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Pozdravljeni
aktivisti OF!
Spet bodo zavihrale za
stave nad p a rtiz a n s k im i Do
le n js k im i T oplicam i. K o t
so v ih ra le v dneh, ko je
o k u p a to r s s v o jim i p la 
čanci n a jb o lj neusm iljeno
d iv ja l po deželi, k o t so v i
hrale na nepozabni p ro sla 
v i slovenskih brigad v je 
seni 1952 te r še d o s tik ra t
ob n a jra z lič n e jš ih p rilo ž 
n o stih in sp o m in sk ih dneh.
Obešali so j i h vedno is ti
s k ro m n i lju d je — aktivistf-,
pa n a j se je n jih o v a črgan iza cija im enovala Osvo
b odilna fr o n ta a li S ociali
stična zveza. T o k ra t j i h bo
mo d v ig n ili n jim v čast in
sp o m in ! Težko si brez n jih
p re d sta vlja m o
oboroženo
vstajo, težko p o v o jn o grad
n jo naše družbe in gospo
darstva.
še preden je počila p rv a
partizanska puška so ak
tiv is ti z b ira li opremo, h ra 
no, p o s ta v lja li javke, p r i 
p r a v lja li m o b iliz a c ijo za
v se ljud ski upor. Potem so
sovra žn iku
p red nosom
z b ira li info rm a c ije , orožje,
sanitetne potrebščine in
vse, brez česar bi b ili bor
ci v gozdovih pravzaprav
p ra z n ih ro k. I n ne nazad
n je — p o sta vili so tem elje
p rv e slovenske lju d sk e ob
lasti, zgodovinske tem elje
m la d i
slovenski
državi.
P rv ič so začele slovenske
lju d sk e množice sam ostoj
no p o litič n o odločati. Osvo

Na razširjeni seji m edob
činskega sveta Zveze kom u
nistov so v torek, 2. ju n ija,
govorili o osnutku stališč in
sklepov druge seje konferen
ce ZKS o nadaljnjem razvoju
družbeno-ekonom skih odno
sov v km etijstvu. Na seji v
Novem m estu so bili razen
članov novomeškega m edob
činskega sveta tudi kmetij&ki
strokovnjaki.

^OFj

Krajevni praznik
na Mirni

ZBOR
AKTIVISTOV
O S V O BO D I L N E
FRONTE
SLOVENSKEGA
NA RODA
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D o len jsk e T op lice, p rijazn e in d o m a če k ot ved n o, čak ajo n ed eljsk e g o ste (F oto: S lavk o D okl)

KATERE OBČINE BODO SODELOVALE?

Dolenjski skupščinski svet
Na predlog medobčinskega sveta ZK bodo 11. junija pripravili osnutek
statuta - Prvi: Novo mesto, Trebnje, Metlika in Črnomelj

Sekretar medobčinskega sveta ZKS Novo mesto Lud
vik Golob je v ponedeljek, 1. junija, sklical pogovor,
ki so se ga udeležili predsedniki novomeške, trebanj
ske in metliške občinske skupščine Franci Kuhar,
Ciril Pevec in Ivan žele, medtem ko inž. 'Martina
Janžekoviča iz Črnomlja na sestanek ni bilo.
Občinski predsedniki so ga sodelovanja na Dolenj
bili mnenja, da je za skem nujno potreben med
usklajevanje medobčinske občinski skupščinski svet,

Proste sobote za šolnike
bo d ilna fr o n ta je postala
n a jširša p o litič n a osnova
narodnoosvobodilnega boja
in nove lju d sk e oblasti.
N je n p ro g ra m je b il po vo
l j i lju d i pod vo dstvom n a j
n a pre d ne jših s il združitev
teženj In h o te n j ra z ličn ih
dru žb e nih skupin, slojev in
posam eznikov
v p o litič 
nem živ lje n ju .
P ra zn ik a k tiv is to v Osvo
bodilne fr o n te v D o le n js k ih
T o p licah p rv ič posvečen
p ra v n jim , je p ra z n ik vseh
slovenskih delo vn ih lju d i.
Od p rv ih d n i L ju d s k e fr o n 
te je m in ilo več k o t trid e 
set le t in poželi smo že
p rve sadove sa m o u p ra vlja 
n ja, o k a te rih so si ta k ra t
k o m a j u p a li s a n ja ti celo
n a jn a p re d n e jš i;
tega pa
brez zavednih in p o ž rtv o 
v a ln ih a k tiv is to v ne bi n i
k o li dosegli. Slavnost pod
Rogom n a j bo to p lo p r i 
znanje in zahvala vsem, k i
so k a k o rk o li pom agali naši
narod n o osvo bo d ilni v o js k i
v njenem hudem, neena
kem, a zm agovitem boju,
p riz n a n je vsem, k i so nese
bično g ra d ili novo sociali
stično do m o v in o !
I n k e r je p ra v nas Do
lenjce doletela čast. da
smo spet n jih o v i go stite lji,
j i m še to lik o b o lj veselo
kliče m o iskre n o
D O B R O D O Š L I!

V osnovni šoli v Ribnici in učitelji na vseh p etih šo
j
so se odločili uvesti ‘ z no  lah.
Pednevni delovni teden so
vim šolskim letom proste
sobote.
V odstvo' šole
Je uvedli že v k ran jsk i občini in
predtem tem eljito preučilo na nekaterih drugih šolah in
razm ere; m ed starše svojih se je dobro obnesel.
učencev so poslali vprašal
nik, koliko staršev že im a
p roste sobote. Z »da« je od
govorilo skoro 64 odstotkov.
Med tistim i, ki nim ajo p ro 
stih
sobot,
so predvsem
kmefiki starši. lju d je , ki
p ri učiteljih vidijo le počit
nice, bodo sedaj lahko spet
nevoščljivi, češ. koliko im a
jo prosto, vendar n i res. Po
šolskem koledarju m ora biti
v letu 210 šolskih dni; zara
di p ro stih sobot se bo po
uk pričel p rej (1. septem b
ra ) polletne počitnice bodo
k rajše, šolsko leto p a se
bo končalo konec ju nije. S
pro stim i sobotam i bo u stre 
ženo mnogim staršem ; veli
ko lažje se bodo posvetili
njim in njihovem u učenju,
jim pom agali, učenci pa bo
do imeli več časa za
drilo.
-vec

še posebej, ker so pred
nami pomembne naloge,
med katerimi je poglaviten
srednjeročni program raz
voja. Zato so se zmenili,
da bodo občinske skupšči
ne ustanoviteljice tega
medobčinskega sveta, v ka
terem bo vsaka občina
imela po tri predstavnike,
pred katerimi bo tudi
predsednik občinske skup
ščine. 11. junija bodo na
delovnem sestanku že pri
pravili osnutek statuta, ki
naj bi ga občinske skup
ščine potrdile še pred po
letjem. K sodelovanju bo[ do povabili vse dolenjske
občine.

Večina glasov je za cesto
Dosedanji zbori volivcev so zelo uspeli
V kočevski občini potekajo
teh dneh zbori volivcev,
na katerih občani glasujejo
o uvedbi sam oprispevka za
posodobljenje ceste Kočevje
—B rod na Kolpi. Do 1. juni-

v

Šah: Slovenija
(Kočevje) četrta
Na prvem uradnem pionirskem
ekipnem šahovskem prvenstvu Ju 
goslavije, ki je bilo od 23. do 26.
m aja v Poreču, so ekipe, zasedle
naslednja mesta: 1. H rvatska 22
točk, 2. Vojvodina 19,5, 3. Srbija
18,5, 4. Slovenija 18, 5. BiH 17,5,
6. Makedonija, 7. Crna gora in 8.
Kosmet.
Barve Slovenije je branila ekipa
starejših pionirjev iz Kočevja, ki
je zmagala na nedavnem republi
škem prvenstvu. V moštvu so bili
pionirji: Mohar, ču k , Blatnik in
Vizjak, rezerve pa Bokan, Bartolme in Vončina.
Prvenstvo je organizirala .Šahov
ska zveza Jugoslavije, financiral pa
ga je pionirski časopis »Male novi
ne« iz Sarajeva.

ja je bilo 10 zborov volivcev
v delovnih organizacijah in
30 na podeželju.
Iz zapisnikov je razvid
no, da se je zborov v šti
rih m anjših delovnih organi
zacijah udeležilo 232 ljudi,
od tega jih je 225 glasovalo
za uvedbo sam oprispevka, 3
proti, 4 pa so se glasovanja
vzdržali.
24 zborov vclivcev na pode
želju se je udeležilo 1208 ob
čanov, od tega jih je za
uvedbo sam oprispevka gla
sovalo 1110, 18 pro ti, 53 pa
se jih je glasovanja vzdržalo.
Udeležba na zborih je bila
večja, ko t je glasov, ker so
se udeležili zborov tudi ne
k ateri, ki so že glasovali v
delovnih organizacijah.
Po sedanjih nepopolnih po
datkih so najbolj uspeli zbo
ri yolivcev v vaseh ob cesti
K očevje—B rod na K olpi in
Kolpski dolini. Izjem a je ie
Predgrad, k je r je bilo 21 gla
sov za sam oprispevek, 4 p ro 
ti, 21 p a se jih Je glasovanja
vzdržalo. V V asi-Fari in oko
lišk ih ' zborih^ volivcev je po
oceni (u radni podatki še ni
so znani) prišlo na volišča
od 75 do preko 95 odstotkov
vpisanih volivcev in so vsi
glasovali za sam oprispevek.
J. P.
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OD 4. DO 14. JUNIJA

Petdnevni pouk
P rihodnje šolsko leto bodo
im eli učenci osnovnih šol
M irna, M okronog, Š en trup ert,
T reb nje in Veliki G aber pouk'
le pet/krat n a teden: sobote
bodo im eli p ro ste. T ako so iz
glasovali odborniki n a zadnji
občinski seji, potem ko so
se podobno odločili že sta rši

M irna slavi 7. ju n ija svoj
krajevni praznik: v soboto,
6. ju n ija, bo gostovalo celj
sko ljudsko gledališče z In 
kretovo dram atizacijo Ju rči
čevega Desetega brata. P red
stava bo. na prostem pod
m irenskim gradom . V nede
ljo bodo dopoldne športne
prireditve, ob 13,30 bo slav
nostna seja sveta krajevne
skupnosti, ob 14. u ri bodo
odprli otroški vrtec, ob 15.
u ri pa kopališče pod gra
dom. Za zabavo na veselem
raja n ju po slovesnostih bo
skrbel ansam bel P lanšarji.

SREČ AN JE N A JV IŠJIH — 1. ju n ija je bil na O točcu sesta n ek p red sta v n ik o v družb eno-političn ih In p red sta v n išk ih organ ov iz SR H rv a tsk e in S lo v en ije. N a se sta n 
ku, k i m u je p red sed o v a l p red sed n ik CK ZK S F ranc P o p it, so izm en jali in fo rm a 
cije o ak tu aln ih p o litičn ih , g o sp od arsk ih in d ru g ih vp rašan jih . N a slik i: p red sed 
nica CK ZK H r va tsk e dr. S avka D abčević-K tičar (d e s n o ) in p red sed n ik izvršn ega
sv eta sk u p ščin e S R S S ta n e K avčič (v sr e d i) v razgovoru m ed o d m orom .
(F o to : S lavk o D o k l)

N ek ak o od 6. ju n ija
d a lje n esta ln o s p ogo 
stim i p ad avin am i
in
oh lad itvam i, vča sih tu 
di tra jeu dež. O krog 9.
in 13. ju n ija v m es eno
do d vodn evno izb o ljša 
n je vrem ena.
Dr. V, M.

tedenski Zajamčene cene in pogodbe
m ozaik
A m erišiki cariniki so za
skrbljeni zaradi orožja, ki ga
am eriški vojaki iz Indokine
pošiljajo kot »spom inke« do
mov. poleg orožja pošiljajo
tudi ročne bombe. Sam o v
enem dnevu so cariniki za
plenili za eno sobo orožja,
č e so am eriški cariniki za
skrbljeni zaradi »uvoza« orož
ja,- pa je lahko svet še bolj
zaskrbljen zaradi »izvoza«
ameriškega orožja, bom b in
s m r t i . . . V zadnjem času
se zgrinja na am eriški K on
gres toliko protivojnih de
monstrantov. da so nekateri
senatorji izjavili, da bodo go
vorili samo z dem onstranti iz
svoje zvezne države, č e bi ho
teli sprejeti vse dem onstran
te, ne bi mogli delati nič dru
gega, kot jih p o slu ša ti. . .
K am boški režim Lon Nola je
preimenoval nekatere ulice v
Phnom Penhu. Tako je bul
var M ao Ce Tunga postal bul
var predsednika Nizona. Mor
da pa to preimenovanje ni
dokončno .. B ritanski pre
m ier Wilson je bil v zadre
gi. kaj naj uradno reče po
am eriškem vdoru v K am bo
džo, da se ne bi zam eril A m e
ričanom in svojem u proameriškem u zunanjem u m inistru ,
V parlamentu je zato dejal:
»Spričo tako dolge vojne in
dolgega razočaranja nad izja
lovljenim i hitrim i rešitvami
je razum no izrazitu dvom . ali
bo ta odločitev (vdor v K am 
bodžo) prinesla hiter m ir ali
bo ustvarila položaj, ki ga bo
težko obvladati.« S to izjavo
se nhjbrž m preveč zameril
ne Američanom ne svojem u
zunanjem u m inistru .. Pred
sednik Filipinov, Marcos. je
še vedno živ. čeprav mu je
neki vedeževalec prerokoval,
da ga bodo u b ili., Morda je
živ tudi zato. ker so skrbno
poskrbeli za njegovo varnost
Med drugim so prem estili na
deželo nekega majhnega in
suhega pisarja, ker je vede
ževalec povedal, da bo pred
sednika ubil m ajhen in suh
človek . . Obisk predsednika
rasistične južnoafriške vlade
Vorsterja v Malaviju je vzbu
dil ogorčenje v drugih afri
ških državah, ki obsojajo
apartheid m rasistične reži
me. predsednik Malavija dr.
Hastings Banda pa si očitno
m isli, da je vsak denar do
ber. četudi je od ra sisto v. .

»GRUDA« je pred dvema letoma sklenila pogod
be z živinorejci za 6000 mladih pitanih goved,
lani za 15.000, letos pa predvideva že 46.000 Bo uresničila tak program?

Ob koncu aprila je bilo
končano sklepanje petletnih
pogodb za pitanje mladih
goved in triletnih pogodb za
p itanje prašičev; za to živi
no
jam či odkupne
cene
zvezni sklad za pospeševa
nje živinoreje in za izvoz ži
vine in mesa. Zajamčene cene
so nekoliko nižje od seda
njih tržnih, a višje od tistih,
ki jih je jam čil zvezno za
vod za m aterialne rezerve.
Za prvovrstno pitano gove
do je zajam čena cena 7,20
din za kilogram žive teže,
za prašiče pa 6,00 din.
Sedanje tržne cene goved
in prašičev so visoke. Take
pa ne bodo ostale tri ali pet
let. Gotovo se bo prej pono
vilo, k ar se je že večkrat: iz
redno visoke cene se v k rat
kem času znižajo pod proiz
vodne stroške. Sklad za po
speševanje živinoreje naj bi
to preprečil s takim i zajam 
čenimi cenam i, ki bodo za
živinorejce še spodbudne.
Pomagal pa bo le tistim
družbenim in zasebnim živi
norejcem , ki so sklenili
ustrezne pogodbe in jih re
g istrirali pri njem .

TELEGRAMI
LIMA — Zadnjega m aja je Peru
prizadejal najhujši potres tega sto
letja. ki so ga zabeležili tudi pri
nas. Po prvih poročilih je samo
v ozki dolini Iaylas izgubilo življe
nje 5000 ljudi. Več mest in krajev
je potres zravnal z zemljo. K ata
strofalni potres je trajal 40 sekund,
njegovo središče Da je bilo 600 ki
lometrov severozahodno od Lime.
PHNOM -*PENH — Kamboška
vlada Lop Nola je s 1. junijem
uvedla izredno stanje v Kambodži
ter smrtni; in druge kazni za tiste,
ki ne bodo spoštovali politike vla
de.
DUNAJ — Na Dunaju je bil iz
redni kongres KP Avstrije, ki je
poskušal izgladiti nasprotje med
tremi strujam i v partiji Za zdaj
še niso sporočili, kdo je bil izvo
ljen v vodilna telesa partije.
TEL AVIV — Izraelski zunanji
minister Aba Eban je v Intervjuju
po izraelski televiziji pozval ZDA
naj »intervenirajo in preprečijo no
vo vmešavanje« Sovjetske zveze na
Srednjem vzhodu.
MOSKV \ — Sovjetski list »Izvestija« je obtožil Kitajsko, da
oskrbuje 7 opremo in hrano ame
riške čete, ki se bojujejo v Jugo
vzhodni Aziji List piše. da so ki
tajski voditelji močno odvisni od
Hong Konga za zlato in trdne de
vize Kitajska hrana in oprema iz
Hong Konga pa gre naravnost k
Američanom — Dišejo »Izvestija«

tedenski notranjepolitični pregled
M DOLGOROČNI PROGRAM
S L O V E N IJE — D elegati vseh slo 
ven sk ih ob čin so p rejšn ji ted en ob 
ravnavali v repu bliški sk u p ščin i o s
nutek izh od išč za se sta v o reso lu ci
j e o d o lg o ro čn em ekonom sko-političn em razvoju S lo v en ije (d o leta
1985t Ta izh o d išča o b eta jo S lo v en i
ji v n asled n jem ob d o b ju p o licen 
tričen razvoj. T o p om en i, da s e ne
bo razvijalo le rep u b lišk o središče,
p ač p a vsa živi jen sk o sp o so b n a
sred išča. T o sp o so b n o s t pa so v
zad n jem d e se tle tju p o k a za li štev il
ni k raji k o t npr. N o v o m e sto , N o
va G orica. C erknica, V elenje, M ur
sk a S o b o ta in še m n ogi drugi. R az
prava na o m en jen em zb oru pa je
op ozo rila, da v p rih od n jem o b d ob 
ju n e bodo im eli od lo čiln e vloge za
razvoj p osam ezn ega kraja in c e lo t
n e S lo v en ije sa m o kapital in prid
n e roke, m arveč tudi razgledani in
stro k o v n o sp o so b n i lju d je
■ TISA ČEDALJE BOLJ GROZI
— Po k atastrofa ln ih p op lavah v R o
m u n iji se velik a n sk e vod e v alijo po
rekah, zlasti po T isi, v n ašo državo,
ž e v n ed eljo zvečer je T isa pri Senti n arasla na 897 cm . kar je 11 cm
več, k ot je bila T isa globok a leta
1932 ko so bile k atastro faln e p o 
p lave K akih 300 km d o lg e b regove
T ise lju d je m rzlično u trju jejo z n a
sipi. N a p o m oč so p rih itele tudi
enot*- JLA V B ečeju so že v ned e
ljo iz selil p rebivalce 76 ogroženih
hiš, prav tako pa izselju jejo ljudi
v n ek aterih drugih krajih
■ KONFERENCA ZKS O KM E
TIJSTVU — D ne 25 jun ija bo k o n 
ferenca
k o m u n isto v S lo v en i
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Koliko pogodb je bilo
sklenjenih?
Večina slovenskih zasebnih
živinorejcev
pravi, da
o
sklepanju takih pogodb ni
veliko slišala, nekateri sploh
nič. Točnih številk nim amo.
Po raznih ocenah poslovne
ga sodelovanja pri pitanju
živine pa se lahko vpraša
mo, kako se je naše km etij
stvo sploh uspelo obdržati
na sedanji ravni. Seveda na
škodo kmetov. Okrog tri če*
trtin e vseh dohodkov iz
km etijstva daje živinoreja.
Vzlic tem u je živinoreja sla
bo organizirana. Ogroža jo
vsak prepih na trgu, ki se
pojavi zaradi neorganizira
nosti. A vzlic tem u taka okle
vanja. Bolj pri nekaterih
km etijskih organizacijah kot
pri. km etih. To potrjujejo
sam orastniška društva živi
norejcev za vzajemno po
moč, ki so si že ustanovila
republiško zvezo.
Za načrtno in pogodbeno
pitanje in prodajo živine je
več možnosti. Sklad repu b
liških rezerv je zbral za o r
ganizirano p itanje goved 10
milijonov din. Se vedno ni
so uporabljena vsa sredstva.
Izvozno-uvozno podjetje »Gru
da« v L jubljani pa sklepa
z živinorejci take pogodbe,
da jim preskrbi tudi teleta
in jim plača prirastek po
dogovorjeni ceni. Pred dve
ma letom a je sklenilo po

IZREKI
Nekateri obrambni
ministri so pravza
prav napadalni mini
stri.
Z lačnim je hudo,
s presitim še huje.
Zaradi dolgih las si
ni vredno delati sivih
las.
Jezik diplomatov in
politikov bodi človeščina!
Henrik Zbil

-

IZ V IR E N PRO TEST — A m erišk a m ladina na n ajrazličn ejše n a č i n e p ro testira pro
ti v o jn i v Indok ini. M ed n jim i tu d i s sim b o li m iru in p ro testa p ro ti vojn i, k i so si
jih narisali na štu d en tsk e h alje. S lik a p rik azu je štu d en te in štud en tk e na univerzi
M assach u setts m ed slo v e sn o stjo p o d eljev an ja d ip lom .
T elefoto: UPI
godbe za 6000 pitanih telet,
lani že za 15.000, letos pa
načrtuje 46.000. K er v Slo
veniji ni moglo najti toiiko
rejcev, sklepa pogodbe tu 
di v drugih republikah. S
kmeti sklepa pogodbe s po
sredovanjem km etijskih o r
ganizacij.
I Za prim erjavo poglej
mo še v Vojvodino. Poroči
la pravijo, da je poslovno
združenje
živinorejcev
in
m esne industrije registriralo
pri zveznem skladu za po
speševanje živinoreje in iz
voza živine in mesa pogodbe
za več kot 170.000 m ladih pi
tanih goved in za več kot
milijon pitanih prašičev. To
liko za letos. Za prihodnja
leta im ajo sklenjenih še več
pogodb. Leta 1972 bodo po
doslej sklenjenih pogodbah
spitali in prodali poldrugi
milijon prašičev, v petem le
tu pogodb pa že 213.000 go
ved. Ali bo naša neorganizi
rana živinoreja lahko tek
m ovala‘s tako prirejo?
■ In kdo bo kriv, če ne
bo mogla? Vsi in nihče!
Z jezo pa se ne da pomaga
ti. T akrat se bo prepozno
jeziti. Rejo in prodajo živi
ne je treba načrtovati tako,
kot delajo konkurenti.
Jože Petek

tedenski notranjepolitični pregled

je ob ravnavala n aloge k o m u n istov
pri razvijanju d ru žb en o ek on om sk ih
od n o so v v k m etijstvu .
■ STANARINA Š E N E BO ZVI
ŠANA? Zvezni zavod za c e n e je
predlagal zveznem u izvršn em u sv e 
tu o zirom a zvezni sk u p ščin i, da se
stanarin e s 1. ju lije m le to s š e ne
bd zvišale, k ot je b ilo p red viden o,
m arveč naj bi jih »zamrznili« do
konca leta, da n e bi š e s tem p ri
zadeli standarda. Ce bo predlog
sp rejet (o njem bo zvezna skupšči-

Razvoj vseh
sposobnih središč
sk lep ala še v tem m e s e c u ), si
io n ajem n ik i sta nov an j sicer ne
k olik o od dah nili, n atek lo pa s e bo
m anj d en arja za gradn jo novih sta 
novanj. V prašan je je, k ateri kon ec
šib e je m anj boleč.
»
■ KMEČKA OH CET 1970 — V
so b o to je na lju b lja n sk em m ag i
stratu reklo sv o j »da« v raznih je 
zikih 14 parov iz raznih držav. Le
to š n je k m ečk o o h cet si je o gled alo
kakih 70.000 ljudi, p o televiziji pa
so jo lahko sp rem lja li v 30 ev ro p 
skih in a fr išk ilu d rža v a h L jub ljan
sk i h oteli so bili zased eni d o zad 
njega kotička. T ak o je »km ečka o h 
cet« p rerasla v velik o m ed n arod n o
tu rističn o prireditev.

