z.

N o v o  v  E L E K T R O 
T E H N I

V trgovini ELEKTROTEH
NA v Novem mestu so dobili 
pošiljsko zahodnoijemških 
žarnih štedilnikov na premog. 
Štedilniki so modeme oblike 
v šitirih izvedbah — s pe
čico in brez. Zanimivost v 
trgovini je ZANUSSI stroj 
za pranje posode. Stroj sta
ne 2.900 din in je primeren 
za 5 člansko družino. Poseb
nost so tudi mini pralni stro
ji NAONIS — 5 kg, ki ima 
boben opet v dveh ležajih 
in v katerega se vlaga perilo 
skozi vratca na obodu bob
na. Brez dvoma je tak stroj 
trpežnejši in kvalitetnejši od 
dosedanjih super avtomatov. 
Za vroče dni priporočajo v 
trgovini namizni ventilator, 
kd se sam pomika levo-desno.

» D O L E N J K A *

V a s  p r i č a k u j e  v  s v o j i h  

t r g o v i n a h  n a  D o l e n j s k e m  

*  i n  v  B e l i  k r a j i n i  *



LABOD
tovarna perila -

Novo mesto
r a z g l a š a
naslednja prosta delovna mesta:

za obrat KRŠKO:

mehanika za vzdrževanje in 
remont šivalnih strojev
— kvalificirani finomehanik ali mehanik s prakso. 

Enosobno stanovanje je zagotovljeno

pripravnika —  tehnika
— za službo vzdrževanja strojev

za upravo v NOVEM MESTU:

korespondentke v komerciali
— z ekonomsko srednjo šolo, znanjem strojepisja 

in obvladanjem srbohrvaškega jezika.

Nastop dela na vseh delovnih mestih je mogoč 
takoj.
K andidati za razglašena prosta delovna m esta naj 
pošljejo pismene prijave na naslov: »LABOD«, to 
varna perila, Novo mesto, najkasneje do 18. avgu
sta.

Sedaj ko prihaja jesen in 
se bodo odprla šolska 
vrata, obiščite trgovino

PLASTIKA
ČEVLJI
pri tržnici v Brežicah!

Trgovina je  dobro zalo
žena z obutvijo, usnjeno 
galanterijo in izdelki iz 
plastike.

m v m

pred piki komarjev 
varuje biban !

t
Posebno prav vam bo prišel na TABORJENJU,
IZLETIH v naravo, pri RIBOLOVU . . .
R'BAN razpršite po nepokritih delih telesa in več ur 
ste varni pred ubodi komarjev, brencljev, čebel itd.
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GRADBENO INDUSTRIJSKO PODJETJE

GRADIS
LJUBLJANA
Center za izobraževanje

ponovno r a z p i s u j e

sprejem kandidatov v poklicno šolo grad
bene stroke ter večje število kandidatov, 
ki se žele priučiti v tesarski stroki.

i.

60 prostih učnih mest 
za poklic tesar 

10 prostih učnih mest 
za poklic zidar 

8 prostih učnih mest 
za poklic ključavničar 

2 prosti učni mesti 
za poklic električar 
n .

25 prostih mest za priučevanje 
na delovnem mestu 
za poklic tesar
Rok za vlaganje prošenj je 20. 8. 1969. 

Pogoji za sprejem :
K točki I.: absolventi osnovnih šol m orajo imeti 
končano 8-letko. K lastnoročr>o napisani prošnji 
m orajo predložiti potrdilo o končani osnovni šoli, 
rojstn i list, zdravniško spričevalo, te r potrdilo o 
premoženjskem stanju staršev.
K točki II.: kandidati, ki nimajo končane 8-letke 
bodo s.prejeti na priučevanje ter bodo delali po 
posebnem program u centra za izobraževanje.

K andidati pod I. in II. so v času učne ali priprav
niške dobe upravičeni do denarnega nadomestila, 
in sicer:
1. vajencem prvega letnika, ki stanujejo zunaj in ter

nata, pripada osnovna nagrada v višini
. 210 din na mesec

2. vajencem drugega letnika 250 din na mesec
3. vajencem tretjega letnika 320 din na mesec
4. če vajenci stanujejo v internatu šole, plača pod

jetje hrano in stanovanje.

Razen tega so vajenci upravičeni na gibljivi del 
nagrade, to je od 0 do 100 Ndin. Ta nagrada je 
odvisna od njihovega učenja in uspeha pri delu.

Vajencem ali kandidatom, ki se priučujejo, pripada 
letno tudi ena delovna obleka.

Ostali pogoji za sprejem  v posamezne šole, za šo
lanje, priučevanje in štipendiranje so določeni v 
Pravilniku o delu in poslovanju Centra za izobra 
ževanje, štipendiranju in nagrajevanju vajencev pod 
je tja  »Gradis«.

Interesenti za vpis v navedene šole, za priučevanje 
na delovno mesto ali za štipendije naj pošljejo 
svoje vloge do navedenega roka KSS — Centru za 
izobraževanje, »Gradis«, Ljubljana, Korytkova 2.

LOJZETU OBRA 
NOVIČU V SPO 

MIN

■V Kočevju so zadnjo sredo 
v velikem številu spremili 
na zadnje počivališče Lojzeta 
Obranoviča. Ko je marca le
tos odšel na odsluženje ka
drovskega roka, je svojim  
tovarišem, športnikom  in ša
histom veselo dejal: »Fantje, 
saj bom kmalu spet doma!« 
Želja se mu je zal uresniči
la, toda zelo tragično in bo
leče. Lojze je utonil v Dona
vi. Z letalom so ga pripelja
li iz Batajnice do Cerkelj, 
od tu pa z avtomobilom do 
Kočevja. Bil je žalosten po
vratek madega fanta, ki ie 
vratek mladega fanta, ki je 
s cvetjem spet vrnil

Lojze se je rodil v Kočev
ju, 14 marca 1948. kot sin 
znanega obrtnika. Osnovno 
šolo in gimnazijo je obiska,  
val v Kočevju, kjer je pred
lanskim maturiral in se na
to vpisal na univerzo. Ze kot 
mlad deček se je vkiiuč < v 
TVD Partizan, kjer je pred
vsem igral namtzm  ’ • s, 
marljiv igralec in tekmova
lec pa je bil tudi v šahov
skem klubu Vsak dan i il 
v domu telesne kulture Ve 
samo za njegove najbližje, 
tudi za vse športnike m '■a- 
histe v Kočevju in na Do
lenjskem /e njegova prerana 
sm rt težak udarec. Ohramli 
ga bomo v trajnem spominu, 
domača gruda pa naj mu bo 
lahka! ANDREJ ARKO

Do Trške gore: 
po a s fa ltu !

V kratkem bodo začeli as
faltirati cesto od Mačkovca 
do nekdanje zadružne ekono
mije pod Trško goro. Denar 
bosta prispevali kmetij skr, za
druga KRKA in LJUBLJAN
SKE MLEKARNE Zadruga 
ima tam klavnico piščancev, 
ljubljansko podjetje pa zbi
ralnico mleka. Cesto naj bi 
dokončali septembra.