■
LJUBLJANA — BEOGRAD:
6 UR — V so b o to je iz Zagreba pr
vič odp eljal v B eograd električni
vlak. N a elek trificiran i progi b odo
vlaki vozili d o sti h itreje, tak o da
bo p o to v a n je od L jubljane do B e o 
grada trajalo m anj k o t š e s t ur (d o
slej 9 u r), iz Zagreba do B eograda
pa štiri ure. T o je hkrati n ajvečja
prid ob itev novega voznega reda na
železnici, ki je začel veljati 31. m a 
ja.
■ M INIM ALNI O S E B N I DOHO
D EK — 500 N D — R ep ublišk i izvr
šn i sv e t je sp rejel p red log zak on a
o m in im aln em o seb n em dohodku.
Ta zak on bo zagotovil d elav cem v
naši rep ub lik i n a jm a n jši o seb n i d o 
hod ek 500 d in arjev m esečn o v p ri
m eru če d elov n a org an iza cija zaide
v težave.
■
IZ LITOSTROJA LETNO 15
TISOČ VOZIL? V pkviru so d e lo v a 
nja m ed fran cosk o a v to m o b ilsk o
firm o R enault in lju b ljan sk im Li
to str o je m naj bi L itostroj poslej
m on tiral najm anj 15.000 renaulto
vih a v to m o b ilo v letno.
■ SPET DRAŽJE AVTOMOBIL
SKO ZAVAROVANJE? Z druženje
zavarovaln ih organizacij Jugoslavi
je trdi, da so im ele zavarovalnice
lani — kljub 40-odstotm p od ra žit
vi zavarovanja — 48 m ilijo n o v d i
narjev zgube pri o b vezn em zavaro
vanju Zato se zavzem ajo za zo p et
no pod ražitev a v to m o b ilsk eg a za
varovanja, m ed tem ko A vtom oto
zveza J u g oslav ije to zah tevo zavra
ča kot n eu tem eljen o.

tedenski zunanjepolitični pregled \
Predsednik Nixon je pred
nekaj dnevi obiskal univerzo
v zvezni državi Tennessee in
verski shod avangelista Billyja G raham a. Pri prvem obi
sku je N'ixon hotel vsekakor
pokazati, da bi se rad pogo
varjal in sporazumeval z am e
riško mladino, ki je dvignila
tako močan glas protesta, ko
je pred dobrim mesecem uka
zal am eriškim četam, naj
vdrejo v Kambodžo. Resnica
pa je tudi ta, da je univerza
Tennessee ena izmed redkih
univerz v ZDA v tem tren u t
ku, kjer se lahko prikaže
predsednik
ZDA,
ne
da
bi ga študenti izžvižgali ali
ga celo ogrožali.
Pri drugem obisku — na
verskem shodu Billyja G ra
ham a — pa je Nixon očitno
računal na to, da bo pridobil
po tradiciji bolj desničarsko
in okostenelo javnost v tako
imenovanem »biblijskem pa
su« v ZDA. Ta javnost ni
Nuconov naravni zaveznik, to 
da sila kola lomi. Nixon si je
po vdoru am eriških čet v
Kambodžo odtujil precejšen
del svojih »naravnih« zavezni
kov in trenutno si jih išče
drugje Pri tem pa poskuša
na vse kriplje doseči spet po
litično ravnotežje in spraviti
nezadovoljneže nazaj v svoj
tabor.
Njegova glavna karta je iz
java, da bo do 30. ju nija le
tos nepreklicno odpoklical iz
Kambodže vse am eriške vo
jake. To naj bi pomirilo n aj
bolj razburjene duhove. Pri
tem računa, da se am eriško
javno mnenje ne bo toliko
razburjalo, če ostanejo v K am
bodži južni Vietnamci kot
am eriški zavezniki, flk ra ti
krožijo govorice da bo Nixon v enem letu odpoklical še
150.000 am eriških vojakov tz
Južnega Vietnama Skratka.
Nixon si kupuje čas in upa.
da se bo b urja zaradi am eri
škega vdora v Kambodžo sti
šala.
Pomirjevalna zagotovila je
Nixon dal tudi pomembnim
predstavnikom finančnega sve
ta z Wall Streeta. Morda je
s tem tudi nekoliko prispeval
k presenetljivem u okrevanju
borze na Wall Streetu. kjer
so delnice po vztrajnem pa
danju vrednosti — nekateri
so začeli že govoriti o letu
1929 — začele ponovno ska
kati. Tako je v 24 urah pre
tekli teden vrednost industrijPARIZ — Franclja je opravila
novo eksplozijo atomske bombe
»velike moči« v ozračju. Med po
skusi, ki so se začeli 15. maja na
Pacifiku bo Francija opravila osem
cksnlofl j .
KARTUM Predsednik ZAR
Naser |e med obiskom v Kartumu
izjavil, da ZAR ni samo v vojni z
Izraelom, ampak tudi z ZDA »v
oodobi Izraela«. Poudaril le. da
bo SZ Se naprej DoSiliala orožje
arabskim državam To bo trajalo,
dokler bodo arabska ozemlja oku
pirana.

skih delnic na VVali Streetu
poskočila za 20,95 točk. Sam o
v dveh dneh je vrednost del
nic poskočila za rekordnih 53
točk. Tako so špekulanti v
nekaj dneh izgubili ali zaslu
žili na m ilijone dolarjev.
Kaj se je zgodilo? Ali so
zdaj izginili razlogi, zaradi
katerih je prišlo do takih
padcev na borzi? Niti en
vzrok krize ni bil odpravljen,
š e zm eraj grozi gospodarska

N xonove
delnice
recesija, se zm eraj je za ame«
riške razm ere rekordno šte
vilo' brezposelnih, še vedno
je na domači fronti zelo ne
m irno in še vedno tra ja voj
na v Indokini. Resnica pa je
najbrž v tem , da je am eri
ško gospodarstvo kljub vse
mu tako trdno, da so bili sko
koviti padci verjetno posle
dica panike po am eriškem
vdoru v Kambodžo, da so
zdaj delnice takb poskočile,
ker so poslovni krogi uvideli,
da še ni konec sveta, in da se
bodo zdaj delnice um irile na
neki razum ni ravni.
O Cejlonu je bilo v zad
njem času malo slišati. Tudi
napoved volitev ni vzbudila
v svetu posebne pozornosti.
Toda ko je javnost zvedela
za rezultate volitev, se je ves
svetovni tisk razpisal o teh
volitvah.
Volitve so prinesle presenet
ljivo veliko zmago gospe Sirimave B andaranaike in združene opozicijske fronte. Iz
med 151 možnih m est v p ar
lamentu jih je fron ta dobila
k ar 116. Samo stran k a go
spe B andaranaike brez za
veznikov — S trank a svobode
— je dobila 85 sedežev in s
tem absolutno večino. Prej
jih je imela kom aj 40.
To je bil uničujoč poraz
desničarskega prem iera Senanavakeja, ki je pred peti
mi leti zmagal z obljubo, da
bo okrepil cejlonsko gospo
darstvo in zavaroval »pravo
dem okracijo pred vdorom
marksizma«. Toda za Cejionce je očitno beseda dem okra
cija prazen pojem , ko je vsak
neti brez dela in. ko .je niha
nje cen za surovine občutil
predvsem mali človek.
Gosna B andaranaike ho na
cionalizirala banke in uvozne
družbe in uvedla ljudske od
bore In »svete zaposlenih« V
zunanji politiki na je znana
kot nrlstaS politike neuvršče
nosti in obram be cejlonske
neodvisnosti.

KEMOOPREMA
se bo širila
N a zadnji občinski seji v
T rebnjem so odborniki sp re
jeli odlok o sp rejetju zazidal
nega načrta industrijskega re
zervata KEMOOPREME v
T rebnjem . DOMINVEST iz
Novega m esta ji je že n are
dil zazidalni n ačrt, podjetje
pa nam erava graditi proizvod
no dvorano in m anipulacijski
prostor.
Z lastniki zem ljišča, kjer
naj bi KEMOOPREMA gra
dila, pa še niso našli skupne
ga jezika. P odjetje ponuja po
5 dinarjev za kvadratni m e
te r, lastniki pa zahtevajo 10
dinarjev.
*

NOVO V ZAD
NJIH DNEH

Zasebni obrtniki
in gostilničarji:
do 10 delavcev?

M edtem ko im a večina do
lenjskih
prenočišč
enotne
cene za vse leto, so ponekod
s 1 . junijem začele veljati
dražje, sezonske cene. Na
ta način so napovedali p ri
hod glavne turistične sezone
tudi na Otočcu, k je r so se
prenočišča v poprečju po
dražila za 10 dinarjev, kakor
je razvidno iz letošnjega ce
nika, ki ga je izdala Dolenj
sk a turističn a zveza.

V
zvezni skupščini je
gotov prvi osnutek nove
ga zveznega zakona o
osebnem d e lu 1 občanov.
R epublike in pokrajine
n^j bi s svojim i zakoni
podrobneje
obravnavale
to področje, zvezni zakon
pa bi se om ejil le na do
ločanje zgornje m eje za
osebno delo. Po prvih
podatkih bi zasebni o b rt
niki in gostinci lahko za
poslili do 10 delavcev, ne
upoštevajoč
družinske
člane in učence v gospo
darstvu (doslej: največ
5 delavcev). Ce bi se zdru
žila dva obrtnika, bi sm e
la po tem predlogu zapo
sliti največ 16 delavcev,
republike pa bi to števil
ko lahko tudi zm anjšale,
3e bi se jim zdelo po
trebno. — Zasebnim av
toprevoznikom naj bi ver
jetno v bodoče dovolili
enega sovoznika, lahko pa
bi m eli tovornjake do 8
bon, m orda celo do 10 ton.
Zasebni taksisti bi im eli
pravico do voženj avto
mobilov
z
9
sedeži
(vključno s šoferjevim )
nam esto sedanjih 5 sede
žev.

Tam , k jer im ajo tri raz
lične cene, velja v m a ju in
Kot kaplja v morje ju n iju nekaj cenejše preno
- Na obm očju m etliške ob čišče, kot bo v ju liju in
čine bo 12 krajevnih skupno avgustu. Tako je na prim er
sti letos dobilo sam o 30.000 tudi. v D olenjskih, Ča teških
dinarjev, k a r je polovico te r šm arješk ih Toplicah.
m anj, kot so iz proračuna
Z aenkrat im ajo hoteli na
dobile lani. K rajevne skup Dolenjskem
oddanih
kar
n osti
G rabrovec,
Drašiči, precej prenočišč; če vrem e
G radac in Slam na vas bodo ne bo nagajalo, lahko p ri
dobile sam o 1000 din za ce čakujem o tudi več kopal
loletno dejavnost; 1500 din cev, ki so bili doslej prava
dobijo na Jugorju; 2500 din redkost v toplih vodah te r
n a Lokvici in n a Božakovem; m alnih bazenov. V K rki in
3000 din dobijo Rosalriice; Kolpi pa m enda letos še ni
3500 din Radoviča; 4000 din bilo ju n a k a . . .
t>obravice in 4500 din Pod
zemelj in Suhor. Seveda so
ta sredst\>a kot kaplja v m or
je proti vaškim potrebam ,
računajo pa, da bodo s tem
d enarjem ob veliki pomoči
prebivalstva le nekaj nare
dili.

F rtrte ffa

V P O N E D E L JE K Z JU T R A J so » P io n irje v i« g ra d b in c i o d p rli v N o v em m e s tu še eno
g ra d b iš č e : z a č e li so s p r ip r a v lja ln im i d e li za d o z id a v o dvfeh n o v ih tr a k to v o b se 
d a n je m k ir u r š k e m in o tr o š k e m o d d e lk u b o ln iš n ic e v K a n d iji. N a slik i: n o v o m e šk a
b o ln išn ic a , v k a te r i so že to lik im p re b iv a lc e m n a š e p o k r a jin e v rn ili z d ra v je (F o to :
P o ld e G ra h e k )

Dograditev novomeške bolnišnice
Šele sedaj bo uresničen prvotni načrt o izgradnji novomeške bolnišnice,
katere idejni koncept izvira že iz sredine petdsetih let
.

Podjetje

KREMEN —

Novo mesto

razpisuje
za soboto, 6 . ju n ija 1970, s pričetkom ob 9. uri

javno dražbo za prodajo naslednjih gospodarskih
poslopij v vasi Veliki Koren, p. Raka:
a) 2 DVOJNA KOZOLCA (TOPLERJA)
s štirim i in šestim i okni, oba k rita s slamo

b) 2 SKEDNJA (PODA),
k rita s slam o in opeko

c) GOVEJI HLEV,
zidan, k rit z opeko, tlorisna razm era 18,40 x 6,10 m

d} 2 STANOVANJSKI HIŠI:
lesena v razm eri 14,00x7,00
zadana v razm eri 13,00 x 7,00
Obe hiši sta k riti z opeko, ki je v zelo dobrem stanju.

*

e) DVA LESENA SVINJSKA HLEVA,
k rita z opeko in p rim ern a za prestavitev

f) 2 KAŠČI,
obe kriti z opeko, v tlorisni izmeri 12,00 x 5,00 in 10,30 x 6,70

g) LESENO DRVARNICO,

'

k rito z opeko in prim erno za prestavitev, v razm eri 4,50 x 3,50
Vse navedene objekte prodajam o zaradi razširitve eksploatacije krem enčeve
ga peska in jih bodo m orali kupci o d stran iti takoj po izselitvi p rejšn jih
lastnikov.
»
Interesenti si vse navedene objekte lahko ogledajo na kraju sam em v vasi
Veliki K oren.
Kupci bodo pred pričetkom dražbe m orali 'položiti do 10 odstotno varščino,
računano od izklicne cene, kd bo za vsak objekt posebej objavljena pred
pričetkom dražbe.
Podrobnejše
podjetja.

inform acije

o prodaji

se lahko

dobe v splošnem

Vsi ostali pogoji bodo objavljeni pred pričetkom dražbe.

sek to rju

P o d je tje P io n ir b o te d n i začelo g ra d iti za sedan jo n o v o k ir u r g ijo v K a n d iji d v a n o v a p riz id k a . V
te h p r o s to r ih b o s ta n o v o u s ta n o v lje n a n e v ro lo š k i .'n
o k u lis tič n i o d d e le k s p o 30 p o s te lja m i, k i j u n o v o m e 
š k a b o ln iš n ic a d o sle j n i im ela . S e m b o d o p re s e lili t u 
d i d e rm a to lo š k i o d d e le k , s č im e r b o in te r n i o d d e le k
p rid o b il 30 p o s te lj s e d a n je g a o d d e lk a za k o ž n e b o 
lezn i. H k r a ti b o d o v n o v e p r o s to r e p re s e lili tr a n s f u 
z ijs k o p o s ta jo iz s e d a n jih k le tn ih p r o s to r o v n a ginek o lo š k o -p o ro d n iš k e m o d d e lk u .
šeie z dograditvijo teh no
vih oddelkov bo bolnišnica v
Novem m estu postala zaklju
čena celota in osred n ja bol
nišnična ustanova v p o k raji
ni, ki bo lahko sprejem ala
pretežno
večino
bolni
kov in jim nudila vse,
k a r zahtevajo načela sodobne
medicina, še le z novim a odlokom a za ne\p-ologijo in
okulistiko (za živčne in očes
ne bolezni) bo tu omogočeno
zdravljenje tudi tistim bol
nikom, ki so jih m orali do
slej odklanjati ozirom a po
šiljati na zdravljenje d ru 
gam.
Ugled daje novomeški po 
k rajinski bolnišnici predvsem
njeno dobro delo, ki ga za
gotavlja
strokovno
visoko
sposoben zdravniški kader in
splošna u rejenost oddelkov,
ki razpolagajo s sodobnim i
pripom očki za zdravljenje.
Zdaj im a bolnišnica devet od
delkov (kiru ršk i, interni, ginekološko-porodniški,
pljučni,
otroški, derm atološki, infek
cijski, rehabilitacijski center
in otološki oddelek), ki so
imeli lani skupno k ar 194.116
oskrbnih dni. Š tirje oddelki
iarned n jih so predvideni
n ačrt oskrbnih dni celo p re
segli.

Ko so pred leti dogradili
nove oddelke bolnišnice v
K andiji, je veljalo m nenje,
da bo obseg kirurškega od
delka s J 38 posteljam i za dalj
časa zadoščal potrebam po
krajine. Pokazalo pa se je, da
je prav ta oddeiek.že več let
zapovrstjo zaseden do 90-odstOtno, k a r za 5 do 10 odstot
kov presega dovoljene m ere.
Zvedeli smo, da bo bolniš
nica približno tretjin o po
trebnega denarja za dogradi
tev prispevala iz svojih skla
dov, ostalo pa bodo bančni
krediti. Podjetje PIO NIR bo
dogradilo in zasteklilo nova
prizidka do letošnje jeseni,
otvoritev oddelkov pa p riča
kujejo v poletju 1971.
Vodstvo bolnišnice bo po
skrbelo tudi za strokovno
usposobljeno o se b je .'
Zdravstvena zaščita preb i
valstva v pokrajini bo z do
graditvijo novom eške bolni
šnice precej pridobila. Z no
vimi prostori bo bolnišnica
zaokrožila svoje delovanje,
pacientom iz vseh dolenjskih
krajev, s kočevskega obm očja
in delno tudi iz sevniške ob
čine te r iz obrobnih hrvaških
krajev pa bo lahko pom agala
še uspešneje kot doslej.
A. V.

Kruh se je podražil
Predlog o podražitvi k ru 
ha, ki ga je dalo ljubljansko
podjetje 2ITO, je naletel na
ugovore odbornikov občinske
skupščine v K rškem . Za po
dražitev so končno le glaso
vali, vendar so tudi zahteva
li, da bi tudi pridelovalci
pšenice im eli kaj od tega.
K ilogram črnega kruha bo
odslej veljal 1,60 din, kilo
gram belega kruha pa 2,40
dinarjev.

C*

*
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Sejmišča
Novo mesto: za
govedo ni kupcev
1.
ju n ija je bil novomeški
sejem precej živahen. N a
prodaj je bilo 691 pujskov in
58 glav govedi. M edtem ko
so pokupili 463 prašičkov, pa
za govedo ni bilo zanim anja.
Vsega je bilo odkupljenih
10 glav. Cene: pujski 200 do
600 din,voli 7.20 do 7.80 din,
krave 4 do 4.50 din, m lada
živina 7 do 7.50 din.

Brežice: živahen
sejem
V
soboto, 30. m aja, je bilo
na brežiškem sejm u n apro
daj 737 prašičkov, prodali pa
so jih 600. M lajše pujske so
prodajali po 13 din kilogram ,
za večje pa so zahtevali 8
dinarjev od kilogram a.

na zalogi imamo
ročne motorne kosilnice

ALPINA
moč: 4,5 KM
prostornina: 98 ccm
širina grebena: 90 cm
učinek 3000 mVuro
cena: 4.775.- din ali 140.000.- lit in 1008.- din
rezervni deli in servis zagotovljeni!
dobava takoj!

cosmos

zastopstvo tujih firm:
alpina, bertolini, gibo, same, alfa romeo, m .a.n .,. . .
Ljubljana, Celovška 32
Zagreb, Trg žrtava fašizma 1

6t. 23 (1054) — 4. VI. 1970

DOLENJSKI

LIST

3

IZ TRN JA IN ROŽ P O R O J E N A S V O B O D A V S P O M I N I H AKTIVISTOV

Pripoved dveh — Toneta S trniše-Kostje in
Slavke K e rs n ik — je samo drobec m n o g ih do
ž iv e tij in velikega dela, k i so ga o p ra v lja li a k
tiv is ti v času NOB. Z n jih o v o p o m o č jo se je za
čela oborožena vstaja, nato pa so spre je m a li
pa rtizansko lju d s k o vo js k o na vsakem k o ra k u
in j i omogočali življenje, ra z v o j i n boje. B i l i so
oči, ušesa in roke partizanov, k o t je lepo pove
dal tov. Strniša. D ela li so za partizane in osta
j a l i na s v o jih m estih pod u d a ro m sovražnika,
te r gledali iz oči v oči■ Poseben pogum je "bil
potreben za to. Iz njihovega dela in p rizadevanj
je nastajala nova lju d s k a oblast. M nogo t r n ja
in m nogo rož so spleli k o t a k tiv is ti v venec
svobode v š tir ih le tih boja. Ob n jih o v e m zboru,
prv e m po v o jn i, k i bo v D o le n js k ih Toplicah,
j i m izrekam o iskreno zahvalo za n jih o v e nepre
cenljive žrtve in prispevek v velikem re vo lu 
cionarnem b o ju naših narodov!
V jeseni 1942 sva se ogla k je se je treb a oglasiti za h ra 
sila s C irilom K ulovcem ob no, zdravila, prevoz ran jen 
11. u ri zvečer n a m ojem do cev in tovorov, pom oč p ri
m u v D olenjskih Toplicah. V p reko pavanju cest, ru šen ju
B učarjevem m linu p ri Topli m ostov in telefonskih drogov,
cah b i m orala vzeti nekaj obvestila o sovražnih p rem i
m oke za našo enoto. N isva se kih, k u rirsk e zveze itd. Akti
n am eravala m uditi. M am a m e v isti so obstajali p rej kot p a r
je bila vesela, k e r sem se tizani in preden se je začel
redko oglašal dom a. Ko sva oborožen upo r. T udi jaz sem
se s C irilom najedla, sva se bil aktiv ist, preden sem šel
zaradi u tru jen o sti vdala n je  • v partizane.
nim p ro šnjam in ostala čez
Skupaj z M aksom in Tone
noč. O dklonila sva posteljo in tom H enigm anom sm o že
legla k a r naklopa v kuhinji. m aja 1941 začeli p rip rav ljati
N aročila sva, naj n aju ob če fante iz Toplic, Podhoste,
tr ti u ri zju tra j zbudi.
P odturna. M eniške vasi in Po
Z ju traj sva se odpravila lja n a vstajo. S estajali sm o
p ro ti m linu. K o sva bila se p ri delu, v gostilnah, na
kakšn ih 150 m etrov od hiše, polju, kje ob poti, k ad ar je
je nekdo pritekel za nam a in le bila priložnost za to Dozaklical: »Ne h od ita v m lin, kazovali sm o, da se z okupa
tam o so Italija n i in tu d i v To cijo ne sm em o sprijazniti.
plicah so že!« U brala sva jo U prli se bom o, zato m oram o
v hrib.
d ržati skupaj in biti p rija te 
R es so Ita lijan i že nekaj lji. O rožja ne sm em o o dd aja
m in u t nato , ko sva odšla od ti, zbirati ga m oram o in
dom a, obkolili hišo. Im eli so sk rivati, sm o si dopovedova
m ojo fotografijo in po vsej li. Svetovali sm o, kako se
sili so hoteli zvedeti, k je je je treb a obleči in obuti za
T o n e . . . Domači so tajili. odhod v partizane in kako
Med preiskavo So v p o d streš p rip rav iti na to.
n i sobi od krili še toplo po
steljo. Zavpili so, da je v njej
spal »Antonio« . . . N aši so do  Zbiramo hrano in orožje
povedovali. da je to pastirč.
ter se pripravljamo
kova po stelja. P ripeljali so
fan ta in ta je m oral leči va
2e m aja 1941 smo im eli 8
njo. Italijan i so m u kazali
pušk, strelivo, bom be in en
m ojo sliko in vpraševali, če
puškom itraljez, sk rit v go
m e pozna Pretepali so ga,
to da 11-letni fantek, ki me je zdičku nad Toplicam i. Ta pu
še p rejšn ji večer videl, je šk om itraljez je vzela novom e
vztrajno zanikal. Tako so m i' ška četa, ko je šla v napad na
ak tiv isti prvič rešili življenje, ' Bučko. Puške sm o odnesli tej
— se spom inja Anton S tm iša- četi m arca 1942 k Sv. P etru.
En puškom itraljez sm o p ri
K ostja iz D olenjskih Toplic.
peljali iz Sušic skozi Dol. To" plice ju lija 1941 v Podhosto
Brez prizadevanja'aktivi- pojoč. N a voz sm o naložili
stov ne bi bilo bojev in m alo sena te r posedli na voz
in peli. Italijan i so občudo
zmag
vali naše p e tje . . . O ktobra
— Podobnih stv ari sem ve 1941 sm o se pod vodstvom
liko doživel. Za ljudsko p a rti M artina Šlibar ja . zbrali v go
zansko vojsko so bali aktivi zdu nad starim parkom . Bilo
sti oči, ušesa in roke! Orga. nas je 12; prvič sm o se se
nizacija n a te ren u je pom e stali starejša in m lajši. U sta
nil« za nas vse. Vedeli sm o, novili sm o od b o r OF in sd

razdelili delo. K ar nas je bi.
lo m lajših, sm o dotlej delali
sam i s fanti po vaseh in jih
p riprav ljali za v partizane,
sta re jši p a so pod Šlibarj evim vodstvom skrbeli za d ru 
ge’ stvari. S tari politični de
lavci R udo Zupanc, M aks in
Pavle H enigm an so se že
p rej, takoj po napadu N em 
čije na Sovjetsko zvezo, um aknili v Rog.
M ladinci in m ladinke so
zbirali kozarčke za zdravila

Veliko delo je danes
droban, lep spomin

ANTON STRNIŠA-KOSTJA
in drug sanitetni m aterial.
H rano sm o že 1941 vozili k
Jožetu B radaču v Podhosto.
Bil je invalid in je že prej
odkupoval gozdne sadeže te r
im el skladišče. Sem so naši
zaupniki vozili fižol, žito, p ro 
so, m ast in drugo. Italijan i
niso posum ili, B radač pa j®
vse to odvažal v Rog. Tam
sm o že u rejali skladišča, k ro
jaške in čevljarske delavnice,
d a bi bilo ob vstaji vse n a
red.