2 9

Gospodje so vstali in stopili k oknom. Sredi trga 
je bil velik, z deskami ograjen prostor. Za ograjo se 
je trlo ljuds'tva. V ogradi pa se je vršila borba na 
življenje in smrt: tropa velikih mesarskih psov se 
je zaganjala v velikega lepega vola, lajala, grizla. Vol
— že ves divji, je odskakoval, dirjal ob ograji, se 
branil s povešeno glavo, suval z rogovi, padal, se 
ves krvav valjal po tleh, pa zopet zbral moči in zdir
jal proti ograji, da so se ljudje odmaknili z glasnim 
vikom.

»Precej surova igra,« je dejal stolni vikarij za Val- 
varsorjevim hrbtom.

»Kakor vsak boj,« je skomignil baron. On, ki je 
že tolikokrat sekal turške glave, da je vsekrižem bri
zgala kri — kaj je bila njegovim živcem »nedolžna« 
volovska borba!

»Končano,« je mirno pokazal na vola, ki se je iz
tegnil v svoji krvi.

Spodaj so se ljudje križaje razgrnili in se umakni
li k hišam.

Mesarski pomočniki so polovili pse, odnesli vola 
in podrli ograjo.

Med dvema mlajema z vihrajočimi zastavicami so 
se nastavili trije fantje, okrog osemnajst let stari.

Vikarij je odprl okno. /
»Da bolje vidimo mlade junake,« se je nasmehnil.
V vrsto treh fantov je pristopil iz množice še če

trti:
»Še eden!« je zaklical reditelj z zastavico v roki.
Mladina se je pehala in smejala. Kar se izmed 

gledalcev prerije slok deček, morda osemnajstih let, 
in stopi v vrsto.

Petorica sname klobuke, da jih veter ne odnese 
med tekom. Zdajci se vsi ozro proti vodnjaku na re
ditelja, ki dvigne zastavico in šteje:

jC-s
ILKA VAŠTETOVA:

VRAŽJE 
DEKLE

(Zgodovinski roman)

1 »Eden — dva —«
»Marija!« zakriči Valvasor in kakor blazen plane 

k vratom.
Prepozno.
»— tri!« se čuje s trga in mlada petorica se zaka

di po trgu proti TranČi.
»Teci!«
»Dirjaj!«
»Živio!«
Množica se usuje za njimi proti Staremu trgu, 

kajti pri vodnjaku pred jezuitsko gimnazijo je »cilj«.
»Kaj je baronu?« sta se ozrla Gregor Dolničar in 

prošt Prešeren.*
»Ne vem, .Marija' je zaklical in zbežal.«
Prešeren se je sklonil skoz okno.
»Tu je. Proti Staremu trgu drvi.«
»Hm. Menda se mu ni zmešalo?«
Zaman so ugibali gospodje.
Ob istem času je tekel po magistratnih stopnicah 

sodni pristav Kopriva. Spotoma si je pnpasoval
meč.

»Ne smem ga zgrešiti!« si je mislil, in že se je 
na cesti oziral proti špitalski ulici. Na oni strani 
tirga — da, še je bil tam . . .  Proti vhodu v špitalsko 
ulico je stal bakrorezec Matija Grajžar in še drug, 
Koprivi neznan gospod.

Kopriva je stopil čez trg in se mimogrede — ka
kor slučajno — zadel ob Grajžarja

»Oh, naj mi oprostijo, gospod!«
Pristav je napravil Grajžarju izredno globok po

klon in glumil veliko obžalovanje Potem je z dobro 
igranim presenečenjem pristavil: »Ako se ne motim, 
mi je čast govoriti z gospodom umetnikom Grajžar- 
jem? Moje ime je Dominik Kopriva, pristav mestne
ga sodnika «

Grajžar se mu je nemo in ne pregloboko priklo
nil. Da bi pristava predstavil svojemu spremljevalcu, 
mu niti na um ni prišlo, dasi je Kopriva še vedno 
stal pred njima.

Pristavu ni preostajalo drugo, nego da se je sarfh 
predstavil

»Vitez Pavel Ritter Vitezovič,« se mu je odzval 
tuji gospod z dovršeno kavalirskim poklonom.

— Plemič! — je pomislil pristav — Nu, seveda, 
saj se mu vidi že po vedenju. Tale risar pa je pravi 
zarobljenec Vendar — krasna prilika!

»Gospoda sta oba tujca v našem mestu. Kako 
jima ugaja Ljubljana?« se je pokroviteljsko prijazno 
obrnil zopet na Grajžarja

»Moj rojstni kraj,« je suho odvrnil risar.
»Ali res?« se je začudil gizdalin, s prsti pobobnal 

po mečevem bogato okrašenem ročaju in- krčevito 
iskal, kako bi duhovito nadaljeval neduhoviti raz
govor: »Ampak ste bili več let odsotni?«

»Služba!« je skomignil redkobesedni Grajžar.
»Aha, pri gospodu baronu Valvasorju. Imeniten 

učenjak!«



SKLAD ZA FINANCIRANJE GRADNJE 
STANOVANJ ZA UDELEŽENCE NOV 
OBČINE SEVNICA

r a z p i s u j e

I. natečaj za dajanje posojil za graditev, 
adaptacijo, dograditev in nakup stano
vanj za udeležence NOV, ki imajo stal
no prebivališče na območju občine 
Sevnica.
i.
Posojilo se dodeljuje ob pogojih in m erilih, ki jih 
določa odlok o pogojih in m erilih za uporabo sred 
stev financiranja gradnje stanovanj za udeležence NOV 
občine Sevnica (Skupščinski Dolenjski list št. 20/69 
z dne 31. 7. 1969).

II.
Skupni znesek sredstev za posojila znaša 270.000,00 din, 
od česar se:
130.000 din dodeli in  koristi takoj
140.000 din dodeli in koristi, pričenši od 12. 2. 1970.

III.
Za posojilo se lahko potegujejo udeleženci NOV, ki 
stalno prebivajo na območju občine Sevnica in to:
a) predvojni revolucionarji;
b) udeleženci španske državljanske vojne;
c) udeleženci NOV do vključno leta 1944, katerim  se 

čas udeležbe šteje dvojno;
č) vdove padlih ali po vojni um rlih udeležencev NOV;
d) otroci padlih ali po vojni um rlih  udeležencev NOV, 

če so za pridobitno delo nesposobni.
Za posojilo se ne m orejo potegovati tisti borci NOV, 
katerih stanovanjsko vprašanje je  bilo doslej že re 
šeno z dodelitvijo ustreznega stanovanja ali s kredi
tom za zidanje stanovanjske hiše, oziroma s kreditom  
za adaptacijo, ne glede na to, kdo je  p ri reševanju 
njihovega stanovanjskega vprašanja sodeloval.

IV.
Rok vračila posojila do 10.000 din znaša 10 let, za 
vsakih nadaljnjih 5.000 din posojila se podaljša odpla
čilna doba za 2 leti in šest mesecev. O brestna mera 
znaša 1 odst. N ajvišji znesek posojila znaša 50.000 din.

V.
Posojilojemalec m ora zagotoviti lastno udeležbo v vi
šini 20 odstotkov od višine zaprošenega posojila — 
v denarju, delu ali m aterialu. Upravni odbor sklada 
lahko izjemoma odstopi od lastne udeležbe.