Mule so se prenajedle
plesnive rožičeve moke
M arca 1942 so Italijan i pri.
pravljali akcijo v Rog. Mule,
ki naj bi nosile tovore, so
napajali v Toplicah v čebrih,
ki s© stali za gasilskim do
m om ob potoku Sušica. Dan
pred italijanskim pohodom so
Tone H enigm an in se stri An
gela in Pepca prisk rbeli iz
L jubljane strih nin. P ri Henigm anovih so v k u hinji stru p
skuhali, Jože Šobar pa ga je
ponoči zlil v čebre. Ita lija n i
so zgodaj zju traj napajali m u
le in šest m ul je km alu nato
poginilo, večina drugih p a je
bila za nekaj časa onespo
sobljena. Akcijo so m orali
odložiti.

15. ju lija 1943. s o ita lija n sk i v o ja k i v o n em o g lem b esu za žga li v D o l. T o p lica h
S trn išev o (p o ža r na slik i) in S ob a rjev o d o m a č ijo . S tm iš e v a h iša j e p o g o rela d o
tal, S o b a rjev o , k i je b ila n a rob u T o p lic, p a j e r e šil n ek i d om ačin , k i j e n i e d tem ,
ko so Jo Ita lija n i p o žig a li, zavpil: »P artizani gredo!« nak ar s o jo Ita lija n i u rn ih
n og u b r a li. . , V a šča n i so n a to o gen j p o g a sili.
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Italijan i so zaprli vse Henigm anove čevljarje in oba
sod arja, ki sta n aredila če
bre. Dr. K onvalinka, zdrav
nik iz Toplic, je m oral p re 
gledati vodo. Seveda je ugo
tovil, da je zdrava, (ob doli-*
vanju vode v čebre se je
stru p razredčil) in izrazil
m išljenje, da so se m ule p re 
najedle plesnive rožičeve m o
ke, s ' i tero so jih Italijani
hranili. Italijan sk o vojaško
vodstvo je to m nenje sp reje
lo, čeprav so sum ili; da ni
ta k o . . .
Po osvoboditvi Toplic v m a
ju 1942 sm o takoj ustanovili
odbore vaške zaščite in va
ške odbore v Dol Toplicah,
P odturnu, Podhosti in G or
n jih Sušicah. O rganizirali sm o
opazovalnike in straže, lju 
dem pa razdelili živilske na
kaznice, ki sm o jih zasegli v
Dol Toplicah. S tem i nakaz
nicam i so lju d je nato odhaja
li po živila v Stražo in Novo
m esto m jih oddajali partiza
nom .

— Zbirali sm o h ran o za
partizanske bolnice, otroci so
Po gozdu n ab irali sm olo in
gozdne sadeže; k ad ar so p ri
šle enote, sm o jih razm estili
po hišah in partizane h ranili _
dekleta so jim p rala perilo
in jim šivala, im eli sm o o r
ganizirane voznike za prevoze
ranjencev in blaga. Partizani
so p rih ajali in odhajali, m i pa
sm o ostajali dom a in se bali
najhujšega, — pripoveduje
Slavka K ersnik, 78-letna upo
kojena učiteljica, ki im a topliško vojno zgodovino opisa
no v svojem dnevniku.
— Spom inov je na p retek
in dandanes so vsi lepi! Spo
m ladi 1942 so novom eški že
lezničarji pod vodstvom tov.
Jazbinška in Zupančiča o d ri
nili z novom eške postaje dva
vagona, polna h rane m ob
leke, n a stran sk i tir. Vagona
sta o bstala p ri G rubi j ah med
Ceščo vasjo in Cegelnico. Po
noči so jih p artizani na roke
odrinili še dalje, razložili, p re
peljali blago s čolni čez K r
ko, naložili na vozove in od
peljali v Rog. To je danes
povedano v nekaj besedah, ta 
k ra t pa je terjalo veliko tem e
ljitih prip rav in previdnosti
te r pravo m obilizacijo. Vlak,
ki je drugi dan zju traj peljal
p ro ti Straži, je v vagona p re
vidno odrinil in prazna sta
prispela v Stražo.

Nemec je opazil telefon
sko žico
V naši hiši je bila vedno
k ak šna partizanska enota, in
k ad ar So pridrveli N em ci iz
nenada, so jo partizan i odikurili in- večkrat pu stili tu di
kaj takšnega česar n e bi
sm eli. S sestro sva zato ved
no hiteli »pospravljati«. Tako
je 27. m arca 1944 o stal v h iši
partizanski telefon z vsem i
žicam i, ko so iznenada p rid rli
Nemci. Aparait sva vrgli na
gnojišče in sneli s sten žice.
N ekaj Nemcev je prišlo tu 
di k nam . Spraševali so za
neko partizan sko enoto, ki
n aj bi bila ustanovljena. V
m islih so im eli VDV (vojsko
državne v arn o sti), v k atero
s e ’je preim enovala d otedanja
(VOS (varnostno obveščeval.
n a sliužba). S sestro sva rekli,
da ne veva nič o tem . Eden
izm ed Nemcev je pogledal na
zid, k je r sva pozabili iztrgati
telefonsko žico. D ejal Je: »Po
glejte, to p a je telefonska ži
ca! In trd ite , d a tu n i b ilo
partizanov!« H itro sem odvr
nila: »Veste, v n aši h iši Jo

včasih bil italijanski štab, ta
iica p a je o stala še od ta 

krat!« in s sestro sva bili
rešeni nadlege. Nemci so na
to odšli.

»Okuženi« brat. je pre
gnal vsiljivega podna
jemnika
30. decem bra 1943 je prišel
k nam dr. Igor Tavčar, p ar
tizanski zdravnik. N ekaj je

SLAVKA K E R S N IK
zbolel in se odločil p ri nas
pozdraviti in spočiti. Komaj
se je okopal, že sva dobili
obvestilo, da bodo v Toplicah
vsak tren utek Nemci. Poveda
li sva m u, op pa je dejal:
»Terena ne poznam , zato ne
bom bežal! S k rijta me!« Spra.
vili sva ga v pod strešn o od
prtin o, v k atero je bil vhod

skozi .prem ično desko za po
steljo v eni iitfned sob, in
m u dali hrane za nekaj dni.
T akrat še nisva vedeli, na
kako nevaren k raj sva ga
spravili, saj je čez pol leta
.točno v to skrivališče čez
streho ud arila nem ška m i
na...
K om aj sva si m alo oddah
nili, je p otrkal na vrata nem 
ški vojak, ki bi rad sobo za
o ficirja Ponudili sva mu so 
bo v p ritličju , on pa je vztra
jal, da bo sobo izbral sam .
Jaz sem m u počasi razkazova
la sobe, sestra pa je odhitela
v podstrešno pred zdravni
kovim skrivališčem te r na h i
tro snela okna in razm etala
posteljo. Nemec je obšel vso
hišo ;n zašel tud i v to sobo.
O čitno m u je najbolj ugajala.
V prašal je, zakaj ni oken.
Povedala sem, da so bila uni
čena ob bo m bardiranju, p ri
tem pa se se postavila pred
peč, da ne bi videl, da v njej
gori. Na srečo še ni bila raz
greta .
Opazil je križ nad
posteljo in m enil, d a je tu
n ajbrž kdaj stanoval kak du
hovnik O dvrnila sem , da je
tu ležal m oj b rat, preden je
um rl za kužno boleznijo . . .
Nemec jo je nato u m ih nog
ubral iz hiše.
N aslednji dan z ju traj so
Nemci odšli iz Toplic in z
dr. T avčarjem sm o se, čakaje
novo leto — bilo je S ilvestro
vo — iz srca sm ejali dogodiv
ščini, ki nam je p rejšn ji dan
ježila lase.
MILOŠ JAKOPEC

M ladinci in m lad in k e iz D ol. T op lic k ra sijo grob d veh
b o rc ev in k o m a n d an ta b a taljo n a B elo k ran jsk eg a od 
reda sp o m lad i 1945.

GRAFIČNO PODJETJE
»CELJSKI TISK« CELJE
ODSLEJ

trg V. kongr»M S. tel. 23-72

KVALITETNO TISKA:

•
•

knjige, revije, časopise;
kataloge in prospekte ekonomsko pro
pagandnega značaja v eni ali večbarvni
izvedbi;
• neskončne obrazce za elektronske
’ . računalnike;
• zloženke (snap-out) za racionalizirano
poslovanje v različnih .izvedbah
in barvah
OPR AV LJA :

•

kartonažerske, knjlgoveške,
galanterijske in klišarske storitve

NUDI:

•

brezplačne strokovne nasvete

pri oblikovanju tiskovin in obrazcev
M M tH tH M N tN IN N H tM M tN M M ti
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Deset predstav v petih dneh

kultura
in
izobra
ževanje

Prihodnji teden javni nastop mladih novomeških
baletnikov iz šole Milice Buhove
Z nastopom ženskega pev
skega zbora iz Č rnom lja,
moškega pevskega zbora iz
Dragatuša in pihalnega orke
stra iz Metlike se je 30. m a
ja končala belokranjska k u l
tu rn a revija pod naslovom
»Natečaj za Župančičevo na
grado«. V petib dneh se je
na črnom aljskem in m etli
škem odru zvrstilo okrog 600
nastopajočih, m ed katerim i
je bilo več kot polovica m la
dine. Pripravili so 10 d ram 
skih in glasbenoinstrum entalnih predstav.
Letos so Č rnom aljci, ki so
bili pobudniki revije, p riteg
nili k sodelovanju tu d i so
sednje Metličane, občinski
sindikalni svet iz Metlike pa
je- prevzel
pokroviteljstvo
nad revijo.

Godčeva razstava
bo še do 9. junija
Vodstvo Lamutovega likov
nega salona v K ostanjevici
se je odločilo, da bo razsta
vo del akadem skega slikarja
Franceta Godca iz Ljubljane,
odprto pred dnevi na otvo rit
vi
letošnjega
Dolenjskega
kulturnega festivala, podalj
šalo do torka, 9. junica.
Razstava je vzbudila veliko
zan'm anja obiskovalcev
in
ljubiteljev likovne um etnosti.

Dom ača baletna predstava
Zaključen natečaj za Župančičevo nagrado Lep začetek belokranjskega poletja
Za konec sedem mesečnega
dela bo šola za baletno in
estetsko vzgojo pri Zavodu za
kulturno dejavnost v Novem
m estu p riredila v torek, 9. ju 
nija, ob 2 0 . u ri javni baletni
nastop. Prvi del bo obsegal
baletne prvine, drugi pa soli
stične in skupinske nastope.
Baletni večer je s svojim i

gojenkam i naštu d irala vodiljica šole; plesalka, baletna
vzgojiteljica in koreografinja
Milica Buh. S 157 učenkam i
je obdelala osnovne plesne
korake, estetiko plesnega in
odrskega gibanja itd. Vse to
bo še v k ratkem pospešilo
— v tesnem sodelovanju z
gledališko dejavnostjo m ladih
— oblikovanje estetsko vzgoj
nega jedra na Dolenjskem.
Prepričani smo, da bodo
starši gojenk in vsi drugi, ki
jim je pri srcu razvoj plesne
in estetske vzgoje v Novem
m estu, baletni večer pozdra
vili.

Srečanje mladih pevcev
Za zaključek m eseca m la
dosti je bila 31. m aja v Ko
čevju revija šolskih pevskih
zborov občin Kočevje in Ri
bnica. Skupaj je nastopilo
11 zborov, za zaključek pa
še združeni zbori skupaj z
rudniško godbo. Iz kočevske
občine je nastopilo 7 zborov
(osnovne šole Kočevje, S tru 
ge, Livold in gim nazija) iz
ribniške pa 4 (osem letke Ri
bnica, Sodražica in Loški
potok). Vsak zbor je zapel 2
do 3 pesmi.
Dvorana Seškovega dom a
je bila nabito polna poslu
šalcev iz obeh občin. SkuDno je nastopilo okoli 465
pevcev. Pevci iz ribniške ob
čine so ob tej priložnosti
podarili vsem nastopajočim
m iniaturne ribniške spom in
ke vodjem zborov pa večje
lesene okrasne krožnike.

Gasparijeva razstava
v Dolenjski galeriji
V drugi polovici prih o d 
njega tedna bodo v Dolenj
ski galeriji v Ncvem m estu
odprli razstavo del akadem 
skega slikarja M aksima Ga
sparija. To bo Z8 ljubitelje
likovne um etnosti in obisko
valce prireditev v novomeški
galeriji pomembeft kulturni
dogodek, saj bodo spoznali
še enega slovenskega um etni
ka, čigar dela vzdržujejo
m ost kulturnega poslanstva
med preteklostjo in sedanjo
stjo. Več o novi razstavi v
Novem m estu bomo poročali
prihodnjič.

SVET ZAVODA POKRAJINSKEGA
MUZEJA KOČEVJE
razpisuje
prosto delovno m esto

RAVNATELJA MUZEJA
za nepopoln delovni čas
POGOJI:
visoka strokovna izobrazba in 5-letna prak sa na
enakem ali sorodnem delovnem m estu
K andidati naj vložijo prijave s potrebnim i doku
m enti na Svet zavoda Pokrajinskega m uzeja Ko
čevje.
Razpis velja do 15. junija 1970.

GOSTOVANJE IZ RONCIIIJA
V Sloveniji g06tuje te dni
30-clanski pevski zbor »Giuseppe
Verdi« iz Ronchija pri Gorici.
Med drugim bo nastopil tudi v
Metliki, ki Je pobratena z RonchiJem. Pevski zbor »Giuseppe Ver
di« sestavljajo predvsem delavci,
u p o slen i v tržišta ladjedelnici. Ne
kateri pevci so slovenskega rodu.
■ ODSTOP GENERALICA Ivan Generalič, znani naivni slipa r . Je pred kratkim odstopil s po
ložaja predsednika sveta galerije
v Hlebinah. Domnevajo, da je to
storil zaradi prehude poslovnosti te
Kalerije, s čimer pa se ne strinja
s&mo Generalić.
■ MALA REVIJA FOLKLORE —
Med kmečko ohcetjo v Ljubljani
nastopili tudi nekateri folklor
•u ansambli. Med drugim so obi
skovalci lahko videli: APS »Fran06 Marolt«, folklorno skupino »Podgorac«, »Mirče Acev« lz Prilepa
“ ragačevske trubače ln dnige. Bila
*® revija jugoslovanske folklore v
malem.
■ MRAKOVE TRAGKDIJE IZ»LE — Mladinska knjiga Je izdala

v knjigi Izbor dram slovenskega
dram atika Ivana Mruka. Ta tetra
logija obsega predvsem tragedije,
katerih glavne osebe so osebnosti
iz francoske revolucije ali drugih
obdobij. Izid Mrakovih dram Je
nedvomno pomemben kulturni do
godek.
■ ŠTIRJE PESNIKI V »N Asi
BESEDI« — Zbirka »NaSa beseda«
Mladinske knjige prina£g v nasled
njih dveh knjigah dela pesnikov:
Dragotina Ketteja in Josipa Murna-Aleksandrova ter Srečka Kosove
la in Mirana Jarca.
■ NOVI DOMAČI DELI _ V
kratkem bo izšel pri Cankarjevi
založbi nov roman Bena Zupanči
ča. To je »Plat zvona«, ki ga Je
pisatelj napisal v zadnjem času.
Pri isti založbi bo izšla tudi nova
pesniška zbirka Vladimira Gajška.
Njen naslov |e »Dežela nožev«.
■ NAGRAJENI MONITOR — Na
televizijskem festivalu na Bledu je
ljubljanska tPleviziJa med drugim
tekmovala s Čolnikovim Monitor
jem in dobila med tovrstnimi od
dajam i prvo nagrado.
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Dnlenici v Zaaoriu
Na republiški reviji m la
dinskih pevskih zborov, ki
je bila od četrtk a do nede
lje minuli teden( je nastopi
lo tudi šest pevskih zborov
iz Dolenjske: 88 -članski pev
ski zbor osnovne šole Seno
vo s pevovodjem Janezom
Ceglarjem, 60-članski pevski
zbor m irenske osnovne šole,
ki ga je vodil Stane Peček,
66 -članski zbor osnovne šole
Šentjernej (pevovodja Albert
Zupanc), 70-članski m ladin
ski pevski zbor osnovne šo
le Črnomelj s pevovodjem
Zupančičem te r zbor os
novne šole M etlika in dekli
ški pevski zbor iz poklicne
šole »Beti«, ki jim a je d iri
giral Stane Fux.

V tako majhnem kraju, kot je Vinica, ne gre
drugače, kot da živijo in delajo složno mladi in
stari in se skupaj veselijo uspehov

Na viniškem koncu je tako,
kakor še nikoli ni bilo. Ko
m aj dekletce napol odrase v
ženo in fant napol v moža,
ju že zam ika Nemčija. Kam
drugam naj bi tudi šla? Dom a ni kruha, in ko šolski
otroci odvržejo šolske knjige
v kot, se m orajo ozreti za de
lom.
Mirko B artolj, učitelj na viniški osnovni šoli vodi že
drugo leto m ladinsko organi
zacijo v te m k raju . Njegovo
delo ni lahko, kajti pomaga
m u le 10 najprizadevnejših
mladincev, vsi drugi so odšli
na tu je s trebuhom za k ru 
hom.
»Spominjam se jih, Ijo so
bili še otroci,« pravi Mirko,
»ko se vrnejo, pa jih komaj
spoznam , saj so v njihovih
obrazih že zarisane prve gu
be.«
Viniški m ladinci m islijo, da
bi bilo treb a odhajanje mla-

Stopiče: radijske
šolske oddaje
Na osnovni šoli v Stopičah
im ajo nam esto šolskega gla
sila že drugo leto lastne šol
ske radijske oddaje, ki jih
u reju jejo pionirji sam i in jih
tudi oddajajo preko šolske
ap aratu re po vseh razredih.
Radijske oddaje so začeli
vključevati tudi v pouk. Prvi
uspehi se že kažejo. Pionirji
na tak način razvijajo spo
sobnosti za napovedovanje
te r nastopanje p red m ikro
fonom.

Dve obvestili
iz Sevnice
■ RAČUN ZA ELEKTRIKO na
reviji beat ansamblov Dolenjske
v Sevnici je po izjavah priredite
ljev znašal le toliko, kolikor bi
potrošila vsaka gospodinja za pra
nje s pralnim strojem . O velikan
skem računu, ki so ga napovedali
novinarji, torej ne more biti go
vora.
■ CENE PO OBLEKI, ki da jih
je menda določal gostilničar go
stišča na gradu, so bile prav tako
spotika, ki so se je lotili novinar
ji. Izjavili so, da jih je določal
po obleki gosta. Nekdo je bil ali
revež ali velik gospod, saj je od
nesel pečenko, ne da bi jo plačal.

dih v tujino zajeziti. N ajbrž
bi* bila najboljša rešitev, če
bi na Vinici ustanovili kak
obrat, v katerem bi se zapo
slili m ladi ljudje, rešitev pa
je tudi v razvoju turizm a v
naših krajih.«
— Malo vas je in v m aj
hnem k raju živine. K akšni so
vaši stiki z drugim i krajevni
mi organizacijam i?
»Pred dvem a letom a na Vi
nici ni bilo m ladinske organi
zacije. Ko sm o začeli delati,
je bilo treb a najprej prebiti
staro m iselnost: prepričati
smo m orali m atere, da njiho
ve hčere ne počnejo nič sla
bega, če prih ajajo redno na
m ladinske sestanke. Uspelo
nam je šele tak rat, ko smo
starše povabili na zabavno
prireditev, ki smo jo sami
pripravili. »Vinica je m ajhen
kraj, zato ni čudno, da so v
prosvetnem društvu mladinci,
da je veliko mladincev tudi
med gasilci in še kje. č e ho
čemo složno delati, potem
m oram o delati z roko v roki:
starejši z m lajšim i in obrat
no.«
MARIJA PADOVAN

»Divji« mladinski
aktivi
Na zadnji seji občinske
konference Zveze m ladine ob
čine Ribnica so razpravljali
tudi o delovanju »divjih« m la
dinskih aktivov, se pravi ta
kih, ki jih ni ustanovilo ob
činsko m ladinsko vodstvo.
Za prim er so navedli »divji«
m ladinski aktiv v Loškem po
toku in Prigorici. Zanju so
zvedeli s plakatov. Prvi je*
nam reč vabil na igro »Dva
najst apostolov«, drugi pa na
m ladinsko veselico.
N ekatere skupine ali celo
posam ezniki
organizirajo
nam reč take »divje« aktive le
zato, da jim od iztržka ne bi
bilo treba plačati davka. Tako
gre davek lahko tudi v žep
gostilničarja. Mladinci so opo
zorili pristojne organe, naj
ne nasedajo takim »divjim«
aktivom , ki prosijo za do
voljevanja za prireditve.
J. P.

MLA
»DIH

Nepozabno srečanje
literatov
Prvo srečanje m ladih lite
ratov Dolenjske, ki ga je
organizirala občinska kon
ferenca ZMS M etlika, bo
ostalo vsem obiskovaloem v
lepem spom inu. N astopili so
m ladi literati od vsepovsod,
16 po številu, Recitirali so
člani m ladinske igralske sku
pine »Osip šest«. Strokovna
kom isija — njeni člani so bi
li Mimi Malenšek, Jože Du
la r in Sm iljan Rozman —
ter kom isija iz občinstva, ki
so jo sestavljali B oris Weiss,
Slobodan Udovičič in Vera
Pavlovič, sta odločili, kate
ri sestavki in pesm i zaslužijo
naerrade. Zp poezijo ie dobil
prvo nagrado Bogdan Kon
čar iz Metlike, drugo skuoina »Bela krizantem a« iz No
vega
m esta: za naiboMšo
prozo ie dobil nagrado Ve
sel iko Simonovič iz Krnm'a,
dru^o nagrado na Zoran H o
čevar iz Metlike. Prireditev
eto

v rvH’ifl T o n i G aSioerin in

Mft^ka Tanflik. sceno na
pripravil Zoran Hočevar.

j'e
ni-

Novomeščani
gredo v Bihać
Člani predsedstva občinske
konference ZMS Novo m e
sto ter predsedniki aktivov
ZM bodo obiskali Bihać. Med
potjo si bodo ogledali P li
tvička jezera, v Bihaću pa
se b o d i srečali s tam k ajš
njim i mladinci. Novn m esto
in Binać že nekaj let gojita
tesne prijateljske stike, zato
ni čudno, da so navezali to 
varištvo tudi m ladinci iz
obeh m est.

»Deseti brat«
na prostem
V okviru . proslav krajev
nega praznika M im e bo v
soboto, 6 . ju n ija ob 2 0 . uri,
nastopilo Slovensko lj*udsko
gledališče iz Celja z In k reto 
vo dram atizacijo Jurčičevega
»Desetega brata«. Predstava
bo na prostem pod m iren
skim gradom . Za gostovanje
celjskih gledališčnikov je ve
liko zanim anje, zlasti še,
ker je Inkretov »Deseti brat«
nekoliko drugačen od do
zdaj d ram atiziranih tekstov
znanega Jurčičevega rom ana.

H

Novomeško am atersko gle
dališče se je odločilo, da bo
po uspešni prem ieri Golar-,
jeve »Vdove Rošlinke« s to
ljudsko kom edijo gostovalo
po Dolenjski. 14. jun ija bo
do Igralci nastopili v Škoc
janu in Beli cerkvi, kasneje
pa še v M im i peči, Brežicah
in nekaterih k rajih Bele k ra 
jine.

Letos brez Dolenjcev
V dvorani Šentjakobskega
gledaliSča v Ljubljani se je
1. Junija začelo trin ajsto sre
čanje dram skih skupin Slo
venije. Danes bo gledališka
skupina »Svobode« Prevalje
in Mežica uprizorila Goldoni«
jevo kom edijo »Sluga dveh
gospodov« tdrijsko d ram a
tično društvo pa Sartrove
»Nepokopane mrtvece«. Le
tošnjega srečanja se udeležu
je trin a jst dram skih skupin,
med njim i pa nf nobene do
lenjske snodnjeposavske ali
belokranjske.