VI.
Prošnje se vlagajo pri občinski skupščini Sevnica, 
oddelku za občo upravo in družbene službe. Rok za 
vlaganje prošenj je  30 dni od objave tega razpisa. 
Prošnja m ora vsebovati višino zaprošenega posojila, 
čas vračanja posojila, namen posojila — gradnja, 
adaptacija hiše ali nakup stanovanja; kje stoji objekt 
ter podpis prosilca (obrazec prošnje se dobi pri 
krajevnih uradih in v sprejem ni pisarni na sedežu 
občine). K prošnji m ora prosilec priložiti:
a) overjen prepis odločbe o priznanju posebne dobe 

v NOV v dvojnem štetju;
b) potrdilo o številu družinskih članov, ki jih  vzdr

žuje;
c) potrdilo o velikosti sedanjega stanovanja (izda 

krajevni urad, na sedežu občine pa organ za sta 
novanjske zadeve);

č) če je  prosilec vojaški vojni invalid, prepis zadnje 
odločbe o stopnji invalidnosti;

d ) odločbo o stopnji invalidnosti ali zdravniško sp ri
čevalo za ožjega družinskega člana, ki je  tra jno  
nesposoben za delo;

e) potrdilo o prem oženjskem stanju.

Prošnja in priloge so takse proste.

Po končanem natečaju bodo prosilci prejeli sklep. 
Na podlagi pravnomočnega sklepa bo upravičenec 
sklenil posojilno pogodbo. Vknjižbo in zavarovanje 
posojila plača posojilojemalec

Številka: 402-30/68-2 
Sevnica, 5. 8. 1969

Predsednik upravnega odbora sklada: 
Valentin Hribar, 1. r.

F n f e f l a
LESENE KOCKE SO 
PO 0.16 DIN!
Popravljam o tiskarsko 
napako v oglasu pod
je tja  NOVOLES iz 
Straže pri Novem me
stu. ki smo ga objavili 
pretekli četrtek na 
oglasni strani-

rabljene lesene im pregni
rane kocke, ki so še upo
rabne in prim erne za iz
delavo poda (ta l) v hlevih 
in garažah, so po

0.16 din

in ne po 0,6 din, kakor 
je  bilo po pomoti tiska
no. UPRAVA LISTA

Turistično društvo 
Sodražica
r a z g l a š a  prosta 
delovna m esta za:

NATAKARICO KV 
NATAKARICO PK 
SOBARICO NK
za turistični 
Travni gori.

dom na

Vsa delovna m esta so za 
nedoločen čas s poskusno 
dobo 2 meseca. — Na
stop službe takoj. Ponud
be in prijave sprejem a

Turistično društvo Sodra* 
dražica.

UDELEŽITE SE NATEČAJA 
ZA NOVE MELODIJE!

RTV LJUBLJANA želi v sezoni 1969/70 poživiti 
svoje glasbene oofdaje z novimi melodijami. Zato 
razpisuje

NATEČAJ ZA NOVE MELODIJE
N ajboljše melodije, ki jih  bo izbrala strokovna 

komisija, bodo izvedene v eni izmed osm ih javnih 
radijskih oddaj, ki bodo enkrat mesečno v Slovenski 
filharm oniji pod naslovom NOVE MELODIJE. Melo
dije, predložene za natečaj, naj vsebujejo napisano 
melodijo v dveh izvodih, označeno s harm onijo in 
vpisanim besedilom; poleg tega pa še posebej v dveh 
izvodih na pisalnem stro ju  napisano besedilo.

Natečaj je  anonimen. Avtor naj svoj prispevek 
označi s šifro, pa naj napiše svoj naslov. Prispevke je 
treba poslati na naslov RTV LJUBLJANA, Ljubljana, 
Tavčarjeva 17, »NOVE MELODIJE« — najpozneje do 
1. oktobra 1969. Avtorji, ki se udeležijo natečaja, do
volijo RTV Ljubljana izvedbo ^svojih skladb na oddaji, 
arhivni posnetek, natis in  objavo posnetkov na gram o
fonskih ploščah, vse avtorske pravice pa jim  seveda 
ostanejo.

Ob koncu cikla oddaj bodo najboljše melodije na
grajene.

NAGRADE:

Za vokalne melodije:
1. nagrada občinstva 1000 Ndin
2. nagrada občinstva ' 800 Ndin
3. nagrada občinstva 500 Ndin
nagrada strokovne žirije 1000 Ndin

Za instrum entalne melodije:
1. nagrada občinstva 1000 Ndin
2. nagrada občinstva 800 Ndin
3. nagrada občinstva 500 Ndin
nagrada strokovne žirije 1000 Ndin

Najboljše besedilo bo nagrajeno s 500 Ndin.

UNIOR
orodje za vsak dom!

UNIOR

m m S3E ht/A/fnai— I

»T R I O« -  Tržiška industrija obutve 
in konfekcije, Tržič -  Predstavništvo 
Ljubljana, Frankopanska 5

v a b i  k sodelovanju

TRGOVSKEGA POTNIKA
ZA PODROČJE DOLENJSKE

P o g o j i :  veselje do dela na terenu, lastni avto
mobil.

Interesente prosimo, da pošljejo pismene ponudbe 
s kratk im  življenjepisom na naslov: TRIO, pred
stavništvo Ljubljana, Frankopanska 5.

m  ZDRAVILIŠČE

a te š k e
T o p lic e

nedelja, 17. avgusta ob 20. uri

GLASBA, PLES in RAZVEDRILO
ob VIS »UNION« iz Ljubljane s pevcema 
Andrejo Zupančič in Edvinom Fliserjem.

oddelek

za zdravilna zelišča 

Novo mesto

K R K A

NABIRALCEM 
ZDRAVILNIH ZELIŠČ
sporočamo, da odkupujem o 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 ŽREBANJU 23. 11. 1969. 

’ Glavni dobitek je AVTO »ZASTAVA 750«. Razen 
tega vas čaka še 199 bogatih nagrad!

Cimveč nagradnih kuponov boste zbrali do 31. okto
bra 1969, tem  večja je  možnost, da postanete srečni 
dobitnik leplb nagrad.
V krajih , kjer km etijske 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 ln navodila se obračajte direktno 
na naslov: KRKA, tovarna zdravil, oddelek za zdra
vilna zelišča, Novo mesto, Novi trg 9, telefon 21-304

GIMNAZIJA N O V O  M E S T O

o b v e š č a ,  da bodo

POPRAVNI IZPITI
od 25. 8. do vključno 27. 8. 1969.

Sprejem ni izpiti za jesenski vpis bodo 28. in 29. 
avgusta 1969. Začetek m ature — pismeni del bo 
29. 8. 1969 ob 8. uri.
Začetek pouka za šolsko leto 1969/70 bo 5. 9. 1969 
ob 8. uri. Podrobnejši razpored izpitov bo objav
ljen v avli šole.

Za vpis v 1. razred za šolsko leto 1969/70 veljajo 
isti pogoji kot v junijskem  roku (med drugim 
dober uspeh in  pozitivna ocena iz tujega jezika).

RAVNATELJSTVO SOLE

Poklicna šola za kadre v 
blagovnem prometu Brežice 
šola za prodajalce

OBVEŠČA
svoje učence:
razredni popravni izpiti bodo od 21. do 25. 
avgusta 1969. Zaključni popravni izpiti in 
zaključni izpiti v jesenskem roku bodo od 

26. do 29. avgusta 1969.

Podrobni razpored je  objavljen v šoli, prejele pa 
go ga tud i trgovske delovne organizacije.

Kolkovane prošnje za izpite pošljite ravnateljstvu 
šole z vsemi prilogam i do 18. avgusta 1969.

Pričetek rednega pouka bo 3. septem bra 1969.

Poklicna kovinarska šola Črnomelj

r a z p i s u j e  delovni m esti

1. UČITELJA praktičnega pouka,
2. UČITELJA strokovno-teoretičnih 

predmetov
P o g o j i :  pod 1. stro jn i tehnik, ki je končal po
klicno šolo — strugar s 5-letno prakso; pod 2. 
inženir strojn ištva ali diplom ant višje tehniške šole.

— Vloge sprejem a šola do 29. 8. 1969.
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ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
POT ZEMLJA-1UNA ODPRTA
dokum ent o dogodku tisočletja .

Skupna izdaja M ladinske knjige in velike italijanske založbe M ondadori. Ilu
stracije  je direktno posredovala Ameriška agencija za vesoljske raziskave 
NASA.

POT ZEMLJA - LUNA ODPRTA

Edinstvena knjiga, ki bo dober mesec dni po pristanku na Luni kot najbolje 
ilustrirana knjiga pom enila dragocen dokument.

Odlikuje jo:
% 95 barvnih in  66 črnobelih ilustracij 
% 144 stran i velikega form ata (20 x 28 cm)
0  besedilo, ki je  nastalo v H oustonu ob poletu Apolla 11 in v raz

govorih z vesoljci po vrnitvi z Lime 
9  poglavja, ki opisujejo dosedanje raziskave Lune

Knjiga POT ZEMLJA — LUNA ODPRTA stane samo 60,00 din, naročite pa jo  
lahko v vseh knjigarnah, p ri zastopnikih in poverjenikih ali pa Pri oddelku 
za direktno prodajo založbe M ladinska knjiga, Ljubljana, Titova 3 s  prilo 
ženo naročilnico.

NAROČILNICA DL -1
Ime in priimek:

Natančen naslov:

Zaposlen(a) p r i : ______  *______ _____________________________

Naročam knjigo POT ZEMLJA — LUNA ODPRTA. Naročniško ceno 60,00 din 
bom plačal(a) enkrat — v dveh zaporednih mesečnih obrokih po 30,00 din — 
takoj po prejem u računa in položnic na tekoči račun M ladinske knjige v 
Ljubljani 501-1-30/1.

Datum: __ ______________________  Podpis: ____ „

RADIO LJUBLJANA
■  PETEK, 15. 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 na
sveti — inž. Jože Arh: Kakovost 
klavne živine in cene. 12.40 čez  
polja in potoke. 13.30 Priporočajo 
vam . . . 14.35 Naši poslušalci če
stitajo in pozdravljajo. 15.20 Na
potki za turiste. 16.00 Vsak dan 
za vas. 17.05 Človek in zdravje.
18.15 Zvočni razgledi po zabavni 
glasbi 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Minute z ansamblom »Za
dovoljni Kranjci«. 20.00 Koncert 
zbora »Moše Pijade« iz Zagreba.
22.15 Oddaja o morju in pomor-

■  SOBOTA, 16. AVGUSTA: 8.08 
Glasbena matineja. 9.20 »čez trav
nike zelene«. 9.50 »Naš avtostop«. 
10 15 Pri vas doma. 11.00 Poročila 
—' Turistični napotki za tuje go
ste. 12.30 Kmetijski nasveti — inž. 
Slavko Gliha: Večja tržnost zahte- 
va večje denarne izdatke. 12.40 Z 
domačimi ansambli in pevci. 13.30 
Priporočajo vam . .  . 14.25 Polke 
in valčki z Dunaja. 15.20 Glasljcni 
intermezzo. 16.00 Vsak dan za vas.
17.05 Gremo v kind. 18.15 »Top- 
pops 11«. 19.00 Lahko noč, otro
ci! 19.15 Minute z ansamblom Ru
dija Bardorferja. 20.00 Večer z 
napovedovalko Bredo Hieng, 20.30 
Zabavna radijska igra — „Claude 
Oveline: Redni potnik na liniji U 
— VII. 22.15 Oddaja za naše iz
seljence.

■  NEDELJA, 17. AVGUSTA: 
4.30—8.00 Dobro jutro! 8.05 Ra
dijska igra za otroke — Marjan 
Marinc: »Maček Mustafa«. 905  
Srečanja v studiu 14. 10.05 Se 
pomnite, to v a r iš i. . .  Karel Tau
fer — šarli: Hajka in ranjenec.
10.30 Pesmi borbe in dela. 10.50 
do 13.00 Naši poslušalci čestitajo 
in pozdravljajo — vmes ob 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
tuje goste. 13.30 Z novimi ansam
bli domačih viž. 13.40 Nedeljska 
reportaža 14.00 Vrtiljak zabav
nih melodij. 15.30 Humoreska tega 
tedna -  Lazarček iz Tormesa — 
V. 16.05 »Po domače«. 17.05 Ne
deljsko športno popoldne. 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15
nove glasbene razglednice. 20.0U 
V nedeljo zvečer. 22.15 Zaplešite 
z nami.

■  PONEDELJEK, 18. .AVGU
STA: 8.08 Glasbena matineja. 9-05 
Za mlade radovedneže. 10.15 Pri 
vas doma. 11.00 Poročila — Tu
ristični napotki za tuje goste. l-.dU 
Kmetijski nasveti -  inž. Jože So
klič: Letošnja izbira poljedelskih 
strojev. 12.40 Majhen koncert pi- 
halnih orkestrov. 13.30 Priporoča
jo vam . . .  14.05 Lepe melodije.
14.35 Naši poslušalci čestitajo in 
pozdravljajo 15.20 Glasbeni inter
mezzo. 16.00 Vsak dan za vas.
18.15 »Signali«. 18.35 Iz arhiva 
lahke glasbe. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Minute s  Pihalnim  
orkestrom p. v. Francija Puharja.
20.00 Rezervirano za prenos JR a.
22.15 Za ljubitelje jazza.

■  TOREK, 19. AVGUSTA: 8.08 
Operna matineja. 9.20 »Morda 
vam bo všeč«. 10.15 Pri vas doma.
11.00 Poročila — Turistični napot- 
ki za tuje goste. 12.30 Kmetijski 
nasveti — inž. Franc Dovč: Dobro 
krmljene prvesnico dajejo veli
ko mleka. 12.40 Slovenske narodne 
pesmi. 13.30 Priporočajo vam . .
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  
Lojzeta Slaka. 20.00 Radijska igra 
— William Shakespeare: »Romeo 
in Julija«. 22.15 Jugoslovanska 
glasba.