VELETRGOVINA

MERCATOR
OBRAT

Mercator

TOVARNA MESNIH IZDELKOV
LJUBLJANA, MESARSKA CESTA 1

o b j a v l j a naslednja prosta ’delovna m esta:

a)
b)
c)
č)

Gostovanje z »Rošlinko«

Mali kulturni barometer
■

Na natečaj se je letos p ri
javilo 11 dram skih in 15
glasbeno-instrum entalnih -sku
pin iz vse Bele krajine. Na
zaključni reviji v Črnom lju
in Metliki so se predstavili
le najboljši. Z zborovskim
petjem so občinstvo in stro 
kovno kom isijo (sestavljeno
iz dveh domačinov in repub
liškega strokovnjaka za to
vrstne prireditve) najbolj nav
dušili ženski pevski zbor iz
Črnom lja in vokalni sekstet
gim nazije iz Č rnom lja, ki
ju vodi F ranc Zupančič. Lep
aplavz med dram skim i pri
reditvam i je doživelo črno
m aljsko PD M iran Jarc s
štefančevim i Večnimi lovišči
in 'g im n a z ijsk a igralska sku
pina z M arinčevim »Spome
nikom brez podstavka«.
V sekakor je treb a pohvali
ti tudi prizadevnega vodjo
dragatuškega pevskega zbora
Evgena Cestnika, ki je ob
težkih pogojih s svojim zbo
rom dosegel že lepe uspehe,
in Tonija Gašperiča, ki se je
predstavil publiki s svojim
satiričnim kabaretom »Podga
ne — narodni sovražnik št.
1«. Strokovna kom isija je
vse predstave ocenila, čas za
podelitev nagrad pa bosta
določila sirMiikalna sveta iz
obeh obč;n.
A. V.

Z roko v roki z vaščani OGLE*
D A LO

EKONOMSKEGA TEHNIKA
ADMINISTRATIVNEGA TEHNIKA
VETERINARSKEGA TEHNIKA
POKLICNEGA VOZNIKA MOTORNIH VOZIL
z izpiti B , C. E kategorije

d) KV KUHARICA
e) KVALIFICIRANE MESARJE
f) DELAVCE IN DELAVKE za priučitev
Posebni pogoji:
pod a., c., č., e.: kandidati m orajo biti m oški
N astop službe je možen takoj
Objava od a. do f. velja 8 dnd od dneva objave v dnevnem časopisu.
Poskusno delo tra ja 3 mesece.

g) 40 UČENCEV - MESARJEV
h) 3 UČENKE - PRODAJALKE
Pogoji za sprejem v uk so:
kandidat m ora im eti z uspehom končano osem letko
da kandidat ni starejši od 18 let
prijavi m o rajo kandidati priložiti: originalno šolsko spričevalo, ro jstn i list,
zdravniško spričevalo, ki dovoljuje delo v živilski stroki.
Rok za sprejem anje p rijav tč. g. in h. tra ja do 30. ju n ija 1970.
Pism ene ponudbe z življenjepisom pošljite na naslov:
Mercator — obrat Tovarna mesnih izdelkov, Ljubljana, Mesarska c. 1.
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Pismonošo - pripravnika B. G. so takoj suspen
dirali - Je odpiral tudi inozemska pisma?
B. G. je veljal do nedavne
ga za marljivega in poštenega
fanta. Niti na otoški pošti,
kjer je bil že leto dni pismo
noša — pripravnik, niti v va
seh, kamor je prinašal pisma,
pakete, časopise in denarne
nakaznice, ni bil slabo zapi
san.
Lepo mnenje o fantu je
zbledelo po tistem, kar se je
zgodilo v zadnjih dneh. B. G.
je 20. in 22. maja sam vpisal
v svojo hranilno knjižico
»prihranek«: prvič 1500, dru
gič 2.000 din. obakrat je sta
nje »potrdil« 3 žigom otoške
pošte.
S tako knjižico je nato od-

šel v Šentjernej, da bi mu na
pošti izplačali 2.900 din. Po
štna uslužbenka je takoj po
sumila, da je hranilna knji
žica ponarejena. »Prihranki«
so bili vpisani v starih dinar
jih in tudi sešteto ni bilo
prav. Ko je uslužbenka dvig
nila telefon, da bi povprašala
pošto Otočec, kdo se je v
knjižici B G. zmotil, jo je
fant odkuril.
DEŽURNI
Ko so začeli preiskavo, jih
je predvsem zanimalo, kje je
P O R O Č A JO
B. G. dobil denar. Odkrili so
naslednje: 21. maja bi moral
■ VLOM V FRIZERIJO — NeB. G. dostaviti Viktorju Robmanec je 28. maja vlomil v brivku iz štravberka 2.903,90, ki
sko-frizerski salon v Semiču. V
lokal Je prišel skozi stranišče, na
mu jih je po poštni nakaz
to pa iz ženskega oddelka ukradel
nici pošiljal novomeški gozd
350 din.
ni obrat. Robek denarja ni
■ SPET UKRADEN MOPED —
29. maja v zgodnjih jutranjih urah Tudi domači so gasili dobil. B. G. je sam podpisal
je bil Francu Regini z Dolnjih Ka Pri gašenju Bobnarjevega
mene ukraden moped modre bar kozolca v Prečni, ki ga je, nakaznico, denar pa spravil.
ve, vreden okoli 1.500 din.
B. G. naj bi bil odpiral Ču
■ NAŠLI SO SKRINJO — Jože kot smo že poročali, 16. ma
pisma, ki so jih pošiljali
Blažič iz Stopič, delavec prt Elek- ja zažgala strela, so sodelo di
tru, Je obvestil novomeške milič vali tudi domači gasilci, in rojaki iz Amerike in v njih
nike, da so našli hrastovo skrinji
prilagali dolarje in dolarske
co za denar, ki je bila ukradena ne samo novomeški. To so čeke. Ko so ga varnostni or
izpred frančiškanske cerkve v No nas prečenski gasilci naknad gani preiskali, je imel pri se.
vem mestu. Neznani zlikovec je no obvestili.
bi ček za- 25 dolarjev. Uprava
skrinjico odvrgel za transformator
jem, ki ga gradi Elekfcro.
javne varnosti naproša ljudi,
■ UKRADLI DVA SODA BITU
naj ji javijo, če sumijo, da’
S im c a v » ž a b o «
MENA — V noči na 26. maja so
neznanci ob avtomobilski cesti pri 1. junija popoldne je italijanskibi jim kdo iz pisem ali si
Karteljevem ukradli dva soda bi voznik Bruno Lancelloti z vso hi cer pobiral denar.
tumena. Cestno podjetje je tedaj trostjo odpeljal osebni avto simca
tem asfaltiralo cesto,
s parkirišča pri Ponikvah. Zapeljal B. G. je bil suspendiran
■ POIZVEDUJEMO ZA CIGANO je
na drugo stran ceste, koder je takoj, ko so odkrili njegove
MA — V noči na 25. maj je bilo pravkar hitela »žabac Ljubljanča poneverbe. Prieiskava pa se
Mariji Zakrajšek v Celevcu pri na Štefana Piška. Vozili sta tre med tem še nadaljuje.
Snmrjeti ukradeno 12 kokoši. Po ščili drugo ob drugo. Pri tem sta
izvedujejo za Ciganoma, ki so ju bili 'ranjeni Italijanovi sopotnici
videli hoditi Okoli Zakrajškove do Gisella Marthi in Gabriella Camumačije.
rri iz Modene. Odpeljali so ju v
■ V ŠKOCJAN Z MOPEDOM, novomeško bolnišnico, kjer so ji
Komisija za volitve in
DOMOV PEŠ — Franc Kocjan iz ma dali prvo pomoč in ju zadržali
imenovanja pri
Zaboršta se je 25. maja zjutraj na zdravljenju, škodo so ocenili
b mopedom pripeljal v Škocjan. na 20.000 din.
občinski skupščini
Ko se je hotel vrniti, mopeda ni
bilo nikjer. Domov je moral peš.
KRŠKO
B r c a r v p r ip o r u
■ ZARADI GROŽENJ V PRE
ISKOVALNEM PRIPORU — Sali 28. maja so v novomeški
ra z p is u je
Jakubovič is Podgore pri Prečni preiskovalni pripor pripelja
Je 30. maja razgrajal in z lovski
delovno mesto
ma nožema grozil ženi in otrokom. li 26-letnega Alojza Brcarj a
Preiskovalni sodnik je menil, da
je Jakubović resno grozil, zato je s Homa. Osumljen je, da Je SODNIKA za prekrške
*»nj odredi! preiskovalni pripor. v Dra&i vlomil v stanovanje Kandidati morajo poleg
■ NAŠLI UKRADEN AVTO — Tilke Golob in ji ukradel
M. maja so našli ob oesti pri Kar denar ter nekaj predmetov splošnih pogojev izpolnje
teljevem tička ZG 847-04. Avto je t vrednosti 500 din. Brcar vati še pogoje po določilih
bil zaklenjen, znotraj pa so bile
zakona o organih za ka
potrgane žice. Menijo, da se Je je osumljen todi štirih vlo znovanje prekrškov (Ur.
do tja pripeljal neznanec, ki je mov, ki so se zgodili v zad list SRS št. 13-63/66).
flSka ukradel, ga poškodoval in
aapustil. Iščejo lastnika vozila in njem času v okolici Šentru Pismene ponudbe z doka
Kosilca,
perta.
i
zili o strokovni izobrazbi,
dosedanjih zaposlitvah ter
PRODAL AVTO, KAZNA PA ŠE PLAČUJE
s kratkim življenjepisom
naj kandidati pošljejo ko
misiji za volitve in ime
novanja pri občinski skup
N enavadna u so d a m e rc e d e sa U -7 4 8 -6 6
ščini Krško v 15 dneh po
Danilo Henigman iz Dolenje vasi eden vozi, drugi naj pa plačuje objavi.
Je osebni avto Mercedes l^J-748-66 kazen. Po nedolžnem, seveda!
prodal t Ljubljano v prvi polovici
F. GRIVEC
januarja letos nekemu zasebnemu
avtoprevozniku. Z občinske skup
ščin« Ribnica so dokumente poslali
na mestni svet Ljubljana 20- febru
arja letos.
K
Na avtomobil, ki ga je prodal
že pred več meseci, je Danilo že
davno pozabil, čeprav je navdušen
ljubitelj mercedesov. V drugi po
lovici maja pa je prišlo na njegov
naslov uradno pisanje iz Ljubljane ■ KARTEUEVO: S »ŠKODO« PO z Malega vrha pri Mimi peči, ki
od sodnika za prekrške s položni NASIPU — Okoli 10.000 din bo je 27. maja z motorjem Jawa pa
co ca 20 dinarjev. Zalotili so ga, moral Rudi Stopar iz Brestanice del pri odcepu drugorazredne ce
kako je 19. februarja parkiral odšteti z«, popravilo »škode«, ki ste pri Vrhpeči.
osebni avto mercedes LJ-748-66 v še
mu je razbila, ko je 30. maja ■ PIJAVICE: NESREČNO SRE
Ulici Moše Pijade, na kraju, kjer
na karteljevskem klancu ČANJE — Na drugorazredni cesti
je parkiranje prepovedano in celo zjutraj
v Pijavicah sta se 31. maja med
na nasip.
ogroža varnost promfeta! Danilo zletel
■
KARTEUEVO:
DVE RANJE srečanjem zaletela z osebnim av
Henigman se je nemalo čudil, saj NI, 13.000 DIN ŠKOD
Boris Majaron iz Ma
E
—
30.
ma
v tem času ni imel več mercede ja je Ivđn Anič v karteljevskem tomobiloma
ribora in Jelka Kragelj iz Ljub
sa, sploh avtomobila ne!
ljane.
Ranjenih
ni bilo.
gozdu
s
tovornjakom
in
prikoli
še preden je utegnil poslati do co prehiteval neki tovornjak. Na ■ BoŠTANJ: PO
DRL PEŠCA —
pis z obrazložitvijo nazaj, je pri proti
Zadnjega maja je Janez Hergan iz
je
vozil
osebni
avto
Zagreb
šlo drugo pismo, od drugega sod čan Ante Bilušić. Zagrebčan je Stražgonjce z osebnim avtomobi
nika za prekrške. Napačno je par
lom na križišču v Dolnjem Botedaj pa je vanj že treščil štanju
kiral tovorni avtomobil Mercedes zavrl,
Martina Koširja iz
V zagrebško vozilo se Sevnice,podrl
LJ-748-66 tudi v Ulici Moše Pijade tovornjak.
too je s kolesom prečkal
zaletel tudi Nemec Peter Mue- cesto. Koširju
in spet se kaznuje z 20 dinarji! je
so dali prvo po
ler.
Bilušičevi
sopotnici
Marija
Si
No, nekaj dni zatem je prišlo vec in Ana Cota sta bili ranjeni, moč v Sevnici.
tretje pisanje, tretja položnica s škodo pa so ocenili na 13.000 din. ■ PODGORJE: PREVRNJEN
kaznijo, ker je —spet v Ulici Moše ■ ZALOKE: PEUGEOT POD PRI TOVORNJAK —Na ovinku tretje
Pijade — na nedovoljenem kraju OLICO — Josef Reinhardt je razredne ceste v Podgorju je 26.
parkiral tovornjak z isto številko! K
zaneslo tovornjak, ki ga je
peugeotom pri Zalokah maja
Sedaj trikrat zaloteni voznik, ki 31. maja s tovornjak
vozil Martin Pajk s Podvrha. To
s prikolico. vornjak
naj bi napačno parkiral avto na prehiteval
se je prevrnil, vozniku pa
Ker je naproti pridrvel osebni av ni bilo nič.
nedovoljenem mestu, poskuša do to,
je zavil na desno. Zagozdil se ■ KREMEN: PO SREČANJU V
kazati, da je avto z isto številko je pod
prikolico,
ki
je
Avstrijčevo
prodal v začetku januarja in da vozilo vlekla kakšnih 100 metrov. DREVO — 26. maja sta se na
od tedaj naprej do maja sploh ni Voznik Reinhardt je bil huje ra ovinku v Kremenu srečala osebna
imel avtomobila. Kaže, da se je
ki sta ju vozila Ljub
dva njegova sopotnika pa avtomobila,
novi lastnik mercedesa znašel. Ne njen,
ljančana Ivan Kapler in Ivan Ma
da bi prijavil avto, ga Je upo laže.
Mariničevo vozilo je zaneslo
DTURN: PREVRNIL SE JE rinič.
rabljal, po vsej verjetnosti pa je ■ PO
jarek, nato pa je treščilo v
Na ovinku ceste Podturn—Do vdrevo.
s isto številko vozil dva avtomo —
tem sta se ranila voz
lenjske Toplice se je 31. maja nik in Pri
bila — osebnega in tovornega!
S-letni sin Dušan.
z osebnim avtom Ivan ■ SAnjegov
Vse mogoče stvari se dogode v prevrnil
JEV
CE: 16 METROV PO
deželi Kranjski. Tudi to, da se Kostanjšek iz Ljubljane.
— 25. maja zvečer se je
■ PODIIOSTA: TRČENJE NA STREHI
Sajevcah pri Kostanjevici pre
OVINKU —Na ovinku v Podhosti vvrnil
osebni
avto, ki ga je vozila
Najprej z miličniki, nato sta se 29. maja zaletela voznika Cvetka Colarič iz Malega Mrašeosebnih avtomobilov Prane Berua vega Vozilo je 16 metrov drselo
pa š e k sodniku
iz Novega mesta in Ernest Tasch- po strehi, nato pa se je spet po
iz Velikovca na Koroškem. stavilo na kolesa. Ranjena je bila
Novomeški miličniki so pridržali werg
■ HRUŠICA: MOTORIST TRE Anica
Pirc iz Kalc — Naklega.
do iztreznitve Rudolfa Stariča. ŠČIL
VORNJAK —Med sre ■ GMAJNA: MOPEDISTA VRG
Skozi mesto je vodil vprego in ce^ čanjemVvTOHrušici
se
je
mopedist
LO
N
A
AVTO — Mopedist Janez
lo padel z voza. Ko so miličniki
pavlin iz Velikega Slatnika Gazvoda iz Dolž je 25. m:,ja na
posredovali, se je zelo nedostojno Marjan
28.
maja
zaletel
v
tovornjak,
ki
križišču
v Gmajni pri Krškem
vedel. —Prav tako vedenje je po
je vozil Franc žicev iz Pan- treščil v osebni avto, ki ga je
kazal semiškim miličnikom Tomo ga
gerčgrma.
M
opedist
je
padel
in
se
vozil Franc Jenke ii Drške vasi.
Mitrovič, ki so mu preprečili, da ranil.
bi se še nadalje pijan vozil s ko ■ TREBNJE: MOTORISTA NE Mopedista 'je vrglo na avto, nato
pa je obležal na cesti z zlomljeno
lesom in ogrožal promet.
Starič in Mitrovič bosta morala VARNO ZANESI/) — V novome nogo. Zdravi se v brežiški bolniš
ški bolnišnici se zdravi Anton Slak nici. , .
. * ... *.-•
le pred sodnika za prekrške.
$
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Na državnem prvenstvu za moške v gimnastiki, ki je bilo v soboto in nedeljo v
Kočevju, je upravičil svoj sloves jHiro Cerar (prvi od leve). Presenetil je njegov
naslednik Janez Brodnik (peti od leve), ki je bil šampionu tesno za petami.
(Foto: S. Dokl)
H* -***
s e o d re z a li
m
obdaril vse tekmovalce in njihove Mk
trenerje s svojimi cenjenimi izdel m
ki. Po tekmovanju je odličja in pri I
znanja podaril tekmovalcem pred
sednik GZJ Milivoj RadovanovičParbin. Podelil je tudi pohvale za
odlično izpeljano organizacijo tek
I II m i
movanja. Priznanja so prejeli:
ObZTK in Partizan Kočevje, pred H i l l i
sednik ObZTK Lojze Petek, pred
sednik TVD Partizan prof. Saša
, * »
Bižal in upravnik Doma telesne
kulture Andrej Arko.
Ker je bilo tekmovanje namenje
no izbiri najboljših Jugoslovanskih
telovadcev za nastop na svetovnem O d t u i n t a m
prvenstvu, ki bo v Ljubljani okto
bra, je tekel neizprosen boj med ■ NOVO MESTO —Na Loki je
O D B O JK A
našim najboljšim telovadcem Mi bilo medobčinsko prvenstvo čet
roslavom Cerarjem in njegovimi verk v balinanju. Udeležile so se
nasledniki Brodnikom, Kersničem, ga ekipe iz Krškega, Doba in No
vega mesta. Brez izgubljene igre
Vratičem in ostalimi.
L ju b lja n a : T r e b n je
Po spodrsljaju Mira Cerarja v so zmagah balinarji PIONIRJA, ki
obveznih vajah Je prvi dan vodstvo so osvojili naslov in pokal. Vrstni
3:1
prevzel Janez Brodnik. Drugi dan red: 1. PIONIR, 2. Celulozar, 3.
*Ker sta se mladinski ekipi Ljub mu ga je sicer Cerar Iztrgal, ven Debenec, 4. Loka. Prvoplasirani
ljane in Trebnjega v nedeljo ude dar je bila razlika minimalna. 2al ekipi sta se uvrstili na republiško
ležili prvega turnirja za mladin imamo samo štiri ali pet dobrih prvenstvo. (R. M.)
sko prvenstvo Slovenije, sta se od telovadcev, ^si ostali pa aodijo ■ VELIKA DOLINA — V poča
bojkarski vrsti Ljubljane in Treb med povprečne tekmovalce.
mladosti sta se v Cer
njega pomerili že v petek, 29. ma Rezultati: 1. Cerar 114,90, 2. stitev dneva
pomerili ekipi osnovnih šol
ja. V dokaj nezanimivi igri so Brodnik 114,20, 3. Kersnič 112,85, kljah
Velike Doline in Cerkelj. Srečanja
zmagali Ljubljančani z rezultatom 4. Vratič 112,30, 5. Kiissel 109,05, so
bila v atletiki, šahu, rokometu
3:1. Gostje so po tekmi vložili pro 6. Šoštarič 107,60, 7. Anic 107,45, in nogometu.
atletika —
test, ker nekateri igralci Ljubljane 8. Plestenjak 105,30, 9. Šrot 104,45, moški: 60 m:Rezultati:
PleterSnik (C) 8,3,
niso imeli članskih izkaznic, potr 10. Ivanovič 103,45 itd.
400
m:
Pleteršnik
(C)
59,1,
dalji
dil o registraciji in zdravniških
na: Stojs (VD) 475, višina: Pleterspričeval.
Snik (C) 1,35, krogla: Lorber (C)
ROKOM ET
9,70; dekleta — 60 m: Zorič (C)
9,2, 300 m: Gajski (VD) 49,5, viši
Kočevje : Mislinje 2:3
Vahčič (C) 1,20, daljina: Račič
Domačini so dobro začeli, ven Brežice :JMedvode 22:17 na:
4,12, krogla: Baznik (C) 9,30;
dar Je v četrtem nizu prišlo do Domačini niso izkoristili prilož (O
Cerklje — Velika Dolina
preokreta, saj so Mislinjčani vodi nosti, da bi si popravili razmerje rokomet:
10:5,
Cerklje — Velika
prejetimi in doseženimi za Dolinanogomet:
li celo s 13:0. Domačini so nato med
0:2,
Velika
detki.
Igrali
so
premalo
borbeno,
popustili in izgubili še zadnji niz. v polju pa so bili z rezervnimi ig- Dolina 4:0. šah: Cerklje —(S.
Z.)
Zapravili so zadnje možnosti, da raici premalo vidni. Brežice: Ber ■ CELJE. — Na srednješolskem
ostanejo v republiški ligi.
Žerjav, Rovan 4, Šetinc 8, atletskem prvenstvu so dijaki ko
A. ARKO glez,
ttrsec 3, Pavlič 2, Kosina 4, Juri čevske gimnazije, ki jih vodi prof.
šič, Lipej, Stangelj, Avsec 1 in Zo- Sašo Bizal dosegli nekaj lepih us
pehov. Največ je dosegel Metod
N o v o m e š č a n i t r e t ji
V. PODGORŠEK 2užek, ki je zmagal na 1000 m s
Na Jesenicah je bil republiški
časom 2:38,2. Uspešna sta bila tudi
turnir v odbojki za mladince. No
Divjak na 300 m (38,1) in
vomeščani so zasluženo osvojili Izola : Ribnica 22:24 Danilo
Marija Poje v metu krogle (10,06),
tretje mesto, Trebanjci pa šesto.
jN
a
začetku
srečanja
sta
uin
oD
e
ki
sta
zasedla
tretji mesti. Na os
V odločilnih srečanjih so Novome
precej izenačeni, v nadalje novnošolskem prvenstvu v Maribo
ščani izgubili s Kamnikom in Je ekipi
vanju
pa
so
RiDiucaoi
prevzeli
po
ru
_
pa
moramo
omeniti prvo mesto
senicami. Posebna žirija Je ocenje
in upravičili viogo favorita. Brigite Levstik v skoku v daljino
vala posameznike in odločila, da budo
Domačini
so
se
trudili,
da
bi
osvo
z
odličnim
rezultatom
4,83 (A. A.)
so bili med najboljšimi Jenko, We- jili dve točki, vendar jim proti ra ■ KRŠKO — v bazenu
Celuloiss in Babnik.
zigranim
Ribničanom
ni
šlo
nič
kaj
zarja
je
bil
tradicionalni
plavalni
' R. ROMIH prida od rok.
dvoboj med gimnazijci z Raven in
Ribnica: Lovšin, Kersnič-II, Po Brežičani. Gostje so bili boljši in
nikvar, Tanko 2, Mikulin 6, Sile so zmagali v moški hi ženski kon
5,
Andolšek 2, Kersnič 1 2 Ul Ra kurenci. Skupni, rezultat je bil
NOGOM ET
57:47. Najboljša plavalca -za breži
dič 7.
ško gimnazijo sta bila Franc Čar
go, ki je bil trikrat prvi, in Ne
Šentvid
:
Krmelj
16:14
venka Jenkole, ki je zmagala dva
Rakek : Bela krajina 1:6
V izenačeni tekmi so gostje pokrat.
(L. H.)
Črnomaljci nadaljujejo s svojim vodstvu v prvem polčasu popustili ■ LJU
BLJANA—Na republiškem
pohodom rekordnih zmag. Tokrat in srečanje izgubili s 16:14.
poKalnem
atletskem prvenstvu v
so na Rakeku katastrofalno porazi Krmelj: V. Logar, C. Logar 2, soboto in nedeljo
Ljubljani so se
li domačo ekipo s 6:1. Belokranjci Šalamon, MirJ, Hočevar, Končina, spet lepo odrezalavdekleta
Novega
so zaigrali odlično in so imeli še Zaman 1, M. Papež 2, Koprivc 7, mesta, ki so v ekipni konkurenci
več možnosti za zadetek. Strelci za Končina 2.
zasedla
šesto
mesto;
fantje,
ki so
Belo krajino: Karin 3, Petrovič 2
B. DEBELAK nastopih oslabljeni, pa so zasedli
in T. Weiss 1.
mesto. Med posamezniki
T. LATERNER Brežice : Selca 12:14 deveto
velja omeniti Marjana špilarja,
Marjeto Pučko, Meto Zagorc, Tat
Srečanje
enakovrednih
ekip
je
Gazvodo in Vesno Saje. Naj
Papirničar (Radeče) : prieslo lep rokomet. Brežičanke bi jano
boljše uvrstitve: kopje —2. špilar
lahko z malo več sreče tudi zma 02,65;
Celulozar 3:1
palica —8. Jenko 3,00. Zen
gale.
ske — 100 m: 6. Gazvoda 12,7,
Brežice: Božičnik, Zorko, Bužan- S
Šoštanj : Brežice 1:4
— 5. Gazvoda 27,1; višina
čič 5, Molan 4, Štaulier, Bab, A. X)0 4.m Pučko
1,50, kopje — 3. Za
Induplati (Jarše) : Elan Mišič, Kolar 1, Les, V. Mišič 2, —
gorc 36,28, 7. Saje 30,38; v štafeti
Itlatnik
in
Hribernik.
3:3
4
x
60
in
4
x
100 m so tekmoval
V. PODGORŠEK ke Novega mesta
(Jakše, Gazvoda,
Odred (Ponova vas) :
Kalinovic in Saje) zasedle dvakrat
Novo m esto : Brežice četrto mesto. Največji uspeh je
Mirna 3:5
nedvomno dosegla Marjeta Pučko,
(mladinci) 26:31
ki Je postavila nov dolenjski, re
Kamnik : Mirna 2:2
Pomlajena ekipa Novega mesta kord za ženske v skoku v višino.
Bela krajina : Dob
ni bila kos razigranim brežiškim Marjeta je prva ženska na Dolenj
mladincem, ki so zasluženo zmaga skem, ki ji le uspelo preskočiti
3:0 b. b.
li.
1.50 m.
(M. K.)
■ GRCARICE — V počastitev
dneva mladosti je bilo športno sre
N o v o m e š č a n i p rv i
Cerklje
Leskovec
čanje med pripadniki Partizana
27:11
v T rb o v lja h
i Grčarice in vojaki iz garnizije JLA
gostje so se uspešno Ribnica. Pomerili so se v nogo
V počastitev občinskega praznika Borbeni
domačinom le v prvem de metu, namiznem tenisu, šahu in
Trbovelj Je tamkajšnji teniški klub upirali
lu,
nato
pa
jim je zmanjkalo mo streljanju. V nogometu in šahu so
Rudar organiziral troboj mestnih či in domačini
so slavili visoko zmagali gostje iz Ribnice, v namiz
ekip Celja, Trbovelj in Novega zmago.
tenisu in v streljanju pa so
mesta. Novomeščani so Dresenetlji- Cerklje: Lorber, Mazinjanin 5, nem
boljši domačini. Prireditev je
vo, a zasluženo premagali oba na Pucko, Srbčič 2. Degen 5, Jazbec bili
lepo
uspela.
(K. O.)
sprotnika s 3:0, Trboveljčani pa so
2. ■ NOVO MESTO - V ponede
bili drugi, potem ko so premagali 2,’ Drobnič 3, Zlobko 8,S. Kodrič
ZLO
B
K
O
ljek,
8.
junija,
organizira GO dru
Celjane z 2:1. Za Novomeščane so
štvo Ljubljana začetniški tečaj za
igrali Uhl, Medic in Splichal. Tur
nir bo odslej tradicionalen, orga Brežice ( mladinci) : ljubitelje te zanimive japonske ig
nizirati pa ga nameravajo tudi v BELT (Črnomelj) 1.4:12 re. Vsi, ki se Selijo seznaniti s to
zanimivo igro, so vabljeni!
Novem mestu.

V K o č e v ju s o
Pod pokroviteljstvom trikotažne
konfekcije TRIKON Kočevje je bi
lo v soboto in nedeljo v Kočevju
24. državno prvenstvo v gimnasti
ki za moške. Zbralo se je 17 telo
vadcev zveznega razreda, ki so na
vdušili več kot 600 gledalcev. Tek
movanje je vzorno potekalo. Doma
či telesnovzgojni delavci so se po
kazali v izredni-luči. Vse je teklo
tako, kot Je bilo predvideno. Ni
kjer ni bilo zastojev, zato zasluži
jo kočevski telesnovzgojni delavci
javno priznanje. Tudi pokrovitelj
tekmovanja se je izkazal, saj je

Stran uredila; IVAN ZORAN in SLAVKO DOKL
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VELIKOLAŠK!

■ ■ ■ EPIDEMIJA NORIC —
Skoraj vsi učenci podružnične šole
Mohorje so zboleli za noricami.
Zato je bila šola teden dni zaprta.
Za to nalezljivo boleznijo so zbo
leli tudi nekateri učenci šole v
Velikih Laščah
■ ■ ■ DAN MLADOSTI - Le
tošnji praznik m ladih, ko praznu
jemo tudi Titov rojstni dan, so
učenci vseh naših šol proslavili z
obiskom zgodovinskih spomenikov
in obeležij ter 'tu rističn ih posto
jank. Vreme je bilo lepo in zato
so imeli veliko razvedrila in ve
selja, kot se spodobi za tak praz
nik. Učenci x> obiskali Turjak,
Taborsko jam o, T abor z obram b
nim obzidjem proti Turkom, hrib
in cerkev sv. Ahaca, Travno go
ro itd.
■ ■ ■
VEČINA TELIČKOV
OSTANE ŽIVA — Km etijska za
druga t Velikih Laščah oddaja od
kupljena teleta ▼ rejo kmetom ko
operantom , ki jih odpeljejo domov
na pitanje. K ljub zmanjšanemu za
kolu ne m anjka teletine, ker se
zaradi visoke cene m arsikatera go
spodinja raje odloči za lep ko«
eovedine. Zaradi večjega zanima
nja za pitanje živali se je pove
čalo povpraševanje tudi po moč
nih krm ilih
L. S.

KRIŽEM PO
GROSUPELJSKEM
■ GKOSliPUE - Tudi občinski
sindikalni svet se je začel podrob
neje zanimati sa najtežji problem
industrije v grosupeljski občini:
podjetja so prem ajhna, saj zveči
ne zaposlujejo nekaj več kot 100
delavcev. Industrija v občini ima
premalo strokovnjakov, stroji so
zastareli Zaradi tega so tudi oseb
ni dohodki m anjši kot drugje, ljud
je pa zaradi tega odhajajo n a delo
drugam . Največkrat se odločajo za
Ljubljano in tujino, zvečine Nem
čijo.
■ STIČNA — Notranji7 odnosi v
Mesnem podjetju so se um irili,
prisilna uprava v kolektivu pa sku
ša urediti težave, ki sprem ljajo po:
slovanje. „Zadostiti bodo rporali
m inimalnim higienskim >pogojem.
.Iščejo tudi možnosti za gradnjo

m
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Umik: vsi prezebli in lačni

DROBIŽ
■ ■ ■ MOČNO POKANJE v Ve
likih Laščah je privabilo .veliko
radovednežev. Zadnji nejeverneži so
8« tokrat prepričali, da bo cesta
proti Podsmreki zares urejena. Iz
kopali in izstrelili so že v§ek ter
ga deloma že obzidali s kam nitim
zidom. Tudi kanalizacija bo vsak
čas' urejena. Kljub tem u se je na
šlo nekaj godmjavcev, ki nisO za
dovoljni z gradnjo, ker so se z
njo menda premalo okoristili.

m

»Pretresljiv pogled na matere in otroke v sne
gu,« se spominja Janez Lesjak iz Grosupljega
1946 p a sem se ^rnil v
Janez Lesjak, predsed
Grosuplje.«
nik občinskega sindikalne
— Spom ini bledijo, do
ga sveta v G rosupljem , je
godke pozabljamo. V spo
eden od petih, ki so dobi
m inu pa o stajajo tisti n aj
li letošnja občinska p ri
bolj značilni, k ru ti vojni
znanja OF. V aktivistično
spom ini.
delo se je vključil v Stič
»Iz sosednje H rvatske
ni, k je r je bil dom a.
—
N ajp rej ste bili v so 1945 bežali p red u staši
grosupeljsko-stiškem
okrožju.
»To je bilo 1942, leto po
zneje sem p ostal član go
spodarske kom isije p ri
rajonskem odboru, pozne
je pa sek re ta r rajonskega
odbora. Ko sta se grosu
peljski in ribvomeški ra 
jonski od b o r združila, so
m e v C rm ošnjicah določi
li za referenta za socialno
varstvo. Največ opravka
sem im el z ljudm i, ki so
se um ikali n a osvobojeno
ozem lje. Potrebno jih je
bilo prenočiti in nahraniti.
Pozneje sta se novomeško
ljudje v Belo krajino: dol
in belokranjsko okrožje
ge kolone žensk m o trok
združila: skrbel sem za
so iskale zavetje, usm ilje
prom et. K ajpak ta k ra t ta 
nje. Gazili so visok sneg,
kega p ro m eta k o t danes
ponekod je b ila snežna oni bilo, največ sem sk r
d eja debela sk o raj m eter.
bel za prevoz zavezniške
N ekatere m atere so poto
ga m ateriala, k i so ga
vale s petim i otroki! Po
spuščali s padali, in za
gled nanje je bil p re tre s
prevoze beguncev. Po oljiv: vsi prezebli, v ečkrat
svoboditvi so m e v No
lačni k o t siti, nem očni —
vem m estu določili za
kdo bi se jih ne usm ilil?
personalnega referen ta p ri
D obro sm o poskrbeli za
okrožnem narodnoosvobo
nje.«
dilnem odboru, decem bra

nove klavnice, ne vedo pa še, ali
jo bodo lahko gradili v sam osta
nu ali pa kje drugje.
■ MULJAVA" — Jurčičeva doma
čija je sicer že precej urejena,
program o ureditvi Muljave pa le
na pol. Etnografski muzej si pri
zadeva, da bi iz Muljave uredili ti
pično dolenjsko vas. Pravijo, da
bodo skušali urediti naselje in
prestaviti cesto, ki pelje zdaj m i
mo Obrščakove gostilne. Sestavili
so že odbor za postavitev Jurčiče
vega spomenika. Ce bodo vsi na
črti uspeli, bo Muljava turistično
izredno zanimiva..
■ GROSUPLJE — Na junijski

■■ ' A

Tudi na letošnji km ečki ohceti v Ljubljani so se ribniški fantje z ra jti in rešeti dobro
postavili. Med njim i je bil tudi njihov častni m eščan Tone Kozlevčar. (Foto: F. Modic L

Mislite na nas in glasujte za cesto!
U čen ci o sn o v n e šo le V as F ara so na vseh zborih
vo livcev na sv o je m o b m očju , na k aterih so s e ob 
čan i od lo ča li za u ved b o sam op risp evk a za p o so d o b 
lje n je c e ste K o čev je—B rod na K olp i, prebrali na
sled n je sv o je p ism o o zirom a p rošn jo:

Dragi starši, spoštovani vo
livci!
Tudi učenci osnovne šole
Vas Fara se vključujem o v
Življenje in delo naše prele
pe, ponosne, a do sedaj ne
razvite K olpske doline, č e 
prav m ajhni in m ladi,' spo
znavamo že sedaj velike razli
ke našega gospodarskega raz
voja. V sak dan sproti ugo
tavljamo, da j f naše življe
nje težje, pot do poštenega
kosa kruha pa napornejša in
včasih nedosegljiva, m edtem
ko je našim vrstnik om v m e
stih in gospodarsko bolj raz
konferenci Zveze kom unistov, se
vitih središčih precej lažje.
bodo pogovorili o sprejem anju:
K ljub tem u pa se zaveda
zaenkrat so sprejeli letos komaj 7
novih članov, v načrtu pa im ajo
m o, da m oram o za življenje
sprejem 40 do 50 novih kom uni
in za svojo osebno srečo
stov. Na konferenci bo beseda tu 
mnogo storiti, da bom o nekoč
di o razvojnem program u gostin
stva in turizma ▼ občini.
pošteni delavci in upravljav
ci naše socialistične skupno
■
IVANČNA GORICA — V Ivan s t i ž e sedaj prem agujem o
čni gorici, Stični, Šentvidu in na
m nogo večje napore in se
Muljavi bodo 6. junija slavili kra
jevni praznik. Ob tej priložnosti
šolamo podr m nogo težjim i
bodo pripravili kulturni progtam ,
pogoji, kot je predpisano za
naslednji dah pa bodo na Muljavi
-podelili učencem osnovnih šol gro
povprečnega učenca v naši
supeljske občine Jurčičeve bralne
republiki.
značke.
Vsak dan se vi%imo v os
novno šolo tudi preko 25 k m
daleč v eno sm er, vsak dan
prihajam o peš na avtobusna
postajališča do j uro in pol
daleč, vsak dan sm o odsotni
od doma tudi po deset in več

Mrčes n t
satno
nadležen

ur, vsak dan sm o v nenehni
nevarnosti na izredno slabih
in slabo vzdrževanih cestah
in večinoma v slabih avtobu
sih, vsak dan se naši starši
v strahu sprašujejo, če se
bom o zvečer srečno vrnili
domov, kako je z našim i u s
pehi, prehrano, zdravjem , kje
bom o po končani osnovni šoli
dobili zaposlitev itd.
Vsem u tem u pa nism o krivi
m i, mladi, niti niso Jcrivi pre
bivalci teh krajev, k i so kljub
težkem u življenju morali osta
ti tu in ki brez m oči že vsa
leta po vojni gledajo um ira
nje in propadanje vsega, kar
so nekoč s težavo ustvarili
njihovi predniki.
Rodili sm o se v socialistič
ni Jugoslaviji, v krajih, ki
so prepojeni s krvjo naših
najdražjih, v krajih, ki~so v
pretekli dobi še živeli in pre
življali m nogo ljudi, k je r je
bila kljub težkem u življenju
prisotna vesela pesem in za
dovoljstvo na izm učenih obra
zih. Verovali so v srečnejši
jutrišnji dan in v razcvet
svojega kraja.
Ko danes m i, mladi, neizku
šeni in razigrani poslušamo
starejše ljudi in ugotavljamo
m ožnosti svojega življenja,

nas stisne pri srcih, ker ne
vem o, kaj bo z nam i in kako
se bodo razvijali naši kraji,
če bo šel razvoj tako naprej.
Prepričani sm o, da ne bo
napredka, lepšega in srečnej
šega življenja, če se to ponos
no in lepo področje ne odpre
z m oderno in dobro cesto, ki
b i -m noge naše težave km alu
odstranila in nam omogočila
enakopravno vključitev v živ
ljenje. T udi pri nas bi bilo
dovolj dela, če bi ustvarili
prim erne življenjske pogoje.
Ko se danes odločate sa
uvedbo krajevnega sam opri
spevka za zgraditev ceste, je
to za nas velik dan. Hvaležni
vam bom o za to, ker vemo,
da sta od tega odvisna vse
naše poznejše življenje in raz
voj naše občine. Lažje in var
nejše bo naše delo sedaj, ko
si nabiramo osnovno znanje
za življenje, svetlejša bo naša
prihodnost.
Zavedamo se, da s tem tre
n utk om
sprejem am o
tudi
m ladi veliko odgovornost in
velik dolg do vseh, ki sedai
skrbite za nas. Obljubljam o
vam, da bom o s poštenim de
lom ■nadaljevali vaše načeto
delo za srečo nas vseh in
tosega naroda. Zato vas iskre
no prosimo, da danes po m i
slite tudi na nas in nam s
pravilno odločitvijo pomaga
le. Hvala vam.
UČENCI OSNOVNE SOLE
VAS FARA
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PRI VARČEVANJU
DEVIZ
veCje
UGODNOSTI!

.$9

:

% Vaši p rih ran k i deviz dom a niso na varnem . Na deviznem računu prt
DOLENJSKI BANKI IN HRANILNICI pa se jim ne m ore kaj zgoditi. Se
več! Dobili boste obresti!
% Pred potovanjem ali pred odhodom na delo v inozemstvo ne pozabite od
preti devizni račun, na katerega boste vlagali svoje prihranke.
% Devizni račun lahko odprete tudi s pismom iz inozemstva.
9 P rihranke na deviznem računu lahko nam ensko varčujete za novo hišo,
stanovanje in drugo.
9 Za denar na deviznih računih in njegovo prosto uporabo jam či država.
0 Dvigi in pologi te r nakazila deviz so mogoči v vsakem času v neom ejenem
znesku.
^ S prihranki na vašem deviznem računu lahko razpolagajo tudi vaši najožji
sorodniki, če jih pooblastite.
UGODNE OBRESTI: brez odpovednega roka 5 % v devizah in 1 % t dinarjih;
z odpovednim rokom nad 12 mesecev ?*/• v devizah;
z odpovednim rokom nad 24 mesecev 1 */« v devizah in 0,5
v dinarjih.
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TAJNOST DEVIZNIH RAČUNOV JE ZAJAMČENA PO ZAKONU.

DOLENJSKA BANKA IN
HRANILNICA NOVO MESTO
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s Podružnico v Krškem in ekspoziturama
v Metliki in Trebnjem
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D O L E N J S K I LIST

ZAKAJ JE OBLAK USTRELIL SOSEDA JAKOŠA?
P o rtre t te g a

KAKO JE PADEL HEROJ JASTREB

te d n a
„ N

i s e m

h o t e l ,

s t r e l

m

i j e

u š e l . . . "

Z a d e l o g a j e m e d p o g a ja n je m

S p u š k o k a r m e d k a ra b in je rje
SS-ovcem ni bilo dobro priti v roke: bolje
je bilo skočiti s škarpe in zbežati v skale
Erno Sali iz Straže je
delal na Dularjevi žagi v
Vavti vasi: tam je v za
četku s Francem Salijem
in Jožetom Ravbarjem za
čel delati kot aktivist. Po
tem je delal deloma v ile
gali kot terenec vse do
kapitulacije Italije, pozne
je pa še na Trebelnem.
1944 je šel v deveto briga
do, kjer je ostal 7 mese
cev. Iz devete brigade pa
je šel za orožarja 18. divi
zije. Do vkorakanja v Lju
bljano je bil v štabu te
divizije.
— Česa se iz ilegalnega
dela najbolj živo spomi njala, jedel sem jo, žejo
njate?
pa sem gasil s snegom.«
1 »Nepozabni spomini so,
— Čas ne more izbrisati
kako sem hodil v Poljane veselih dogodivščin.
k Borisu Kidriču in Vidi
»še nikomur nisem po
Tomšičevi. Tam so me tu vedal, kako sem moral na
di določili za aktivista. Stare žage v glavni štab
Kidriča se prav dobro nesti puško. Do bloka v
spominjam takrat je še Gotni vasi jo je spravila
jahal konja.«
neka ženska, jaz pa sem
— Iz partizanskega bo jo nesel naprej na Mrvarja je več žalostnih kot jev hrib. Prav ko sem jo
veselih spominov, mar ne? skril v ječmenu, so prišli
V deveti brigadi sem karabinjerji. Z bratom sva
bil, sredi februarja 1945 naročila pol litra vina:
sem šel v Kordun. Napa trepetal sem, ker sem idel nas je sovražnik, SS- mel polne žepe patronov.
ovcem ni bilo dobro pri Hitro sem odnesel vino v
ti v roke. Od 26 nas je le kuhinjo, češ da hočem be
6 ostalo živih. Mene so že lega, hkrati sem se znebil
ujeli, a sem skočil s pet patronov. Ko sem se vr
metrov široke škarpe in nil, so me temeljito pre
ušel. Pri tem sem si tako gledali. Na Boričevemsem
poškodoval nogo da sem naletel še na 50 belogardi
cel teden ležal skrit v ska stov, puško pa sem vseeno
J. S.
lovju. Leska je že odga srečno oddal.«

Razprava zoper km eta Martina Oblaka prekinjena in preložena na nedo
ločen čas - Zagovornik predlagal več novih prič - Izvedenec meni, da
obtoženi Oblak ni povsem prišteven - Soseda sprta d e se t let
En sam, toda dobro namerjen revolverski strel,
ki je lani 1 septembra popoldne zamolklo odjeknil
s samotnega zaselka Bransko pri Šentjanžu, je spra
vil v grob kmeta Jožeta Jakoša, njegovega starejšega
soseda in posestnika Martina Oblaka pa na zatožno
klpp. Oblak je še isti dan odšel v Sevnico na milico
prijavit dejanje, ki ga je storil. 2e takoj od prvega
dne pa je trdil, da soseda ni hotel spraviti s sveta,
ampak ga samo prestrašiti. Tudi pred senatom okrož
nega sodišča v Novem mestu, kjer je bila 28. maja
glavna obravnava, je zanikal, da bi bil hote sprožil
revolver v Jakoševe prsi.
Javni tožilec je Oblaka ob
tožil, da je vzel drugemu
življenje iz brezobzirnega
maščevanja in da je bilo nje
govo dejanje pogojeno še s
prejšnjim sovraštvom do so
seda Jakoša. Obtožbo je ute
meljil z naslednjim:
Jakoš je šel 1. septembra
popoldne kot že večkrat prej
z vozom na njivo po poti, ki
teče ob Oblakovi zemlji. Ko
se je vračal, so bili na poti
spet tisti kamni, ki jih je
bil malo prej odstranil, da
so konji laže vlekli. Ustavil
se je in dva ali tri kamne
vrgel na sosfedovo njivo. Ob
lak je vse to opazoval izza
svojega poslopja, kmam nato
pa z revolverjem v roki po
spešil korak k Jakošu in zah
teval, naj pobere kamne z
njegove njive. Jakoš je rekel:
»Ne bom!«, Oblak pa je spro
žil. Tedaj sta si stala tri
metre daleč. Krogla je zadela
Jakoša v prsi, oprijel se je
voza, nato pa se opotekel na
Oblakovo njivo in smrtno
ranjen umrl. Oblak se je obr
nil in odkorakal proti domu.
V preiskavi so ugotovili,
obtožba je omenjala in raz
prava je pokazala, da so bili
odnosi med Oblakom in Jakošom že skoraj celo deset
letje skaljeni, ostri pa zlasti
zadnja leta. Pred sodiščem
sta imela več pravd zaradi
meja, kot je sodnikom pove
dala Jakoševa žena, ki je na
stopila kot priča, pa je Ob
lak tudi čedalje bolj kazal
željo, da bi bii sam gaspodar na Branskem.
»Jakoša nisem hotel ustre
liti, tisti strel mi *je ušel,«
je zatrjeval obtoženec in go
voril, da je revolver poteg
nil šele takrat, ko mu je za-

KAJ SO PRED 70 LETI PISALE
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P ris ta l v z a p o ru
■ (Z BRZOVLAKA SKOČIL) — je v
Ljubljani Anton Bučar ie Šmarjeških To
plic, ker je pozabil izstopiti na kolodvoru,
a bal se je. da bo moral plačati voznino
od Ljubljane naprej. Odskočil je srečno,
da se ni nič poškodoval, toda policija ga
je nekoliko v zaporu pridržala.
■ (IZLET) — »Klub dolenjskih biciklistov v Novem mestu« priredi dne 10.
junija t. I. popoldan izlet v Žužemberk,
če bi pa ta dan deževalo, vrši se izlet pri
hodnjo nedeljo. Odhod ob pol 1. uri po
poldne iz kavarne, odhod iz Žužemberka
domu se bo tam dogovoril. Kolesarji
naj vzamejo svetilke. Vabijo se vsi člani
kluba na udeležbo. Zdravo!
■ (ZA ROMARJE NA ZAPLAZ) —Binkoštne praznike pride zopet 'letos na Ča
tež in Zaplaz opravit božjo službo veleč,
gospod profesor dr. Marinko iz Novega
mesta. Služile se bodo po dve sv. maši.
■ (PRI VOJAŠKIH NABORIH) - na
Kranjskem so jih vzeli oziroma potrdili
na Gorenjskem in Dolenjskem, tedaj iz 17.
dopolnilnega okraja od 6478 predstavljenih
— 1722. Tedaj je vsak četrti mladenič vo
jak. Največ so jih vzeli sorazmerno v
ljubljanski okolici, kjer je bil vsak tretji
potrjen; najmanj v čmomeljskem, kjer je
vsakega petega doletela vojaška suknja.
■ (NADVOJVODA LEOPOLD SALVATOR) — je, potovaje od Jaške, Vivodine,
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in Crašičev, došel v Metliko, ter tam pre
nočil. Metličani, ki nikdar niso v zadregi,
priredili so mu primemo sijajen sprejem,
slavolok, razsvetljavo itd. V torek podal
se je nadvojvoda v Črnomelj.
■ (OGENJ) — je nastal nocoj po pol
noči na Zegatovem podu, in je za prvi
trenotek Novomeščane dobro prestrašil,
kajti silno je po mestu zažarelo. Gasilno
društvo bilo je dokaj hitro na mestu. Ker
ni bilo vetra, Je bila nevarnost za sosed
nja poslopja tem manjša. *
■ (IZ VINICE) — 25. maja. Zadnja
leta so se cerkve naše fare, farna in po
riružne, pod sedanjim župnikom č. g. J.
KčJnigom skoraj vse olepšale in prinovile.
Pred nekaj leti dobili smo nova križeva
pota v farni cerkvi in na 2ežlju. Pri zad
nji cerkvi, ki je po vsi Beli krajini dobro
znana m mnogo obiskovana božja pot
M. D., prenovili so se pred kratkim ča
som še veliki oltar, stranski ter priiiižnica, kar je stalo vse do blizu 6000 K. Pre
krila se je tudi še s plehom, kakor tuda
farna cerkev. — Nenavaden kras pa Je
dobila letos naša domača vas Vinica, na
mreč prav lepo in okusno izdelano ka
pelico sv. Jurija.
■ (DELO USTAVILI) — so delavci v
papirnici v Vevčah pri Ljubljana, po šte
vilu na 800. Vzrok Je, kef so z njimi kru
to ravnali, jih slabo plačevali, ter z njih
bolniško blagajno svojevoljno ravnali.
(IZ DOLENJSKIH NOVIC
15. maja 1900)

čel Jakoš »groziti« s kamnom,
čeprav le-ta ni imei nobene
ga kamna v roki, kot je tr
dila pokojnikova žena.
Predsednik senata sodnik
Janez Pirnat je prebral^ tudi
izvedenčevo mnenje o du
ševnem stanju in prištevnosti
obtoženega Oblaka. Izvede
nec je menil, da Obiak v času
dejanja m bil povsem prise
ben. Kar je zapisal, je pono
vil tudi na razpravi, ki se je
je udeležil, in odgovoril tudi
na več vprašanj za zapisnik.
Obtoženčev zagovornik no
vomeški odvetnik Brane Rup
nik je predlagal sodišču, naj

zasliši še nekaj prič, ki bo
do še bolj osvetlile Oblakovo
vedenje pred dejanjem in po
njem. Sodišče je predlogu
delno ugodilo in po krajšem
posvetu odločilo, da se raz
prava prekine in preloži za
nedoločen čas.
J. Z.