■  SREDA, 20. AVGUSTA: 8.08 
Glasbena matineja. 9.05 Pisan svet 
pravljic in zgodb. 10.15 Pri vas 
doma 11.00 Poročila — Turistič
ni napotki za tuje goste. 12.30 
Kmetijski nasveti — Franc Gunna: 
Krmljenje pred zazimljenjem. 12.40 
Od vasi do vasi. 13.30 Priporoča
jo y a m . . .  14.35 Naši poslušalci 
čestitajo in pozdravljajo. 15.20 
Glasbeni intermezzo. 16.00 Vsak 
dan za vas. 17.05 Mladina sebi in 
vam. 18.15 Iz solistične glasbe.
18.45 Kulturni kažipot. 19.00 Lah
ko noč, otroci! 19.15 Glasbene 
razglednice. 20.00 Koncert opernih

melodij. 21.00 Mozaik zabavnih 
melodij. 22.15 S  festivalov jazza.

■  ČETRTEK, 21 AVGUSTA: 
8.08 Glasbena matineja. 9.20 Iz 
zakladnice resne glasbe. 10.15 Pri 
vas doma. 11.00 Poročila — Turi
stični napotki za tuje goste. 12.30 
Kmetijski nasveti — inž. Ivo Zu
pančič: Vinogradništvo v Sloven
skih goricah včeraj in danes. 12.40 
Stevan Mokranjac: Č. Rukovet — 
jugoslovanske narodne pesmi. 13.30

Priporočajo vam . . .  14.05 »Mladi
na poje«. 14.20 Operetne melodi
je. 15.20 Glasbeni intermezzo. 16.00 
Vsak dan za vas. 17.05 četrtkov  
simfonični koncert. 18.15 Turijem  
in glasba. 19.00 Lahko noč, otro
ci! 19.15 Minute s  pevko Eldo Vi
ler. 20.00 četrtkov večer domačih 
pesmi in napevov. 21.00 Od Ibsena 
do Ionesca. 21.40 Glasbeni nok
turno. 22.15 Večer Bachove glas
be.

NEDELJA, 17. AVGUSTA
9.00 MADŽARSKI TV PREGLED 

(Beograd)
9.30 PO DOMAČE Z ANSAMBLOM 

MIHE DOVŽANA (Ljubljana)
10.00 KMETIJSKA ODDAJA — 

(Beograd)
10.45 PROPAGANDNA ODDAJA — 

(Ljubljana)
10.50 DISNEYEV SVET — (Ljub

ljana)
11.40 TV KAŽIPOT (do 12.00) -  

(Ljubljana)
15.00 MOTONAUMA — dirke mo- 

to m h  čolnov, prenos iz Ma
ribora (Ljubljana)

18.10 LABIRINT SMRTI — jugo 
slovansko-nemški film  — 
(Ljubljana)

TELEVIZIJSKI
SPORED

DOLENJSKI UST* TEDNIK« VES7MO vsak četrtek 60000 izvodov!

-  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.

mmm ................... ■ ■ ■ ■ ■  " '-1- —

VSAK KUPEC sobne peči EMO sodeluje pri 
, 1 8 9 4  NAGRADNEM ŽREBANJU

Lanskoletni 
nagrajenec 

IVAN OCEPEK 
iz Ljubljane je 
dvakrat 
zadovoljen.

Mogoče bqste 
letos vi...

EMO 8
sobna peč n a  olje  

75oo k c a l /h

z AET prižigalcem

KAMIN E M O  5
sobna peč n a  

prem og 5ooo k c a l /h

EMO 3
sobna p e i  n a  olje  

3 o o o-4ooo  k c a l  h

z AET pri2igalcem

EMO 5
sobna pco n a  olje  

Sooo k c a l /h  •

1. nag rada 
RENAULT 16 TS
2.-26.nagrada 
POTOVANJE V TU
JINO za dve osebi 
27-60.nagrada 
IZDELKI „EMO” 
Žrebanje meseca 
decembra v Beogradu

19.45 CIK-CAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.30 VIJA-VAJA (Ljubljana)
20.35 FANTJE IN DEKLETA — 

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

Drugi spored:
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
20.30 DRUGI SPORED ITALIJAN 

SKE TV

PONEDELJEK, 18. AVGUSTA
18.20 SKRIVNOST WILLIEMA 

STORITZA — nadaljevanje 
film a (Ljublljana)

18.50 ČLOVEK NE JEZI SE -  
(Zagreb)

19.20 KIBERNETIKA V DIAGNO
STIKI — sovjetski poljudno
znanstveni film  (Ljubljana)

19.45 CIK-CAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 VIJA-VAJA (Ljubljana)
30.35 T. M. Plaut: AMFITRION -  

prenos iz  Križank — 
(Ljubljana)
GLASBENA ODDAJA (Ljub
ljana)
POROČILA (Ljubljana)

Drugi spored:
17.30 VEČERNI ZASLON (Sara 

jevo)
17.45 ODDAJA ZA OTROKE — 

(Zagreb)
16.00 MALI SVET (Zagreb)
10.20 ZNANOST (Zagreb)
18.50 ČLOVEK NE JEZI SE -  

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

TOREK, 19. AVGUSTA
18.00 GRAND VARIETE — oddaja 

za otroke (KRT) (Ljubljana)
18.20 Teddy Wilson — oddaja is 

cikla jazz festival v Ljublja
ni (Ljubljana)

18.40 RISANKA (Ljubljana)
18.45 PO SLOVENIJI (Ljubljana)
19.05 NA SEDMI STEZI — 

(Ljubljana)
19.50 CIK-CAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 VIJA-VAJA (Ljubljana)
20.35 BANKOVEC ZA MILIJON 

FUNTOV — angleški film  — 
(Ljubljana)

SREDA, 20. AVGUSTA
17.15 MADŽARSKI TV PREGLED 

(Beograd)
17.45 RASTIMO — oddaja za otro  

ke (Beograd)
18.30 VELIKI MOJSTRI -  serijski 

film  (Ljubljana)
19.00 PISANI TRAK (Ljubljana)
19.15 DUBROVNIŠKE POLETNE 

PRIREDITVE (Zagreb)
19.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 VIJA-VAJA (Ljubljana)
20.35 S. Prokofief: ROMEO IN

JULIJA — balet (Ljubljana)
22.20 POROČILA (Ljubljana)

ČETRTEK, 21. AVGUSTA
18.15 PIONIRSKI TV DNEVNIK 

(Ljubljana)
18.45 TV KOMEDIJA (Zagreb)
19.45 CIK-CAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 VIJA-VAJA (Ljubljana)
20.35 VOZNIŠKO DOVOLJENJE 

PROSIM — II. oddaja — 
(Ljubljana)

21.10 AMERIKA, CESTE IN LJUD
JE (Ljubljana)

22.00 SMART (Ljubljana)
22.30 POROČILA (Ljubljana)
Drugi spored:
17.30 KRONIKA (Zagreb)
17.45 DALJNOGLED (Beograd)
18.15 NARODNA GLASBA (Skopje)
18.45 ZABAVNA ODDAJA (Zagreb)
19.45 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (ZagTeb)
20.30 SPORED ITALIJANSKE TV

PETEK, 22. AVGUSTA
18.30 LASSIE — film  za otroke —
19.00 PO SLOVENIJI (Ljubljana)
19.20 NAŠ GLOBUS (Ljubljana)
19.50 CIK-CAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 VIJA-VAJA (Ljubljana)
20.35 MLADI MOŽJE -  italijanski 

film  (Ljubljana)
22.10 POLETNI QUIZ — oddaja 

TV Beograd (Ljubljana)
23.40 POROČILA (Ljubljana)