O p o n o s u in im e n ih
Naš bralec iz Kanade nam
je pisal daljše pismo, ob kon
cu pa je v pripisu vprašal,
kako da se Splichdl podpi
suje s »c« v priimku: on da
je ponosen no. svoje sloven
sko ime. Zal se je njegov po
nos končal pri podpisu, ko se
je namesto ponosnega sloven
skega Franclja podpisal s
Frenkom...

ŠOLA ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE
NOVO MESTO objavlja
R A Z P IS
ZA VPIS V PRVI LETNIK ZA ŠOLSKO
LETO 1970/71
V prvi letnik bomo sprejeli 60 učenk in
učencev, in sicer:
1. v oddelek za medicinske sestre ambulantno-bolnične smeri:
30 učenk in učencev (za nego odraslega
bolnika)
2. v oddelek za medicinske sestre otroške
smeri: ~30 učenk (za nego bolnega in zdra
vega otroka).
POGOJI ZA SPREJEM SO:
uspešno končana osemletka (vsaj dober končen
uspeh),
pozitivna ocena iz tujega jezika v osmem razredu
kandidatke (ti) morajo biti telesno in duševno
zdrave(i)
veselje do poklica
starost do 18 let.
Prošnje, kolkovane s 1,00 din, pošljite šoli, brž ko
boste dobili spričevala o uspešno končani osemlet
ki, a najkasneje do 25. junija dopoldne.
PROŠNJI PRILOŽITE:
zadnje šolsko spričevalo,
življenjepis,
izpolnjeni obrazec DZS-1,20
mnenje zadnje šole,
potrdilo šole, da kandidat(ka) zadnji dve leti šola
nja ni bil(a) oproščen(a) telovadbe,
izjava staršev o vzdrževanju ali potrdilo o štipendi
ranju,
dopisnico % naslovom, s katero vas bomo do 27.
junija obvestili o sprejemu v šolo. Istočasno bomo
sporočili datum za zdravniški pregled. Zdravniški
pregled bo v Novem mestu.
Pri končnem izboru bomo upoštevali uspeh zaključ
nega razreda osnovne šole.
Dolžnost staršev je, da preskrbijo za otroka pri
memo stanovanje in redno prehrano. Sola priporo
ča dijaška dom v Šmihelu pri Novem mestu, zakaj
le od učenke(ca), ki živi v urejenih življenjskih
razmerah, lahko starši pričakujejo zaželene uspehe.
Učenci, sprejeti v dijaški dom, imajo pravico do
mižane oskrbnine-regresa. Pogoje za uveljavitev
regresa objavlja v Dolenjskem listu dijaški dom
Šmihel pri Novem mestu.
t
RAVNATELJSTVO ŠOLE

JA V N A DRAŽBA
OBČINA SEVNICA
p ro d a ja
na javni dražbi
k m e č k o p o s e s tv o b iv š e la s tn ic e
J o ž e f e S in k o v ič iz J e lo v c a ,
ki sestoji iz vložka št. 759 in 743 k. o. Vrh, v skup
ni izmeri 3,80 ha za izklicno ceno 6000 din.
Javna dražba bo 17. junija 1970 ob 9. uri v sobi
št. 24 občinske uprave v Sevnici.
Dražbe se lahko udeležijo pravne in fizične osebe,
ki dokažejo, da so pri odseku za proračun OS
Sevnica vplačale kavcijo 300 din.
Interesenti dobijo podrobnejše podatke pri refe
rentu za premoženjskopravne zadeve OS Sevnica.

Partizani takrat niso zavz^i Banje Loke
14. junija bo v Banji Loki Pri Kočevju pro
slava, na kateri bodo odkrilijpominsko ploščo
narodnemu heroju Zdenku P^^oviču-Jastrebu
iz Delnic, ki je tam padel 1942.
Upokojenec Matija Letig iz Vasi-Fare se takole
spominja srečanja z Ja
strebom in njegove smrti:
21. junija 1942, ko sem
bil v 3. četi Kočevskega
bataljona, sem bil določen
v patrolo proti Ajblju. Na
poti sem se srečal s hrvatskimi partizani, ki so
prišli preko Borovca.
Pripeljal sem jih do
Drežnika pri Banji Loki.
Komandant njihovega Goranskega bataljona je bil
Stipe Polič, komandir mla
dinske čete pa Jastreb.
Na predvečer napada na
Banjo Loko nismo nič MATJ A LETIG je vi
spali. Jastreb je govoril del, f J*0 je padel nasvpjim fantom, da bo dru rodtf ?veroj Zdenko Pe
gi dan obletnica napada trark' jc —. Jastreb frFona SZ, da moramo zato
l0: Primc)
osvoboditi Banjo Loko in
da bodo za ta uspeh zve prepi^, da je boja ko
deli tudi tovariši v SZ.
nec f aa se bodo Italija
Ze ob treh smo šli na ni prhali. Takrat pa je iz
položaje za napad. “Naša Belja-;’Ve hiše zaregljal
četa je napadala s severa, mitr*^- Rafal je smrtno
naši sosedje pa so bili hr zadel ‘sstreba in italijanvaški mladinci, ki jih je skegl ^ržanta, ki se je z
vodil Jastreb. Italijani so njiiaP^jal.
bilj po hišah, zato smo
V “^kijevih gospodar
morali Gladovo hišo med skih
jih smo zajeli
bojem celo zažgati.
4 it*1;^e ter zaplenili 4
Pri sosednji Briškijevi lahk* *rede in eno težko.
domačiji so bili Italijani Ban? ^ke pa nismo za
v skednju in hlevu. Ja. vzeli- ter je prišla Itali
streb, ki je znal dobro jan^ na pomoč posadka
italijansko, jim je klical, iz bp a °a Kolpi. Tistega
naj se predajo. Njihov vo dne ’ v boju padel še
dja se je prišel ven pa part?’'1 Anton štimac iz
j. p.
gajat. Jastreb je bil že Turist

Ž

A

L

O

S

T

N

I

M

A

J

Na zemljo je padal mrak in nebo je bilo škrlatno rde
če. Sedela sem v kuhinji in spomini so splavali daleč na
zaj.
Tudi takrat, pred leti, je bil prav tak dan. Velike dež
ne kaplje so polzele po oknih. Ležala sem v bolniški poste
lji. V sobi je bil mir in nenadoma so se odprla vrata. Pri
peljali so jokajočega fantiča Zasmilil se mi je in že prvi
hip sem ga vzljubila. Rahlo sem ga božala po nakodranih
Zwei Tole und drei Schwerverlelzle —jugoslawltdie Gasfarbeiter —forderle der Zusammentlofj det Omnibuttet mil dem
laseh in ga tolažila.
Kleinbus (unser Bild), der sldi am Donneislag gegen 1!.2p Uhr auf der Kreuzung B248/L 294 imLandkreis Gilhorn ereignelc. Der aut Richlung Wolftburg kommende, auf der Bundeiilrafje fahrende But, vollbetelzl mil 43 Personnn, naherte sich
»Nikar ne jokaj,« sem mu prigovarjala, »saj si že fant!
der Kreuzung. ali nach Auttagcn teinet Fahrerj etwa (Oni Me!er vor der Strafjenmilfe der Kleinbus mit grof)«t' Gei :FiwindigKako pa ti je ime? Koliko si star?«
keit von linkt dic Hauptitrofje Uberquerle. Ein Bremien war nicht mehr moglich. Beide Fahrzeuge jliefjen fat-t fonlal zusam-'
men. In demKleinbut taljen fUnf jugoslawisdie Gaslarbeiler und ein siebenjbhiiget Madchen, zwei von ihnen wurden auf
»Martin sem. Pet let sem star,« mi je med jokom odgo
Her Slclle gelolel, drei jchweben in Lebentgefahr. ImBut wurde nlemand verlelzt.
Foto: Zibelius
voril v kamniškem narečju.
Ena izmed fotografij, ki so jo ob nesreči objavili nemški časopisi. V ozadju vidi
»Zakaj pa jokaš? Kaj se je zgodilo?«
mo nekoga ob kolesu. To je Vlado Špehar, ki je v domovino prinesel strašno vest.
»Z očkom sva se peljala na izlet. Pogovarjalasva se o
mamici in babici... Kar naenkrat sva butnila z avtom v ne
ko drevo. Drugega se ne spominjam. Očka so odpeljali v
bolnišnico v Maribor, mene pa sem, v Ljubljano.«
Pobožala sem ga po kodrasti glavici in začutila solze v
očeh. V njegovem glasu je bil prizvok zleslutnje.Dolgo
sva se pogovarjala o očku in mamici.
S trašna nesreča je 21. maja doletela v Nemčiji tri Belokranjce - Pri
»Ko bo očka ozdravel, se bomo spet peljali na izlet!
avtomobilski nesreči v bližini VVolfsburga sta bila dva takoj mrtva, tretji
Ali boš šla z nami?«
je umrl med prevozom v bolnišnico - Doma je ostala kopica nepre
»Seveda bom,« sem mu obljubila in njegove modre oči
so zažarele:
skrbljenih otrok! Sinji in Snečji vrh zavita v žalost
»Boš res šla: In kmalu? To bo pa res lepo! Tudi očka
Tri dni pred smrtjo, v po vsi trije smrtno ponesrečili.
bo vesel, če boš šla!«
Zgodilo se je 21. maja ob
nedeljek, 18. majaj-so se Ivan
»Zaspiva, pozno je že!«
Filip in Viljem Tomažič s 15.30 na križišču cest v bli
še
-enkrat je k meni sklonil glavico in nejeverno vpra
Sinjega vrha in Vlado Pavšič žini Wolfsburga. Avtobus s
šal:
s Snečjega vrha poslovili od 43 potniki je drvel po glavni
»Saj boš šla, kajne?«
domačih v Beli krajini, kjer cesti, kombi s 4 Belokranjci
»Bom, seveda bom, Martinček!«
so bili s kombijem na obi ter nekim Nacetom z Raven
Oba sva zaspala.
sku. Daleč v Nemčiji, že bli na Koroškem in 7-letno Ro
zu ruske meje, so delali v manco, prav tako z Raven, je
Drugo jutro sva bila že navsezgodaj pokonci.
gozdovih in kar dobro zaslu zavijal na cesto. Pri tem je
»Dobro jutro!« svar pozdravljala drug drugega. Tedaj je
žili. Tomažič in Pavšič, kot prišlo do silovitega trčenja.
k meni stopila medicinska sestra in mi šepnila:
bi slutila nesrečo, nista šla Belokranjca Ivan Filip in voz
»Martinčkov oče je umrl!«
rada nazaj. Prvi je rekel ženi nik kombija Vlado Pavšič sta
bila na mestu mrtva, Viljem
in štirim otrokom:
Zgrudila sem se na posteljo. Ko sem odprla oči, sem
— Samo recite, pa ne grem Tomažič 1e umrl med prevo
zagledala ob sebi Martinčka ki me je božal po čelu, kakor
nazaj! Pavšič je takoj po po zom v bolnišnico. Druge tri:
jaz njega včeraj. Objela sem ga in zajokala.
vratku prijatelju priznal, da Mirka Šegino iz Črnomlja in
»Zakaj pa jokaš? Saj si že velika!« sem slišala njegov
je močno okleval ob slovesu. oba Ravenčana, so odpeljali
glasek.
»Ko boš šla z mano in očkom na sprehod, ne boš
VLADO
ŠPEHAR
J
v
bolnišnico,
kjer
se
še
zdra
Ce ne bi imeli gospodarjeve
jokala,
kajne?«
ga kombija, me Nemčija ne vijo.
nici, kjer je moral znancem £
Zarila sem se v blazino in dolgo jokala. Potem sem za
bi več videla, — je rekel.
Vlada Špeharja iz Drežnika kar naprej popisovati tragič- ♦ spala,
in ko sem se zbudila, je bila noč V sobi je bila te
Ni mogoče opisati, kakšna je doletela žalostna pot: fir ni dogodek, pri katerem je J
ma
in
le kdaj pa kdaj se je luna prikazala izza oblakov.
žalost je zajela prebivalce ma, pri kateri so delali, ga je bil tudi sam navzoč.
+ Poleg sebe sem zagledala speči rahlo nasmejani Martinčkov
Sinjega vrha in vse viniške poslala v domovino poročat o
— če si ne bi dan poprej ♦ obrazek.
METKA ZOBEC
okolice, kakor tudi črnomalj nesreči in tolažit svojce. Ko poškodoval roke, bi bil jaz J
(Honorar
100
din)
ski predel, ko so dobili te je že obiskal domove pone gotovo zraven, tako pa sem +
lefonsko sporočilo, da so se srečenih, smo ga našli na Vi- imel bolniško. Tisti četrtek ♦
sem se s kolesom peljal po ^
cesti proti našemu stanova- ♦
nju, ko sem zagledal na cesti *
kolono avtomobilov in veliko ^
ljudi. Iz radovednosti sem ♦
S E S T A V ltE S l D N E V N O
S O B O
S A M I !
N
E
Ž
A
šel zraven. Stisnilo me je v ♦
;
I
grlu, ko sem zagledal rdeč +
kombi naših, še bolj pa, ko ♦
Moja dobra znanka, nekdanja soseda in sestra mojega
sem videl ležati na tleh svoja J najljubšega prijatelja iz otroških let, Neža, poročena pod
tovariša. Nista dala od sebe + Prazno goro v tisto gluho vas, se je nekega dne kot čudo
glasu, šegino sem videl stati ♦ pojavila pred menoj. Oba sva bila vesela tega srečanja in
poleg avtobusa, še ‘je stal na J eden drugega sva kar zasula z vprašanji. Ko pa sem vpra
nogah. Vprašal sem ga, kaj * šal po Janezu, se je Neža najprej ozrla okrog sebe, potem
je bilo, on pa ni mogel dru- ♦ pa rekla:
gega odgovoriti kot: »Sam ne ^
»Oh, Janez je v Ljubljani... slabo je z n jim ...« je s
vem, kaj se je zgodilo.« Pp- ♦
tem so ga odpeljali v bolniš- ♦ težavo povedala in obraz se ji je bolestno skremžil.
nico. Drugi dan smo ga obi- 4
Spreletelo me je.
skali, rekli pa so nam, da «
»Ali ie invalid? Morda je hudo bolan?«
je izvennevarnosti.
J
i »Ne, ne, ni bolan,« je zatrjevala Neža in sklenila roke
šef, pri katerem delamo, je j
kot pri molitvi, »še veliko huje!« Njene oči so postale vlaž
v redu človek- Vsa čast mu! J ne, besede pa bolj tihe. Mogoče .je v zaporu, sem pomislil.
Dal nam je kombi, da smo se 4
čeprav še nisem vedel, kaj se je zgodilo Janezu, mi je
z njim vozili na delo, pa tudi ♦
domov smo se lahko peljali. ^ postalo hudo, kot bi mi nekaj težkega leglo na prsi. Zad
Naša dva mrtva tovariša so 4 njič sem ga videl med vojno po italijanski kapitulaciji, ko
hoteli dati v krematorij, toda ♦ je v našem kraju predaval o socialističnem kmetijstvu.
mi nismo pustili. Zahtevali ^
Kadarkoli se spomnim svojega otroštva, ne morem
smo prevoz v domovino in 4 mimo Janeza. Vedno je bil dober, pošten in iskren prijatelj.
pokop, kakršnega sta zasluži- ♦ Ločila sva se po končani osnovni šoli. Jaz sem postal obrt
la po naših običajih. Ustregli ^ nik on pa je šel študirat. Doma so hoteli, da bi postal du
so nam. Gospodar bo plačal 4 hovnik, toda Janez nikoli ni kazal volje za ta poklic. Po
prevoz.
♦
stal je inženir kmetijstva.
Te strahote ne morem po- J
To kar mi je Neža pravkar povedala me je močno pri
zabiti. Družine bodo najbrž +
dobile zavarovalnino, toda ♦ zadelo.' Utrujen sem sedel na bližnjo klop, poleg mene pa
noben denar ne bo mogel na- ^ je sedla Neža. Otipavala j- svetinjico na prsih in še vedno
domestiti ženi moža in otro- « oklevala kot da mi hoče prizanesti s tem kar naj bi mi po
kom očeta Filip je bil sam- ♦ vedala. Tudi meni ni bilo več do tega, da bi zvedel vso ne
.ski, Tomažič pa je pustil šti- 4 srečo človeka, ki mi je še vedno veliko pomenil. Zato ni
ri otroke in Pavšič kar šest ♦ sem več silil z vprašanji vanjo.
Tako sva nekaj časa sedela na klopi in čakala njen av
glavic.«
^
s Poljubnim sestavljanjem elem entov po
Ko so trije črni mercedesi + tobus. Končno je pripeljal m Neža je vstala. Segla sva si
pripeljali mrtve domov, je ♦ v roke in takrat se je nagnila k meni, si z roko zakrila us
hištva MEBLO, ki jih po potrebi in želji
ljudem mrzlo zagomazelo po ♦ ta in mi šepnila: »Veš, mvj brat Janez j e ... komunist!«
dokupujete.
hrbtu. Ni besed, ki bi opisale 2 čutil sem, da se mi je nekaj odvalilo s srca. Sam ne vem,
to žalost! Kot bi oživela 2u- ♦ kdaj je avtobus odpeljal. Spominjam se le, da je posijalo
pančičeva Duma:'
T
sonce.
p-',
GREGOR
'š sestavljivi program je dobil mZLATI
Hamburg, Hamburg! Tam «
(Honorar
100
din)
ji v smrti omahnil je sin ... ♦
Uč« na BEOGRAJSKEM SEJMU 1969!
*
*
Tiijina se diči z deli njiho- ^
BEOGRAD 69
vih rok...
*
♦
m
RIA BACER *
v *»>• V--V. |
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STROKOVNE UTEME' HTVE N A J O D TEH TA JO O SEB N A N A G N JE N JA

Na delo, da n« bi zvonili po toči

V čigave roke prihodnost Mokric?

Sindikat spodbuja podjetja k povečani skrbi za zaposlovanje^

Občinska skupščina želi, da bi se s kolektivom ujela na istem valu
K a k o rk o li se v M o k ric a h t r u d ij o , d a b i iz b o ljš a li
to in o n o , so v sa p r iz a d e v a n ja k a k o r k a p lja v m o r je
V s o te z a u re d ite v g ra d u in o k o lic e z n a tn o p re s e g a j
z m o ž n o s ti g o stišč a .
Tolikšnih posojil, kolikor
jih zahtevajo načrti za u re
ditev gradu in okolice, si

Ceste v petetnem
načrtu
Člani predsedstva občinske
skupščine Brežice so na svoji
zadnji seji razpravljali m ed
drugim tudi o predlogu raz
vojnega n a črta republiškega
cestnega sklada, ki predvide
va naslednjo uvrstitev cest v
brežiški občini: v prvi red
bosta predvidom a uvrščeni
avtom obilska cesta in cesta
Čatež—Brežice—M estinje. Iz
tretjeg a bodo prešle v drugi
red ceste Križaj — Mraševo
— C erklje — Čatež, Brežice
— Fohanca — K rško te r B re
žice — Dobrova Brežičani se
s tem predlogom strinjajo,
dodatno pa so predlagali, naj
bi uvrstili med ceste drugega
red a tudi ceste Čatež — Bregana, Bizeljsko — K laniec in
S ta ra vas — Figarjev most.
Razen tega je v petletnem na
č rtu izgradnja mostov če«
Savo (pri Brežicah) in K rko
(v K rški vasi), urediti pa bo
tre b a še cesto od pohance do
m eje krške občine, dalje ce
ste Brežina - Globoko, K ri
žaj — Marševo — Cerklje,
K ostanjevica — K rška vas.
Cerklje — Čatež in Brežice
— žel. postaja.

sam i ne m orejo privoščiti.
Edini izhod iz životarjenja
je povezava z nekom , ki je
sposoben zagotoviti dovolj
denarja.
Stiki, ki so jih Mokrice n a
vezovale navzven, so naletele
na resen odziv pri treh pod
jetjih. Prvi predlog je že pred
meseci poslalo km etijsko in
trgovsko podjetje Agraria iz
Brežic, za njim je predložilo
rešitev zdravilišče Cateške
Toplice, tre tji predlog pa je
dal šolski gostinski center i*
Novega m esta.
Svet za gospodarstvo je raz
pravljal o nadaljnji usodi Mo
kric minuli teden. Na sejo je
povabil vse tri ponudnike in
pred stav n ik a. gostinskega pod
je tja G rad Mokrice. R azpra
va je bila b u rn a in prizade
ta. Dober znak, ki opozarja
na to, da so pogovori o Mo
kricah prvič v desetletnem
>bdobju dobili resnejši -mačaj.
Slišati je bilo očitek, da se
skupščina preveč vtika v sa
m oupravno odločanje kolekti
va Mokric zd aj, ko so si
sami razpredli poslovne vezi
navzven
Sledilo je pojasnilo, da so
grad in vsi objekti v M okri
cah last splošnega ljudskega
prem oženja ia je torej p red
vsem skupščina odgovorna za
to, da pride vse skupaj v
roke dobrem u gospodarju.
Prem oženje je pripavljena iz
ročiti kolektivu, toda šele po-

tem , ko bo prepričana, da je
zagotovljen ugoden
razvoj
Mokric
Svet želi, da bi se kolektiv
ne prenaglil ali odločal po
osebnih nagnjenjih. Preden
bo .izrekel dokončno besedo,
naj bi pretresel vse tri po
nudbe. Te pa m orajo biti
strokovno proučene, da bo iz
njih
izluščena
ekonom ska
utem eljitev. V tem p rim eru
druge težnje ne bodo mogle
prevladati Kolektiv naj bi se
izrekel za tistega ponudnika,
tal bo zagotovil najh itrejšo
rast Mokric kot celote.
JOŽICA TEPLY

N a s o b o tn e m o b č n e m z b o ru s in d ik a ln e g a s v e ta je
b il iz re č e n p o z iv k e n o tn o s ti, č e n e b i re š e v a lo
te ž a v v sa k o p o d je tje s a m o z ase, b i b ilo g o s p o d a r je 
n je v o b č in i n a tr d n e jš ih n o g a h .
E notnost dom a obeta razen oijah, am pak tudi v občin
tega boljši odnos do poveza- skih okvirih. V nobenem de
vre v pokrajini. Potrebe po lovnem kolektivu ne bi sm e
sodelovanju so vsak dan več li dopustiti, da bi se sindikal
je in tega se je treb a zaveda na organizacija om ejila le na
preskrbovalko ozimnice ipd.
ti
V
razpravi so poudarili, da Občni zbor je to k ra t po
bo v delu sindikata treba svetil veliko pozornosti za
več učinkovitosti. Analize in poslovanju. Vsak peti zapo
pripom be so prem alo, nujen sleni v občini dela tujini. Na
je večji vpiiv na odločanje, odliv delovne sile vplivajo
pa ne le v delovnih organiza- slabi osebni dohodki, zato je

Pred dnevi so imeli v breži
ški rad ijsk i p o staji spet nena
povedan obisk. Vlomilci so
si že četrtič izbrali za tarčo
prosvetni dom. T o k rat niso
naleteli na pravo okno. Od
nesli so tran zisto r in dve ve
liki sliki pevcev Milve in Bobbyja Sola — za spom in ali pa
zato, k er se še niso poslovili
od pubertete. Zadnje m esece
je pri vsakem vlomu izginilo
kakšno glasbeno pomagalo —
magnetofon, tranzistor ipd.
Pri zadnjem vlomu je bil
tran sisto r ukraden zasebniku
Tatov še niso odkrili.

RADIO BREŽICE

IZ BHEZISKE
PORODNIŠNICE
Pretekli teden so v brežiški po
rodnišnici rodUe: Silva Grobovšek
iz Sevnice — Majdo, Ana Droždan
iz Sevnice — Janija, Ana Štritof iz
Glogovemu broda
Nuško, Silva
l’falTrr iz Radne
Roberta, Ana
Pavlovič iz Čerine — Slavico, Anto
nija Grilc s Sinove". — deklico,
Oragiea Perlovlč iz Pngorla — de
čka, /u rila Cvetkovič iz Rakovca
— Marijo, Danic. Kraljič iz Senkovca — dečku, Kristina Kovačič
Iz Globokega — Tomaža In Marti
na Koželj iz S'.mtlenartn — Alenko,
— Ce>titamo!

R cstav raeijo v n ov em dom u JI^A je prevzelo Zdravili
š če č a t e š k e T oplice. B režice so tako po d olgem času
vendarle dobile d o sto jen gostin sk i lokal.
(F oto : J. T ep p o y )

N O V O V BREŽICAH

B R E Ž IŠ K E
VESTI
|0

DOLENJSKI

paj so pregledali, kako poteka
tekmovanje med društvi, in se dogovorili za podrobnosti pri pri
pravah na letovanje otrok v po
čitniškem domu v Savudriji
M DIJAKI ČETRTEGA USTNIKA
BREŽIŠKE GIMNAZIJE so v so
boto pripravili svojim sošolcem
recital Gradnikove lirike ob zvo
kih Chopinove glasbe. Naštudirali
so voč kot 20 pesmi S tem so
se poslovili od gimnazijskih klo
pi. Prireditev so Jim pomagali p ri
praviti profesorji Marija Zorko,
Cvetka Hladnik, Metka Berglez in
Marjan Grogorič.
■ UPRAVNI ODBOR OBČINSKE
GASILSKE ZVEZE Je na majskem
občnem ?boru sprejel obširen de
lovni načrt za tekoče leto. Clam
so bili nekoliko razočarani, ker
se na njihovo povabilo niso odzva
li zastopniki SZDL, društev prijatoljev mladine in postaje milice.
Menili so, da Je to slab začetek
za sodelovanje. Na zboru so skle
nili skupaj z občinsko skupščino
in civilno zaSčito opremiti enote
telefonskimi ali UKV zvezami.
Tudi krvodajalskih akcij, proslav
in jubilejev se bodo gasilci rodno
udeleževali.' Sprejeli so več opera
tivnih nalog za prirejanje tekmo
vanj ln izobraževanje.

LIST

Osnovne šole imajo 10 predšolskih oddelkov

V krški občini je zaposlenih
nad 1.500 žensk, ki im ajo
2.628 otrok. 66 odst. otrok ži
vi v krajevnih skupnostih K r
ško, Senovo. K ostanjevica, Le
skovec in B restanica. Pri raz
širitvi m reže varstvenih u sta 
nov v občini bodo imeli ti
k raji prednost.
O petletnem razvoju je
minuli petek razpravljala tu 
di občinska skupščina
K
predlogu, po katerem bo do
leta 1975 osem novih varstve
nih oddelkov, je izrekla svoje
soglasje
V tem obdobju bodo zrasie
nove varstvene ustanove v
PETEK. 5. JUNIJA: 16.00—16.10
Kostanjevici, B restanici in na
Napoved programa in poročila.
16.10—16.25 Nove plošče RTB. 16.25 Senovem Prvi bodo na vrsti
—16.40 Rezultati, tendence in pro
Senovčani, ker so tam raz
blemi dosedanjega razvoja Slove
m ere najbolj nevzdržne.
nije — tema za javno razpravo
16.40—17.00 Obvestila in reklame
V naslednjih petih letih bo
17.00—18.00 Glasbena oddaja. Iz
do narasli tudi družbeni skla
brali ste sairi.
di za pomoč socialno ogro
NEDELJA 7. JUNIJA: 10.30 Do
mače zanimivosti — Poročilo i žen im otrokom in za šolske
seje občinske skupščine Brežice — malice. T renutno preh ran a šo
Zdravstver.o predavanje — dr. Zvo
larjev ni dovolj urejena, zla
nimir Skofljunc: Varujemo se po
škodo! — Za naše kmetovalce — sti ne za vozače, ki so dosti
inž. Alojz Pirc: Marelice pri nas
k ra t ves dan sam o ob kosu
— Minute s pevcem Ladom Le
kruha in čaja.
skovarjem — Iz naših krajevnih

TOREK, !> IUNIJA. 16.00—16 lo
Napoved programa in srečanje z
ansamblom Borisa Terglavi. 16.15
—17.15 Poročila — Svetujemo vam
— Jugoton vam predstavlja — Kaj
prinaša nova številka Dolenjskega
lista — Ia našt glasbene šole —
Tedenski športni komentar — Ob
vestila, reklame in pregle.1 t:lmov
— 17.15-18 00 Mladinska odflaja
— Pri mladih v Globokem.

OBČINSKA ZVEZA PRIJATE
LJEV MLADINK Je predvčerajš
njim sklicala razširjeno sejo, na
katero Je povabila razen predsed
stva predstavnike društev ter men
torje pionirskih organizacij. SkU-

Čez 5 let trije novi vrtci

»Neodkriti talenti«
na nočnem pohodu

skupnosti — obisk na Veliki Do
lini — Obvestila, reklame m spo
red kin *matografov — 12.30 Ob
čani čestitajo m pozdravljajo —
13.30—14.00 Reportažni zapis
ekskurzije brežiškega Društva knji
govodij pi Avstriii Švici in Ita
liji — ponovitev

■ ZGLEDU KMETIJSKEGA KOMB1NATA V ŽALCU so sledili tudi
KfCanl. V trgovini z zelenjavo in
sadjem v Brežicah so Jabolka lz
hladilnice v Stari vasi naprodaj
po dinar kilogram oa. po 20 din
zabojček. Zdaj si Jih ljudje lahko
poceni privoščijo, kombinatu pa
povzročajo zaloge v hladilnici pre
cej skrbi.
■ f.LANI HORTIKULTURNEGA
DRUŠTVA so se danes teden zbra
li na predavanju o gojenju lonč
nic, estetskem nameščanju cvetja
v stanovanjih in urejanju vrtov,
ki ga je pripravil predsednik druSt a Tone Krušnik. Dogovorili so
se za sodelovanje na rasustavi kaktej In sil nedeljski Izlet v Velenje

SINDIKALNEGA OBfiNFGA ZBORA V KRŠKEM

.

N a i q re d o na m o rje !
O trokom posebne šole v
K rškem bo občinska Zveza
prijateljev mladine omogoči
la počitruice v Rovinju. Ker
so med njiim učenci iz rev
nih družin, se p rijatelji mla
dine obračajo za denarno po
moč na podjetja in prosijo
zn razum evanje.

V arstvo nam eravajo orga
nizirata tudi po šolah. P re
cejšen odstotek Je takih, ki
so varstva nujno potrebni. V
petletnem načrtu otroškega
varstva so vštete tudi potrebe
po razvoju posebne šole, ki
bo po dograditvi nove osnov
ne šole dobila p ro sto re v
stari k rški šoli.
J SPLICHAL

BREŽIŠKA

Sedmega junija
na svidenje

K R O N IK A NESREČ

v B re s ta n ic i!

Pretekli todon so Sr ponesrečili
in iskali pomoči v brežiški bolniš
nici:

DPD Svoboda iz Bresta,
nice vabi v nedeljo ob 17.
uri na koncert m ladinske
ga pevskega zbora v po
častitev 25-letnice njegove
ga obstoja. Kot gost bo
nastopil na koncertu tudi
solist ljubljanske Opero
Rajko K oritnik, nekdanji
aktivni član brestaniškega
zbora. Ce bo vrem e slabo,
bo koncert v društveni
dvorani v B restanici. Bre
staniški pevci vas Iskreno
vabijo, da jih za njihov
srebrni jubilej počastite z
obiskom. Eno u ro pred
pričetkom koncerta bo v
gradu od p rta galerija sli
karjev sam orastnikov.

Jože Prah, kmet iz i' oritnega, je
padel v stanovanju m sl zlomil
desno nogo; Anion Medved, usluž
benec Iz Krškega, je pn promet
ni nesreči zadobU notranje )>oškod
boj . Ivanka (iahriin, gospodinja lz
Bizeljske vasi. Je pat.la z mope
dom in sl poškodovala desno nogo;
Ivanu Mlinariču, kmetu lz Dobro
ve, Je padel hlod na levo nogo
ln mu jo poškodoval; Zvonka Le
gana. delavca lz Laduea, Je nokdo
napadol * nožem in mu poškodo
val glavo, obe roki tn hrbet; Stan
ku Mcžleu, dijaku iz Hrastja, Je
padlo *na glavo kladivc ln mu Jo
poškodovalo: Aloj/ Šoštarič, kmet
iz Zdencev, sl je pri nakladanju
drv poškodoval gleženj leve nogo;
Franc Beribak, delavec iz Sobenje
vasi, Je padel v skladišču in si
poškodoval rebra; Dimica Žerjav,
krojačica iz Sp, Pohance, je padla
s kolesom in sl poškodovala glavo.

ZBORA AKTIVISTOV OF
V DOLENJSKIH TOPLICAHki bo 7. junija 1970.
..

Vse aktiviste OF prosim o, da se
krajevni organizaciji SZDL ali krajevne1
ZB NOV najpozneje do 1. junija 1970.

Odhodi avtobusov 7. junija 1970.
iz Podbočja — gostilna K enn ob 7. uri
iz K o s t a n j e v i c e — krajevni urad ob 7.

gVOj1
^ b o ru

zjutraj

s Senovega — garaže rudnika ob 7 uri
iz B r e s t a n i c e — »Pod lipo« ob 7.15
iz Krškega — hotel »Sremič«, ob 7. uri
iz L e s k o v c a — gasilski dom ob 7.15
iz S m o d n i k u - za udeležence z Rake
Prevc?, iz Zdol do Krškega bo p r i s k r b l j e n đo
;
da avtobusa ob 7. uri.
Qf.
Avtobusni prevoz je brezplačen za vse■
iz D0"
Prijavite se pravočasno. Odhod avt
lenjskih Toplic bo po dogovoru.
pj-oIstočasno vabimo tudi vse druge občane, da^ udeieslave v Dolenjskih Toplicah in na
žijo v čim večjem številu.
SZDL
. o b čin sk a k o n f e t

KRŠKE NOVICE
■
OBISKI IRANSKEGA MINI
STRA — Pretekli teden je tovarno
v KrSkem obiskal minister za na
rodne dobrine lz Irana Nekajdnev
ni obisk v Jugoslaviji Je Izkoristil
s svojim spremstvom tudi zn ogled avtorji:
|Ceri° Lto*- h0rti’
tehnološkega postopka v te) tovar Zemljak. Ton Voiaj(
9 ^0 Kp
ni. Zanimalo ga je predvsem to,
kako v krSk) tovarni predelujejo
v celulozo in pozneje v papir bu
kov los. Iranska država Je namreč
x z « % £ z rokra^n
? & ^gU^i*&
precej bogata % gozdovi, vendar 's
busom UdcleJ
Je njihova papirna industrija Se
dokaj slabo razvitn, tako da m o
rajo cclulozo ln papir Se uvažati.
Visoki gostje 1* Irann so se dokaj b s t s -a * <ž
pohvalno Izrazili o organizaciji kr planino.
. ,ct sp™
ike tovarno papirja in o njeni vi
Prijave » l ' K rS * ^ ' dinsoki razvitosti tehnološkega postop
ka proizvodnje
■ RAZnOVOR O AKTUALNIH * žlC.n,,Ch 10 din.
j Apt > ^ 0 *
PROBLEMIH — V sodelovanju s
BAtrBOPgjKO ichlf d f ; >
sekcijo za zunanje politične odnoso pri občinski konferenci SZDL
KrAko ln delavski .univerzi KrSko
Je občinska konferenca ZKS Krško Stari vasi v P ZllIa<l' cij^nilff
pretekli čotrtek organizirala razgo sadje Produ L o rB ^n di 0 >
vor o aktualnih dogodkih zunaj Skiin delnvn
naSih meja ln o pereči mednarod nudil J‘ <e več n^ j o K° V
K r a m . Ce J*
v g , , p»
ni problemntikl
n11 ;°t * tovor
O mednarodnih političnih dogod paJ
laliko
dOrtftVi
kih Je prisotne seznanil urednik
zunanjepolitične rubrike RTV Ljub
ljana novinar Drago KoSrnrl.
■ AKTIVNO HORTIKULTURNO
V E S l *..
DRUŠTVO — Po večletni neaktiv
nosti hortikulturnega društva v
Krškem Jo po nedavni volltvl no
vega odbora močno zaživela dejav
,7 .
nost na tem področju Aktivnost
potrjujejo številno akcije, ki Jih Je
hortikulturno društvo *o izvedlo,
bodoči program druStva Pa
tavlja, da bo krško mesto n ek o č
ros lopfte.

uShk35*njffi&fJ«jjf J6?

K«*?

S t.
Slra„ uredila: 102.1CA T E P P M

N aštetih je bilo ne^H eic<f»,ogov za poslovno
nje in združevanj • ^
pogoje naj bi si s
vili predvsem Agro . ovirksk»
tovarna papirja 1 .-a
p re d e lo v a ln a ^ ^

Občinska konferenca SZDL Krško
vabi vse a k tiv iste OF S lovenskega nan** .
naj se udeležijo

500 tisoč za
ponrav^o šo!
Na seji občinske skupšči
ne v K rškem minuli petek,
smo zvedeli, da je tem eljna
izobraževalna skupnost letos
nam enila 500.000 din zft šo
le. Soli
v Podbočju 'in
v Leskovcu bpstn prejeli po
60 tisočakov, šoli v Gor Le
skovcu in v K ostanjevici po
80 tisoč din, šola v B resta
nici 40 tisoč, v C meči vasi
50 tisoč in na Raki 90 tisoč
dinarjev.
_________________

prav, da PoskušaJO n »jem*
to preprečiti, čerav
^ z
no v svojo škod0.
v dem odernizacijo se b
lovnih o rg a n iz a c ij
^ is tem , da ho po v
.
nični pridobitvi ne
mora
nih rok odveč. N
^
opozarjati v P1"”
svoji111
dikalna o rg a n iz a c ij • QtoVjti
delavcem mora^ ° aUfi***
kruh bodisi s Prek -^gačejo, bodisi Kako
te
T renutno uspešno
pristvari na Senovem.
učujejo rudarje za k
^
Delavci ne srneJ0 H C)St. Z*
mih za svojo Prlh<^ J ^
m odernizacijo Je
,. stroba všteti vzporedno
^esta
ške za nova del° J ^ ri pr*
ozirom a za pomoč P g^ov*
u sm erjanju d e la ^ e ^ ^ t
čani so opozoril1’ .
ne sme vreči Puš*JLteti,
zo in da m ora vztr»
^
bo prihodnost ta & n *
končno zagotovljena.

Z3 <1»54> *

10 par za mleko

Kmet potrebuje še več pomoči
Seja občinske konference Zveze komunistov v Sevnici o kmetijstvu
kateri kupujejo žetvene stro 
je. V razpravi so tudi ugoto
vili, da bodo restrik cije Na-

k 'f tetrtkovi seji občinske
pr!, rence 2K v Sevnici so
2 * ? ^ o km etijstvu, gozZ /r711 in km etijskem za. ništvu na obm očju sevobra ot)čine- Mimo tega so
ske Inava^ nekatere kadrovVe^ deve in izvolili za noAuerja sekretarja
V iktorja

Šentjanž: o spome
niku Milanu Majcnu

f c j^ ir n e m gradivu za konski^?° So ^iW zajeti tudi vsi
tjnsv’ ,
Je sprejela ob-

toJtS**00*'km
k0 etijstvu.
je lani
k& j- v v Proizvodnjo mle*činAmesa ^ ZaJela že vso
2a - v ^ S6vniški občini bi
kooperacijske
500
labko usposobili
potrebovali pa bi
fcofaTLtoVnjakov. ki bi lahVPteitfi ^ terenu svetovali,
kateri i namreč, da se neS m J ? 1?!® ne ^ j d e j o in
jim n J ? k**1 take stroje, ki
da P a w n stijo - Na dlani je,
to sZTH® žitaric za hribovisPektlvnn ui-0ibčino ni p e r'
’ kljub tem u pa ne

V petek popoldne, 29. m a
ja, so obiskali Šentjanž Bog
dan Osolnik, Franc KreseCoban, F ranc K olar, M ara
Rupena in Ivan Gole te r se
skupaj s predstavniki občin
skih odborov ZZB T rebnje
in Sevnica te r ObS Sevnica
in KS Šentjanž pogovarjali
o postavitvi spom enika na
rodnem u hero ju M ilanu M aj
cnu. P rihodnje leto bo po
teklo 30 let, odkar sta v
M um icah p ri Šentjanžu p ad 
la Milan M ajcen in Janče
Mevželj, prav tako pa bo
m inilo tudi 30 let, o d k ar so
.nasilno
izselili prebivalce
šen tjan šk e doline. G ostje so
obiskali tudi šentjanško šolo.
B. D.

rodne banke glede povečanja
likvidnosti za km etijstvo neugodne, k er km etijstvo ne bo.
moglo dobiti prem ostitvenih
kreditov, potrebnih pred p ro 
dajo na trgu.
Razpravljavci so se bali, da
bodo zaradi neurejenih vpra
šanj v km etijstvu sposobni
m ladi ljudje zapuščali to pa
nogo. Z aradi tega bodo ostali
na km etijah le tisti, ki ne bo
do našli dela v industriji. Ta
ko pa km etijstva ne bo m o
goče rešiti. Ko so govorili o
trg u in cenah, so se zavzeli za
ekonom ske, in ne za m inim al
ne zagotovljene cene.
K onferenca je tudi sprejela
sklep o ustanovitvi aktiva ZK
v K m etijskem kom binatu. Ob
podobnih problem skih razp ra
vah bi veljalo ponoviti č e trt
kovo obliko, ko so povabili
na sejo tudi nekatere člane
ZK iz K m etijskega kom bina
ta in nekatere km ete.
A. ŽELEZNIK

Aktivisti so bili vredni zlata
—^I^ivisti so pomagali v najtežjih akcijah
Tonetu KozMihecV Partizanih re'
boj ga • NJegova pot v
Tajala sw boditey Pa je
sko.
1 nem ško voj»1943

_

v
mobilizirali
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o

se vračali čez Poljsko do
mov, in ko sem se ilegal
no vrnil v Sevnico, sem
takoj dobil stik s p artiza
ni. Domači aktivist sosed
Ludvik Krivec m e je po
vezal s K ozjansko četo,
a n ek ajk rat se je zveza
p retrg ala zaradi nem ških
hajk. V začetku 1944 se>n
končno prišel v partizane^.
Takoj nato sem s K rp a
nom in še dvem a borcem a
šel na Dolenjsko. Osvobo
ditev sem dočakal v sp e
cialnem m inerskem vodu
na K ozjanskem . Spom i
njam se, da sm o m ed B re
žicami, Zidanim m ostom
in Celjem na progi izvedli
73 različnih akcij.«
— V nedeljo bo zbor ak
tivistov v Dolenjskih To
plicah. K aj so vam med
vojno pomenili?
»Zlata so bili vredni!
Brez dobrih aktivistov, hi
trih
obveščevalcev
in
spretnih domačinov, p re
danih osvobodilnem u bo 
ju , bi nas Nemci lahko
večkrat presenetili. Mno
gi se im am o prav njim
zahvaliti za življenje. S re
čanja aktivistov so zato
toliko bolj dragocena, k aj
ti zavedati se m oram o, da
so ti tihi, skrom ni ljudje
rešili stotine partizanskih
življenj, pomagali p ri n a j
različnejših in najtežjih
akcijah.«
>
J. SPLICHAL

JL H isce DO MALKOVCA
VOZNI | stolih pred domom. Organizacija
Voznin, l ^ t j a i i ž a to- Je bila dobra, prireditev pa Je
0n' avtobusa pokazala, da je v občini precej
S l j ^ e l i . Jo S n r i h ^ ris,i ,u k ° .
otročkih in mladinskih pevskih
{ f t > C *2 8 e v n i,,(>prlbi i ž n 0 20 url
zborov, ki bodo občino lahko do
sar rttlWe vluk- stojno zastopali tudi na republiški
J * l]e
Š e n tja n ž
Ljubljana, roviji. Mlade pevce je Leopold
N L ^ l o p r T ^ ; P a običajno Veber seananll s stoletnico čital
% T ° P«, av ' k lko da '»»ni nice.
h bi a’ kl lim
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ZANIMIVA RAZPRAVA O KMKTIJSTVU — Knr IB ruzprnvljavcev
Jo govorilo na seji občinske konfe
re n c e ZK v Sevnici. Seje sta se
udeležila tudi Zvone Dragan, član
CK ZKS, ter sekretar medobčin
skega sveta ZKS za Posavje Franc
Uukovinsky. Govorili so tudi o
slabih cestah. Medtem ko »o ob
čani na vasi močno pomagali pri
ureditvi cest IV. roda, pa Se ved
no ni reSena modemizacia ceste
do KrSkega. Makadam pomeni pre
cejšnjo oviro pri prodaji km etij
skih pridelkov in razvoju kmečkeK* turizma.
KAM Z DAVKI? — Na seji ob
činsko konference ZK o kmetijstvu
Je .lože Knez predlagal, naj bi
davke, ki predstavljajo komaj de»etino dohodka občinskega prora
čuna, preusmerili v kmetijski sklad.
8 tem denarjem bi lahko precej
pomagali pri pospeševanju In o r
ganiziranju kmetijske prolrvodnje.

1970

ZBOR
AKTIVISTOV
O SVO B O D ILN E
FRONTE
SLOVENSKEGA
NARODA

TOPLICE

Prizadevna
Ljudska tehnika

Na seji občinskega odboiti
L judske tehnike so ugotovili,
da je ta organizacija v m inu
lem polletju uspešno delala.
Radioklub je dobil sp rejem 
nik in oddajnik, tečaj v o s
novni šoli v Sevnici pa obi
skuje 10 miadincev. K malu
bodo dobili tudi p ro sto r na
sevniškem gradu. Dobro dela
tudi kinoklub. Te dni se bodo
zbrali člani fotokluba, ker
nam eravajo p ripraviti razsta
ve in stenčase in začeti dela
ti z m ladino. V jeseni bodo
pripravili
klubski
festival
am aterskih filmov.
A.