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

(Skopje)
18.15 NARODNA GLASBA — 

(Beograd)
19.00 ZNANOST (Beograd)
19.50 TV PROSPEKT (Zagreb)

22.00 FJORD ŠALJAPIN (Ljul> 
Ijana)

23.00 POROČILA (Ljubljana)

Drugi spored:

17.30 KRONIKA (Zagreb)
17.45 RISANKA (Zagreb)
18.00 GRAND VARIETE — 

(Ljubljana)
18.20 SVET NA ZASLONU (Zagreb)
19.00 NARODNA GLASBA (Skopje)
19.15 TURIZEM (Zagreb)
19.45 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
20.30 DRUGI SPORED ITALIJAN

SKE TV

20.00 TV DNEVNIK (ZagTeb)
20 JO DRUGI SPORED ITALIJAN 

SKE TV

SOBOTA, 23. avgust

15.30 JAHALNI TURNIR — prenos 
(Beograd)

17.45 NOVI ANSAMBLI NOVE 
MELODIJE (Ljubljana)

18.25 DISNEYEV SVET — 
(Ljubljana)

19.15 SENEGAL I. del (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljublljana)
20.30 TEKMOVANJA V PLAVANJU 

ZA EVROPSKI POKAL -  
prenos iz  Dubrovnika — 
(Zagreb)

21.45 VIJA-VAJA (Ljubljana)
21.50 REZERVIRANO ZA SMEH -

(Ljubljana)
22.05 INSPEKTOR MAIGRET -  

serijski film  (Ljubljana)
22.35 TV KAŽIPOT (Ljubljana)
22.15 POROČILA (Ljubljana)

Drugi spored:
17.25 POROČILA (Zagreb)
17.30 KRONIKA (Zagreb)
17.45 NARODNA GLASBA (Zagreb)
18.15 MLADINSKA IGRA (Skopje)
19.15 KARAVANA (Beograd)
19.45 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
20.30 SPORED ITALIJANSKE TV



V TEM TEDNU VAS ZANIMA
Petek, 15. avgusta — Marija 
Sobota, 16. avgusta — Rok 
Nedelja 17. avgusta — Radivoj 
Ponedeljek, 18. avgusta — Helena 
Torek, 19. avgusta — Ljudevit 
Sreda, 20. avgusta — Bernard 
Četrtek. 21. avgusta — Ivana

Brezice: 15. in 16. 8. ameriški 
film »Ne dotikaj se moje žene«. 
17. in 18. 8. ameriški film »Ognje
na karavana«. 19. in 20. 8. angleški 
film »Tujec v hiši«.

Črnomelj: od 15. do 17. 8. ame
riški barvni film  »Dvanajst zazna
movanih«, 19. in 30. 8. ameriški 
film  »Umazano delo«

Kočevje — »Jadran«; 16. in 17. 
8. ameriški barvni film »Veliki po- 
narejalec«. 18. in 19. 8. francoski 
barvni film »Judeks, tajni agent«. 
20 8 ameriški film  »Viva Zapata«. 
21. a. italijanski barvni film »Kralj 
Edip«.

'•Kostanjevica: 1«. 8. ameriški film  
»Noč Iguane«. 17. 8. ameriški bar
vni film »Elvarez Kelly«. 20. 8. 
francoski film »Ni govora v so 
boto.«

Metlika: od 15. do 17. 8. ame
riški barvni film »Mat Helm, tajni 
age’-M (. 20. in 21. 8. francoski bar
vni ?ilm »Obračun na obali«.

Mirna: 16. in 17. 8. »Umrli so 
v škornjih«.

Mokronog: 16. in 17. 8. mehiški 
barvni film »Pesem za karabinko«.

Novo mesto: od 15. do 17. 8. 
ameriško-italijanski barvni film
»Za dolar več«. 18. 8. švedski film  
»Molk« 19. 8. francoski film

Avgustovsko vreme 
v pregovorih

Vreme, ki ga Lovrenc 
naredi, celo se jesen dr
ži. — 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:

20. 8. )  ob 21,03 
27. 8. ®  ob 11,32 

3. 9. C ob 17,58

»Mrk«. 20. 8. angleški film »Krik 
strahu«. 21. 8. francoski barvni film  
»Zločin in kazen«.

Ribnica: 16. in 17. 8. ameriški 
barvni film »Kako je osvojen div 
ji zapad« — II. del.

Sevnica: 16. in 17. 8. ameriški 
film »Tarzan«, gospodar džungle«.

Sodražica: 16. in 17. 8. francoski 
barvni film  »Strel v srce«.

Trebnje: 16. in 17. 8. italijanski 
barvni film »Stari gangster«. 20. 8- 
ameriški barvni zabavni film  »Ona 
in njeni možje«.

m
SLUŽBO DOBI
ZAPOSLIMO DEKLE za pomoč v 

gostilni. Jožefa . Spolar-Verče, 
Mirna peč 67.

TAKOJ SPREJMEMO v službo de
kle za strežbo v gostilni in eno 
kuhinjsko pomočnico. Gostilna 
Cilka Lukež, Brežice.

IScEM  DEKLE ali samsko upoko
jenko, staro do 55 let, k 3-član- 
ski družini za pomoč v gospo
dinjstvu. Plačam dobro. Marija 
Velkavrh, Zaklanec 10. Horjul 
pri Ljubljani.

TAKOJ SPREJMEM priučenega 
kovača ali vajenca. Po dogovoru 
dam v najem tudi popolnoma 
opremljeno kovačnico Janez 
Hostnik, Roje 7, Velika Loka.

4-CLANSKA DRUŽINA išče gospo
dinjsko pomočnico. Stanovanje 
preskrbljeno. Oglasite se pri 
Pavloviču, Nad mlini 15, Novo 
mesto, v popoldanskem času.

VAJENKO, pridno in pošteno, 
sprejmem v uk krojaške ali š i
viljske stroke. Hrana in stano
vanje po dogovoru. Anton Kaste
lic, žabja vas 93, Novo mesto.

SLUŽBO IŠČE
GREM SE UČIT za šoferja — 

imam veselje do tega poklica. 
Naslov v upravi lista (1533/69).

STANOVANJA
IScEM neopremljeno sobo v No. 

vem mestu ali bližnji okolici. 
Naslov v upravi lista (1518/69).

ZAMENJAM novo trosobno stano
vanje v Ljubljani za enakovred
no v Novom mestu. Pismene po
nudbe pod »Zamenjava«.

\  NOVEM MESTU iščem za dobo 
enega leta eno ali dvosobno dru
žinsko stanovanje. Obenem iščem 
garažo v bližini bolnišnice. Na
slov v upravi lista (1536/69).

znamke TMZ, 11 KS, prikolica, 
plug, kultivator. Krese, šalka  
vas 19, Kočevje.

UGODNO PRODAM električni vi
brator za izdelavo betonskih 
kvadrov. Avgust Bučar, Mačko
vec 6 pri Novem mestu.

ZARADI SELITVE prodam visečo 
kuhinjsko pohištvo, raztegljivo 
mizo, 2 stola in električni šte
dilnik. Stojkovič, Kristanova 8, 
Novo mesto.

22-KARATNO ZLATO za zobe pro
dam. Naslov v upravi lista 
(1550/69).

PRODAM MAGNETOFON Telefun 
ken 301, štiristezen, transistorski 
in na elektriko. Cena 650 din. 
Toni Grilc, Senovo p. p. 11.

PRODAM vzidljiv desni in levi šte
dilnik na dve in pol plošči, dva 
pečnjaka s kotličem. Bršlin 4, 
Novo mesto.

PRODAM KNJIGE za prvi in drugi 
letnik gimnazije. Dragomir Vuki- 
čevič. Zagrebška 18, Novo mesto.

PRODAM MIZO, dva fotelja, pre
progo in otroško posteljico. 
Ogled v petek, od 16. do 19. ure. 
Simoniti, Zagrebška 16, Novo 
mesto.

KUPIM
KUPIM hrastove in kostanjeve 

deske od 30 do 50 mm debeline
— suhe. Franc Pirc, Ljubljana, 
Certovška cesta 348 /a .

POSEST

MOTORNA VOZILA
POCENI PRODAM moped T 12, 

dobro ohranjen. Marija Lovše. 
Martinja vas 35, Mokronog. 

PRODAM TRAKTOR Ferguson 35 
s plugom. Jože Oblak, Brezovica 
2, Boštanj pri Sevnici.

POCENI PRODAM motor Horex. 
Naslov v upravi lista (1545/69).

PPODAM
CISTO NOV superavtomatičrvl 

pralm stroj, znamke Gorenje z 
rezervoarjem, ugodno prodam. 
Primeren je za uporabo, kjer ni 
vodovoda. Zdenka Ban, Polica
8. Krško.

PRODAM rabljeno ogrodje za zi
dan desni štedilnik. Kekec, Brfi- 
iin 43, Novo mesto.

PRODAM dva dobro ohranjena 
kavča in eh-a fotelja. Ogled vsak 
dan. Franc Kopič, Trdinova 5 /a. 
Novo mesto 

PRODAM dva štedilnika na drva.
Pugljeva 3. Novo mesto. 

UGODNO PRODAM v dobrem sta
rcu enoosni traktor na volan,

PRODAM enodružinsko hišo (4 
sobe, kuhinja, kopalnica in osta
le pritikline) podkleteno z ga
ražo, vodovodom in elektriko 
ter 800 mJ vrta v Ortneku (Mo
čile). Ogled v nedeljo. 17. in 
34. avgusta.

PRODAM novo hišo z 40 arov 
zem lje — njiva, vrt, brajda in 
sadno drevje — vse za 3 mili
jone 200 tisoč din. Peter Kuko
vičič, Dol Leskovec 71, Bresta
nica.

PRODAM POSESTVO v Mokrono
gu (3 ha zemlje, gospodarsko po
slopje z vrtom in hišo). Mokro
nog 60.

PRODAM ZIDANICO z dvema so
bama in vsemi pritiklinami, ne
kaj vinograd« na Trški gori. Na
slov v upravi lista (154-1/69).

ODDAM VINOGRADE in celotno 
gospodarsko poslopje ter zemljo 
v najam v Smavou prt Dobrniču.

9. AVGUSTA sem izgubila od Me
tlika do Novega mesta boršo, v 
kateri Je bilo vrednosti za 200 
dinarjev. Poštenega najditelja 
naprošam, da mi jo vrne proti 
nagradi na Brod 34. Novo me
sto.

ŽELITE trajen ln lep spomin? 
Prstane in druge zlate izdelke 
dobite pri Otmarju Zidariču, 
zlatarju na Gosposki 5, Ljufalja 
na (poleg univerze).

BOLEZNI JETER (zlutonico, vnet 
ja) zdravi rogaški DONAT vre
lec. Posvetujte se z zdravnikom, 
DONAT pa dobite v Novem m e
stu pri STANDARDU (MERCA
TORJU). HMELJNIKU In pri 
DOLENJKI.

Franc Luzar, Crtrovi log 24, Šent
jernej, prepovedujem vsako parki
ranje motornih vozil, postavljanje 
šotorov, kurjenja ognja in vožnjo 
po košenici na Gorjancih pri Jeze
ru v bližini Miklavža. Kdor tega 
ne bo upošteval, ga bom sodno 
preganjal.

Ludvik Pucelj, Hudeje 25, Treb
nje, prepovedujem Jožetu in Jožefi 
Kolman iz Hudeja 23, Trebnje, pa
šo, kokoši in hojo po mojem zem
ljišču. Ce tega ne bosta upoštevala, 
ju bom sodno preganjal.

ft?OBVESTIlA I
KOTLE ZA ŽGANJEKUHO vseh 

vrst izdeluje kvalitetno V. Kapelj, 
bakrokotlarstvo, Ljubljana, Alja
ževa c. 4. — šiška.

EKSPRESNO OČISTI oblačila 
Pralnica in kemična čistilnica No
vo mesto, Germova 5.

ŠČETKE ZA LOŠCILCE in aa
sesalce za prah obnavlja ščetarstvo 
Armič, Ljubljana. Tržaška 52.,

Temu ni treba namensko varče
vati, toda če hočete kaj več kot 
gnezdo na veji, začnite namen
sko varčevati že ta teden!

DOLENJSKA BANKA 

IN HRANILNICA 
v N o v e m  m e s t u
je uvedla posebno 
namensko varčevanje

za nakup, graditev in obnovo 

stanovanj

La&tno stanovanje si lahko pri
dobite z varčevanjem, z veza
njem sredstev delovne organi
zacije ter s posojilom banke!

Vključite se v novo obliko var
čevanja! -  Vsa pojasnila dobite 
brezplačno pri DOLENJSKI BAN
KI IN HRANILNICI v Novem me
stu ter pri njeni podružnici v 
KRŠKEM, kakor tudi v obeh 
ekspoziturah: v TREBNJEM in v 
METLIKI. •

Hranilno knjižico DBH lahko do
bite tudi pri vseh poštah v obči
nah Novo mesto, Krško, Metlika 
in Trebnje!

DBH v Novem mestu obrestuje 
hranilne vloge:

-  navadne po

-  vezane do

6% 
7,5%

Vsem udeležencem srečanja PTT 
uslužbencev Dolenjske pod miren
skim gradom se zahvaljujem za 
obisk, še posebno pa upravi PTT 
podjetja Novo mesto. — Gostilna 
Bojan Kolenc, Mirna.

Ob boleči izgubi dragega strica in 
svaka

ŠTEFANA BOLDINA
gostilničarja iz Dragatuša 

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom in znancem 
za izraze sožalja ter za pomoč, ki 
so nam jo nudili v najtežjih tre
nutkih, ga spremili na njegovi 

zadnji poti in darovali vence.
Žalujoča družina Ivanič in 

drugo sorodstvo

Z A H V A L A

Ob tragični sm rti našega 
sina in b rata

Lojzeta 
Obranoviea

se iskreno zahvaljujemo 
sorodnikom, prijateljem  
in znancem za izraženo 
sožalje te r vsem daroval
cem vencev in cvetja. 
Zahvaljujemo se posebno 
komandi vojne pošte 
9885/5 iz Batajnice za p re
voz in ribniškem u gar
nizonu za častni vod, ena
ko tudi rudniški godbi. 
Hvala vsem govornikom 
za lepe besede, izrečene 
ob grobu.

žalujoči: m ati, oče, brat
je in drugo sorodstvo.

Ob izgubi naše ljubljene mame

ANGELE FLORJANČIČ, 
rojene OPARA

iz Dolenje Dobrave pri Trebnjem
se zahvaljujemo vsem, ki so nam 
v teških dneh stali ob strani in 
nam pomagali na kakršenkoli na
čin in sočustvovali z nami. Poseb
no se zahvaljujemo za pomoč 
splošni bolnici Novo m esto, ZB, 
Z V VI in Društvu upokojencev Dol. 
Nemška vas in Trebnje, nadzor- 
ništvu proge Ivančna gorica, Mod
na oblačila Trebnje, vsem sose
dom in znancem, ki so jo spre
mili na njeno zadnjo pot. ji da
rovali vence in cvetje.

Žalujoči: sinova France in 
Jože z družinama, hčerka 
Angelca z možem in sin 
Lojze

Primariju pljučnega oddelka 
splošne bolnišnice Novo mesto dr. 
Ivu Smrečniku, dr. Smiljanu Tro- 
bežu in dr. Veleni Zakrajškovl se 
iskreno zahvaljujem za neprecen
ljiv trud, skrb in strokovno zna
nje. ki so mi ga nudili v času

OBIRANJE
HMELJA
se bo na hmeljiščih 
Km etijske šole Grm

v Srebrničah
začelo v ponedeljek, 18. 
avgusta z ju traj. Cena aa 
škaf obranega hm elja bo 
1.80 din. Oddaljenejšim 
obiralcem bomo zagotovili 
tudi prenočišče in hrano. 

KMETIJSKA ŠOLA GRM

težke bolezni kot pacientu tega od
delka. Nenehno prizadevanje in hu
man čut do človeka, ki jim  je  
izročen v zdravljenje, sta ne samo 
meni, temveč mnogim bolnikom 
vrnila zdravje. Ravno tako se pri
srčno zahvaljujem pomožnemu 
zdravstvenemu in strežnemu oseb
ju za požrtvovalno nego in skrb!
— Franc Kos, Črnomelj.

Po težki in mučni boleani nas je 
vedno zapustil naš dragi mož, ata, 

stari ata in brat

JOŽE MIKOLIČ
iz Bendlj pri Brusnicah

Iskreno se  zahvaljujemo vsem so 
rodnikom, prijateljem in sosedom  
za podarjene vence in cvetje. Po
sebno zahvalo smo dolžni dr. Mi
ru Vodniku za mnogoštevilne obi
ske in njegov trud, strežnemu 
osebju splošne bolnice Novo me
sto, gospodu župniku za ganljive 
besede in petje pri odprtem gro
bu. Lepa hvala vsem, ki ste ga 
spremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: žena Pepca, s i
novi Jože, Tone, Miha z 
družinami, hčerke Anica, 
Jožica, Milka z družina
mi, sin Stanko, Martin, 
hčerka Cvetka in drugo 
sorodstvo.

»SHUBS
Dragemu tatiju Petru Vidiijeviču 

iz Bojaneev za 60. letnico iskreno 
čestitajo z najlepšimi željami — 
žena Bosiljka, hčerki Mira in Mi
lena ter Peter z družinami.

Lojzki Gorišek iz Slavkove ulice 
in Dragici Pate iz Dol. Kamene, 
Novo mesto za njima praznika še 
obilo zdravih in srečnih let želijo: 
mama, sestre in brat z družinami.

Mariji Rolih z Rateža pri No
vem mestu, sedaj zaposleni v Švi
ci, želi za god vse lepo sestrica 
Slavi ter drugi domači.

Dragemu in skrbnemu očetu 
Francu Seničarju iz žapiiž pri 
Šentjerneju za njegov 70. rojstni 
dan iskrene čestitke ter še mnogo 
zdravih in srečnih let! Enako tudi 
mami za minuli praznik. Hvaležni 
otroci z družinami, enajst vnučkov 
pa jima pošilja koš poljubčkov!
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1 KRI. KI REŠUJE ŽIVLJENJA j
E Pretekli teden so darovali kri na novomeški transfuzijski E
r: postaji: Danilu Kovačič, Jože Bratkovič, Lado Janc, Miro E
:= Stopar, Viljem Udovič, Jože Udovič, Marija Konda, Dominik E
=  Vesel in Bojan Bele, člani Novoteksa Novo mesto; Franc E
=  Cečelič, Martin Safar, Jože Kostrevc, Aleksander Zupan in E
— Ivan Kastelic, člani IMV; Rezka Klobučar, članica Novo E
= lesa; Ivanka Brulc. Martin Doblehar, Fanika Mrak, Drago E
=  Brezovar, Lojze Kočevar, Ana Arkar in Stane Kočevar, člani E
E  Krke, tovarne zdravil; Metod Hočevar, Jože Blažič, Evstahlj =
E Jarnžič, Jože Gazvoda, Majda Vojsk in Slobodanka Nova E
E kovič, člani občinske skupščine Novo mesto; Rozalija Plut E
E upokojenka iz Semiča; Vladimir Gvardjančič, Anton Klohti E
E Car, Ivan Irt, Janez Progar in Jože Kukec, člani PTT pod j;
E Jot j a Novo mesto; Zinka Zalokar, Marjeta Bajuk ln Marija - E
=  Levičar, članice Obrtnika Novo mesto. =

Jožefa Sterle, članica Splošne bolnice; Alojz Kalol, člar. E
E  Cestnega podjetja;. Anica Kafol, članica osnovne šole Novo E
E mesto; Janez Vodopivec, član trg. fxxljetja Mercator Novo E
E mesto; Janez Gazvoda, član Opremalesa Gotna vas; Tilka E
E Golob in Andrej Koce, člana Zavoda za zaposlovanje; Marija E
E  Kastelic, Stane Kavšek, Jožica Ščuka, Sonja Petrič in E
= Branka Pajič, člani Laboda; Olga Kastelic, članica Zdrav- E
= stvenega dom a Novo mesto; Sonja Klobučar ln Jože Kocjan, S
=  člana Novotehne;
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DOLENJSKI LIST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI; občinske konteren 

ce SZDL Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metli 
ka. Novo mesto. Ribnica. Sevnica in Trebnje

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR Tone Gošnik 
(glavni in odgovorni urednik), Rta Bačer, Slavko
Dokl. MiloS Jakopee, Marjan Legan. M anja Pado-

’ m n, Jože Primc, Jožica Teppey in Ivan Zoran Teb 
nični urednik- Marjan Mcxškon

IZHAJA vsau četrtek -  Posamezna štev Uka 10 
par (70 starih  din) -  Letna naročnina- 32 Ndin 
(320<i Sdln) polletna naročnino 16 novih dinarjev
(1600 Sdin); plačljiva Je vnaprej — Za inozemstvo
«2.50 novih dinarjev (6.360 Sdin) oz 5 am eriških do  
larjev ali ustrezna druga valuta v vrednosti 5 am eri 
škili dolarjev -  Tekoči račun p n  podr SDK v Novem 
mestu 62141-9 -  NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRA. 
VE Novo mesto, Glavni trg 3 — Poštni predal. 33 — 
Telefon: (068)-21-227 -  Nenaročenih rokopisov in 
fotografij ne vračamo -  Tiska OP »Deloa v Ljubljani