Tehtna razprava o ukrepih, ki naj bi pomagali
razvoju kmetijstva in gozdarstva pri nas
Na 13. redni seji obeh zbo
rov trebanjske občinske skup
ščine so pretekli četrtek im e
li na dnevnem redu kar 14
točk. N ajdlje so odborniki
razpravljali o nekaterih ukre
pih za razvoj km etijstva in
gozdarstva v Sloveniji
R azpravo je prevevala ugo
tovitev, da je bilo o našem
km etijstvu že veliko poveda-

Namesto pogodbe zahtevajo licitacijo
Zaradi tisočkrat preklete, a
vseeno tako ljubljene zemlje
je to k rat prišlo do spora v
tre b a n jsk ii občini. Prebivalci
v Jezeru so razburjeni, češ
da z zem ljišči niso pravilno
postopali.
Na občinski skupščini so
povedali, da gre za zemljo, ki
so jo arondirali pred šestim i
ali sedm im i leti. T rebanjska
zadruga je v tem predelu do
bila približno 6 do 7 ha plod
ne zem lje, ki je sicer v Je
zeru prim anjkuje. Na tej
zem lji stoji zdaj tudi hlev in
koruznjak za sušenje koruze
Ko je začela opuščati lastno
proizvodnjo 4n oddajali zem
ljišča v kooperacijsko obde
lavo, je zadruga oddala tudi
ta arondirana zem ljišča, zve
čine na licitacijah.
F ranc Zupančič iz Jezera
je prevzel vso to zemljo in
hlev po posebni pogodbi brez

V n ačrtu osm ih lovskih
družin treb an jsk e občine je,
da bode letos ustrelili 47 div
jih prašičev, več kot 60^cajcev, blizu 500 fazanov inaffc'
kaj več kot 200 srn. Vsega
kajpak ne bodo postrelili do
mači lovci, pač pa bodo do
bili nekaj d en arja od tujih
lovcev, ki bodo prišli v njiho
va lovišča. Lani so iztržili več
kot 3300 dolarjev. Največ po
sluha za inozemski lovski turiz e n kažejo v Šentrupertu,
k je r so zaslužili k ar eno tre 
tjino tega zneska.

licitacije. Obvezal se je, da
bo privezal 40 telet in d a 'b o
zem ljo obdeloval po navodilih
zadruge, kot so podpisali v
pogodbi lansko leto. Za tisti
del, ki ga že im a v najem ,
plačuje 3.500 din najemnine,za preostali del je zdaj še
zadružna pšenica, bo plačal
prav toliko. Pogodbo so pod
pisali za pet let.
S tvar bi bila urejena, ko bi
se ne pritožili prejšnji lastni
ki. T rdijo, da je bila njihova
zem lja arodirana zato, da bi
k oristila družbi; ko pr je za
druga ne potrebuje več, im a
jo do nekdanje svoje zemlje
vsaj enake, če že ne predno
stne pravice. Pet lastnikov
zato zahteva licitacijo, razve
ljavitev pogobe med zadrugo
in
Francem
Zupančičem,
h k rati pa so besni, ker Zu
pančič oddaja zem ljo v najem
drugim , kar m oralno gotovo
ni opravičljivo.
Prevladuje m nenje, da bi
m orali preučiti, kakšne mož
nosti so za najbolj gospodar
no obdelavo zemlje, ki je po
stala jabolko spora. Sodijo,
da bi m orali sedanjo pogodbo
razveljaviti in zemljo oddati
na licitaciji.

no in napisano, storjeno pa
dosti m anj. O dborniki so se
strinjali, da so predlogi in
ukrepi, ki naj bi pomagali k
hitrejšem u razvoju, sicer dobri, da p a 's e je bati, da bo
pot od besed k dejanjem tež
ka in dolga.
Pozdravili so sporazum o
oblikovanju cen goveje živine
in govejega m esa, ker bo vsaj
deloma um iril tržna nihanja,
so pa bili m nenja, da je osnovna cena za živinorejce
prenizka. Po dom ačih izraču
nih bi jo m orali dvigniti vsaj
za dinar pri kilogram u žive
teže živine. Ko so govorili o
gozdarstvu, so se potegovali
za prelivanje denarja iz goz
darsko bogatejših območij v
sirom ašnejša, hk rati pa so
poudarjali, da m ora biti pogo
zdovanje obsežnejše in na
črtnejše. Na seji občinske
skupščine so se zavzemali, d a
bi sodobna tehnologija hitre,
je prodirala v proizvodnjo, da
m ora biti tržišče bolj orga
nizirano, ker sicer zavira hi
trejšo rast proizvodnje. Prav
t&fco bi m orala biti tesnejša
povezanost med km etijsko
proizvodnjo, predelavo in tr.
govino. Zaradi takega stanja
je reprodukcijska sposobnost
km etijskih organizacij pre
m ajhna, razlike v osebnih do
hodkih zaposlenih glede na
poprečne osebne dohodke v
gospodarstvu prevelike, stro 
kovnjakov pa zato prem alo.
Pesimizem v razpravi o ukre
pih za h itrejši razvoj km e
tijstva in gozdarstva na seji
trebanjske občinske skupšči
ne je bil delom a upravičen,
bržkone pa je izviral tudi iz
nerešenih problem ov, ki so se
zadnje č a s e 1 pojavljali ob
gr • Inji tovarne za predelavo
k rom pirja. Tova^pa bi lahko
razvoju km etijstva v treb an j
ski občini močno koristila.

O bčinska konferenca SZDL T rebnje obvešča ak ti
viste OF slovenskega naroda, da bodo za udele
žence na

ZBORU AKTIVISTOV OF
V DOLENJSKIH TOPLICAH
7. junija 1970 vozili avtobusi:
s Trebelnega ob 8. uri — gasilski dom
ia M okronoga ob 8.30 — dom svobode
iz Mirne ob 9. u ri — restavracija »Dana«
iz Š entruperta ob 8.30 — trgovina KZ
iz Velikega G abra ob 8. uri — Jerlah
Iz Velike Loke ob 8.20 — Zadružni dom
iz Trebnjega ob 8. uri — avtobusna postaja
iz D obrniča ob 8. uri — trgovina »Mercator«
iz Dolnje Nemške vasi ob 7.45 — trgovina
»Mercator«
iz Sentlovrenca ob 8.15 — Abolnar

2.

Krmelj: trije kandi'
dati za odbornika
Na kandidacijski konferen
ci SZDL 28. m aja v K rm elju,
na kateri so kot kandidate
za nadom estne volitve predla
gali Milana Levstka, R udija
D obnika in Ivana Perhaja, so
v razpravi m ed drugim ostro
kritizirali odločitev tem eljne
izobraževalne skupnosti, ki je
krm eljsko otroško varstvo
uvrstila v isto ‘skupino kot
sevniško. O troški vrtec v K r
m elju im a drugačne delovne
razm ere, zato bo skoraj sto
odstotna podražitev
slabo
vplivala na njegovo delo.
B. D.

Papir veliko prenese

Hud spor zaradi zemlje

Veliko za odstrel

7. J U N I J A 1970
DOLENJSKE

Delovne
organizacije, ki
pro d ajajo kravje mleko na
ravnost potrošnikom , bodo
dobile letos po 10 p ar za
vsak liter prodanega mleka. V
trebanjski občini se s proda
jo m leka u kvarjajo nekatere
trgovine, treb an jsk a k m etij
ska zadruga in km etijsko go
spodarstvo Slovenska vas. Od
delek za gospodarstvo tre 
banjske občinske skuščine
računa, -da bodo letos prodali
v občini 80.000 litrov mleka,
zato je Iz občinskega p ro ra 
čuna v sklad za pospeševanje
km etijstva občina nam enila
8.000 dinarjev za plačevanje
prem ij.

TREBANJSKA OBČINSKA SEJA O KMETIJSTVU

Vabimo tudi druge občane, naj se zbora aktivistov
v Dolenjskih Toplicah udeležijo v čim večjem
številu.

V VSAK
OBČINSKA KONFERENCA SZDL
TREBNJE
SLOVENSKI
DOM
TREBANJSKE IVERI
KNJIGE
PREŠERNOVE
DRUŽBE!

Nevaren ribolov

Denar za sklade

Cestni m ost mpri Izlivu
Mirne v Savo je znano oz
ko grlo, kjer sc je z. j .ilo
te dosti nesreč. Hkrati je
m ost izredno zanimiv za
Številne ribiče, ki nam aka
jo trnke v Mirno. Včasih
je posebna tabla prepoveA v a la ribolov na mostu,
taole pa zdaj ni več. Na
srečo doslej He m bilo nesreče, vendar bi bilo bo.
Ije loviti kje drugje, sicer
se lahko zgodi, da bo kak
tovornjak ujel ribiča m ed
tem, ko bo ta levil ribe.

Potem ko so odborniki na
zadnji občinski seji potrdili
lanske zaključne račune, so
sprejeli še finančne n ačrte za
letos Gasilski sklad bo raz*
polagal s 93.226 dinarjev,
sklad skupnih porab rezerv
bo imel 343.626 dinarjev do
hodkov, v skladu za reševa
nje stanovanjskih zadev ude
ležencev NOV se bo nabralo
2,048.696 dinarjev, sklad za
km etijstvo pa bo imel 227.086
dinarjev dohodkov. Vsi skla
di so računali, da bodo imeli
izdatkov prav toliko kot do
hodkov.

Stran uredil: JOŽE SPJACUAL

• POTRJEN PRORAČUN — Na
zadnji občinski seji so odborniki
potrdili proračun za 1969. leto. Ob
činski proračun je lani razpolagal
s 5,1 milijona dinarjev dohodka.
• SE REŠITEV? — Odbojnarji
trebanjske KEMOOPREME so sku
paj s Kočevjem in Novim mestom
na dnu slovenske odbojkarske li
ge. Vse pa Se ni izgubljeno: s po
žrtvovalno igro bi se morda Se
lahko reSili iz neprijetnega polo
žaja in si zagotovili mesto med
najboljšimi odbojkarskimi ekipa
mi v Sloveniji tudi drugo leto. Za
res bi bilo Skoda, da bi Trebnje
izgubilo edino ekipo v slovenski
Športni konkurenci.
• ODBORNIKI NAKPROTUJKJO — Odborniki so na zadnji seji
zastavili vprašanje, kdo vse lahko
postavlja svoje krnmarije, cirkuse
in drugo v trebanjski občini. Skle
nili so, da bodo določili posebno
komisijo, ki bo dajala dovoljenja:
pravijo, da bi bilo najbolje prepo
vedati raznim SuSmarjem, ki po
nujajo poceni zabavo, da bi se
ustavljali v Trebijjem.
• POSOJ1I.O 7 .\ KOMUNALNO
UREDITEV — Pri Dolenjski banki
in hranilnici bo komunalni sklad
trebanjske občine najel 230.000 di

narjev posojila za komunalno op
rem ljanje. Komunalni prispevek
namreč doteka postopoma, tisu , ki
so že začeli graditi, pa želijo pri
ključke na komunalne objekte. De
nar bo namenjen za opremo zazi
dalnega kompleksa nad osnovno
šolo proti Cviblju, deloma pa Se
ža Roje II. na Mirni.
• DENAR ZA GASILSKI DOM
— Gasilski sklad trebanjske obči
ne bo letos razpolagal s 93,226 di
narji. Ker Je v bližnji bodočnosti
v načrtu gradnja gasilskega doma
v Trebnjem, bodo iz letošnjega de
narja namenili za gradnjo 15.000
dinarjov.
• ZA DOHRE STRELCE — Tre
banjska lovska družina ima letos
v načrtu odstrel 5 divjih prašičev,
170 fazanov, 150 zajcev in 40 srn.
Lovci bodo torej prišli na svoj ra
čun!
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„Kdor ni za cesto, je proti sebi!“
To geslo je veljalo v nedeljo ob Kolpi - Izredna udeležba na zborih
volivcev - Na območju Vasi-Fare z okolico so vsi glasovali za cesto Veselje zaradi uspeha tudi na Hrvatskem, kjer tudi težko čakajo cesto
m oprispevku, in je vzklikni
la: »Če ne m oreš plačati, bo
mo pa še m i zate zbrali sa
moprispevek!«
Spet v Vasi so se ženske
V
F ari, Vasi, Petrini, Kuž- rov volivcev m ašo uro prej m ed seboj pogovarjale: »če
lju in drugih k rajih na tem in pozval farane, naj gredo dam otroku za intern at na
koncu so bile dvorane, kjer glasovat za cesto. Tudi sam mesec po 30 jurjev , bom da
so bili zbori volivcev, nabito je prišel na zbor, se opravi la tudi tisto m alenkost za
polne m oških, žensk in celo čil delovnem u predsedniku, cesto.«
Zaradi glasovanja so ti
otrok. Vsak, kdor im a vo da m ora po verskih opravkih
lilno pravico, je m oral na takoj v Osilnico, vendar je stih nekaj u r bile vse hiše
zbor volivcev, saj bi m u si poudaril, da m orajo šteti tu  prazne, nihče ni delal, celo
cer ostali zam erili, če ne bi di ^njegov glas za cesto in ženske niso kuhale in je bilo
kosilo nekaj u r kasneje, kot
šel glasovat za svojo cesto. sam oprispevek.
Prav zato so mnogi vzeli s
S olarji so na vseh zborih je običajno ob nedeljah.
Na slovensko s tra n Kolpe
seboj tu di otroke, ker jih brali svoje ganljivo pism o vo
dom a ni imel kdo varovati. livcem, v katerem so prosili je prišlo tudi precej H rva
tov, ki so se zanim ali, kako
Ponekod so prih ajali na občane, n a glasujejo za ce
so Slovenci glasovali na vo
sto,
k
er
jim
bodo
s
tem
z bore tudi taki, ki jih sicer
liščih. K o so zvedeli za iz
ob običajnih volitvah ni bilo olajšali tudi obiskovanje šo
redno velik« udeležbo na
le.
ca volišče, k er so bili up ra
zborih in da so vsi glasovali
vičeno odsotni: težji bolniki,
V
Vasi je vseh 117 p riso t za sam oprispevek, so bili tu 
dom ačini, ki začasno p reb i nih volivcev glasovalo za ce
di oni veseli. N ekdo ia n e d
vajo v drugih k rajih , k je r sto in sam oprispevek (tu n i
n jih je v P etrini dejal, da bo
so zaposleni, in celo nekateri so všteti pism eni
glasovi tak oj, ko se bo začela cesta
fantje, ki so pri vojakih, a bolnikov); skupno je na tem
graditi, ‘prispeval 100 tisoča
so si za ta dan izprosili do obm očju 137 volivcev. Ko je
kov (starih , seveda) in da
p ust. N ekateri zelo težki bed delovni predsednik vprašal,
ve še za več takih, ki so tu 
niki, k i niso mogli na voliš kdo je proti sam oprispevku,
di
pripravljeni prispevati.
če, so v zapečatenih kuvertah je neko 2 do 3 leta staro
JOŽE PRIMC
poslali svoje pism ene izjave dekletce slučajno dvignilo
delovnim predsednikom , da ročici, k er se je pretegnilo,
Hudo trčenje
so za cesto in sam oprispe pa ga je m am a h itro poteg
30. m aja ob 11. u ri sta na
vek.
nila s klopi, da ne bi kdo Tomšičevi cesti v Kočevju
Duhovnik v Fari, Anton m islil, da je kdo glasoval trčila osebna fiat 750, ki ga
Pogorelc, je imel zaradi zbe- proti.
je vozil Tone Glavač, in fiat
Na nekem drugem zboru 1300, ki ga je vozil Zmago
je m očan km et, ki plačuje Jerše, oba iz Kočevja. Na
okoli 1400 din davka, p red vozilih je za okoli 15.000 din
lagal, naj bi plačevali sam o škode. Voznika sta lažje po
prispevek še tisti, ki ga bo škodovana. Poškodovana so
do sicer oproščeni. Neka žen tudi trije otroci, ki so se pe
Pretekli ponedeljek so veljale
ljali v fičku; dva so prepe
v trgovinal s sadjem in zelenjavo ska ga je narobe razum ela,
t Kočev u in Ribnici naslednje
češ da bi se rad izognil sa ljali v ljubljansko bolnišnico.
P o se b n o slo v e se n d,an za K o lp sk o d o lin o je b ila n e 
d e lja , 31. m a ja , ko so o b č a n i n a z b o rih v olivcev g la 
so v a li za u v e d b o s a m o p ris p e v k a za p o s o d o b lje n je c e 
s te K o čev je— B ro d n a K olp i.

Cene v Kočevju
in Ribnici

m aloprodajne cene:
(cene v din za kg)
Kočevje Ribnica
krom pir
0,90
0,90
in 3,05 (novi)
3veže zelje
3,20
3,35
kislo zelje
3.40
3,50
fišol t zmi»j
5,30
6,20
grab
4,85
6,40
čebula
5,70
6,00
česen
12,15
13,00
solata
6,00
6,00
korenje
2,80
2,90
peteršilj
5,20
5,50
kum are
9,40
9,10
paradižnik
14,50
15,40
labolka
1,70
2,20
in 2,10
limone
4,55
4,50
pomaranče
4,40
4,50
banane
5,60
5,40
češnje
5,70
5,60
jajca (cena za kos) 0,58
0,62
in 0.62

Volitve, imenovanja
Na zadnji seji občinske skupšči
ne Kočevje so bili izvoljeni oziro
m a imenovani:
■ v svet za izobraževanje, kul
tu ro ln telesno vzgojo: Ivan Brudar, inž. Jože Škulj in Miha Ma
jerle; ,
■ v svet za družbeni plan in
finance: Ivan Komac;
■ v svet za splošne in notranje
Zadeve: M arjan Bastar;
■ za sodnico občinskega sodi
šča: M arija Rozman;
■ za direktorja gimnazije Ko
čevje: Herman Kotar;
■ za ravnatelja doma »Dušana
Remiha«: Jože Smolej;
■ za člana skupščine Komunal
ne skupnosti za zaposlovanje L jub
ljana: Lado Planinc.
■ Skupščina je dala še soglasje
delavskemu svetu KOMUNALE za
izvolitev Vinka Zajca za direktorja
tega podjetja in razrešila Antona
Hočevarja dolžnosti načelnika od
delka za občo upravo in družbene
službe občinske skupščine.

Srečanje kolektiva v naravi
Najprej so opravili vse bolj ali manj službene
zadeve, nato pa so se zabavali
P red kratk im se je pri
planinski koči na M estnem
vrhu p ri Kočevju zbral ko
lektiv KOVINARJA iz Ko
čevja,
je sicer razdrob
ljen po raznih deloviščih v
Jugoslaviji. V uradnem de
lu srečanja je kolektiv na
sestanku izglasoval uvedbo
sam oprispevka za posodob
ljenje ceste Kočevje—Brod,
delavski svet je izvolil nov
upravni odbor, 35 članov
kolektiva pa je opravilo iz
pite iz varstva p ri delu.
Člani novega upravnega
odbora so Jože B riški, Anica
Dombi, Ivan Klun, Pavle
Novak in Alojz Žnidaršič,
nam estnika pa Jože Obranovič in V iktor Osvald.
Razen tega so predlagali
kot kandidatko za odborni
co občinske skupščine Ani
co Dombi. Za volitve odbor
nikov im a KOVINAR volilno
enoto skupaj s podjetjem
INKOP. N adom estne volitve
v tej enoti bodo zato, ker
se je dosedanji odbornik
Dominik T robentar iz IN 
KOP odselil v Ljubljano,

DROBNE IZ KOČEVJA
■ ■ ■ VEČ SKRIJ posebnih TRIKON iz Kočevja za 10-Ietnico
znamk je izšlo , zadnje dni. Ko ustanovitve tovarne. Na znaku je
čevski filatelisti so se jih zelo raz lik znane kočevske deklice, delo
veselili. Izšla je znamka za svetov domačina, akademskega kiparja
no prvenstvo v košarki, lep blok Staneta Jarm a.
v spomin na osvoboditev glavnih
■ ■ ■ VELIKO
KAČ, pred
m est republik in še serija psičkov, vsem modrasov, so letos opazili v
ki prikazuje na 6 znamkah pse gozdu. Največ Jih je po skalah
dom ačih pasem.
na sončni strani gozdnih cest in
■ ■ ■ MINULI ČETRTEK se je potov. Posebno veliko jih je na
pričela v Kočevju krvodajalska ak Jasnici. Potrebna bo previdnost pri
cija. Občani, redni dajalci krvi, so nabiranju šm arnic in ostalih zdra
se vabilu odzvali v velikem šte vilnih cvetic in zelišč.
■ ■ ■ ZA VOZNIŠKE IZPITE
vilu.
■ ■ ■ ZBIRAIiCE
SPOMIN je še vedno velik naval r Sedaj
im
ajo izpite že po dvakrat, pa tu 
SKIH ZNAČK je presenetila lepa
snačka, ki jo ie izdalo podjetje di trik rat na teden. 17. m aja se
je prijavilo skupno 39 kandida
tov, od teh je naredilo izpit 16,
m ed njim i 3 ženske. 22. m aja se
tje priglasilo 32 kandidatov. Izpit
Je opravilo 10 kandidatov, med
njim i 4 ženske. Kaže, da im ajo
kandidati prem alo praktičnega zna
n ja , ker jih p ri tem delu izpiti
največ pade.
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k je r se je tudi zaposlil.
Popoldne, ko so opravili
vse ostale dolžnosti, je nla
za člane kolektiva zabada
Potekala
je v prijetnem
vzdušju, k čem ur je pripo
moglo tudi pet odojkov, ki
so jih spekli na ražnju, da
»tekočih zadev« niti ne
nimo.
J. P-

2 RIBNIŠKE MLADI NSKE KONFERENCE

Različni oceni dela mladine
Je mladinska organizacija v ribniški Občini na »repu« v Sloveniji ali bolj
spredaj? - Mladinski klub bodo urejali sami mladinci
N a le tn i o b č in s k i k o n fe re n c i Z veze m la d in e o b č i
n e R ib n ic a , k i je b i l . 26. m a ja , so m la d i r a z p r a v lja li
o sv o je m d o s e d a n je m in b o d o č e m d e lu , o u r e ja n ju
m la d in s k e g a k lu b a , ta b o r n iš k i o rg a n iz a c iji, m la d in 
s k ih s r e č a n jih , s o d e lo v a n ju z m la d in o o s n o v n ih šo l
in d ru g e m . Z a p re d s e d n ic o o b č in s k e o rg a n iz a c ije so
izv o lili M iro 2 ib e r t.
S ek retar občinskega kom i
teja Zveze kom unistov Danilo
M ohar je v razpravi poudaril,
d a je m ladinsko organizacijo
vedno bolj čutiti v vsem druž
benem življenju v občina.
M ladina vpliva n a štipendira
nje, na odločitve, ki so sploš
nega pom ena za občino, p ri
b orila si je p rostore za s»voj
klub, oživila delo tabornikov,
ustanavljala m ladinske aktive
itd. Prav zato je ču titi tud i
vedno večji posluh za finan
ciranje raznih oblik dela m la
dine. Poudaril pa je, d a bi
m orala m ladina še bolj zago
varjati svoje m išljenje v de
lovnih organizacijah in občin»drih organih, ustanoviti bi
m orali še več m ladinskih ak
tivov in se usposabljati tudi v
dejavnosti, ki bodo m ladim
koristile v prim eru vojne.
Predstavnik
predsedstva
Zveze m ladine Slovenije, ki
je p rišel zaradi karam bola na
konferenco z dveurno zam u
do. je dal m ladincem nekat«.
re napotke za uspešnejše de-

lo. H k rati je ocenil delo rib 
niške občinske organizacije
k o t tako, ki »je n a repu ob.
činskih m ladinskih organiza
cij v republika«.
S ek retar ZK se s to oceno
■ i strinjal. Poudaril je, da se
prav aktiv m ladih kom uni
stov ribniške občine zavzema
za naprednejša stališča in je
tud i n ajnaprednejši del občin
ske organizacije ZK.
P redstavnik ZM Slovenije
pa svoje ugotovitve, ki sloni

Ribničani na ohceti
T udi ribniški pevci so so
delovali v svatovskem sp re
vodu in k uttu m em p ro gra
m u letošnje »Kmečke ohce
ti« 30. m a;a v L jubljani. Na
ram ah so nosili prave rib 
niške kroš«vje, ki jk n jih. je
oskrbela
poslovna
enota
»Dom« v Sodražici — dom a
čini jo im enujejo k ar »Suha
roba«.

na analizi vseh občinskih o r
ganizacij ZM Slovenije, ni p re 
klical. Izjavo je popravil le
toliko, da je »rep« precej dolg,
da obsega okoli 20 občin in
da ribniška ni prav na zad
nji dlaki.
V
razpravi so m ladinci tudi
ugotovili, da bodo svoj m la
dinski klub najbolj varovali
in cenili, če bodo zanj tuda
kaj napravili. Z ato so sklenili,
da ga bodo nekateri m ladinci
sam i s prostovoljnim delom
oprem ljali in urejali. Tisti, ki
se na obrtniška dela ne razu.
m ejo, pa bodo v svojih delov
nih organizacijah opravili n e
kaj u r dela več. D enar, ki ga
bodo s tem zaslužili, bodo
prispevali za ureditev kluba,
ki bo odp rt predvidom a pole
ti ali jeseni letos.
R azpravljali so še o izobra
ževanju, novih načinih de4a
mladinske organizacije »divjih«
m ladinskih aktivih, čffelu m la
dine v delovnih organizacijah
in drugem
J. P.

Volitve zadružnikov

Pomoč Ribnice
Na nedavnem sestanku ko
m isije za izdelavo sred nje
ročnega n ačrta občine Ribni
ca so m ed razpravo o raz
voju cestnega om režja v Slo
veniji ugotovili, da je treb a
čim prej posodobiti
cesto
Kočevje-Brod na Kolpi. Skle
nili so, da bodo tudi " bo
doče dali vso pomoč priza
devanjem občine Kočevje za
posodobljenje te oeste. Ra
zen m oralne pomoči bodo v
okviru svojih možnosti po
m a g a l tudi z denariem .

V
nedeljo, 7. jun ija, bodo
na obm očju km etijske za
druge Ribnica volitve v za
družni svet in svet koope
rantov. V zadružni svet bo
izvoljenih 10 km etov, v svet
kooperantov pa 6. K asneje bo
sta o^a ta organa izvolila, še
živinorejski o db o r„ ki bo štel
13 članov.

Kdo bo tipkal?
Zvedeli sm o, da je seja
občinske skupščine R ibni
ca preložena za okoli m e
sec in poli K je je vzrok,
še ni znano, nekateri pa
dom nevajo, da je težlzo
razm nožiti material za se
jo. Iz razm erom a zanes
ljivih virov sm o zvedeli,
da so nekateri že groziTi,
da bo m oral tudi župan
popoldne tipkati, če ne bo
na razpolago dovolj stro
jepisk.

Gradijo si gasilski dom
—U
i—1
—
——i
j
Vsako nedeljo prihajajo na prostovoljno delo

Taborniki služijo

Ob nedeljah, včasih pa tu  nabavili gradbeni m aterial,
di med tednom p rih ajajo g ra občinska skupščina jim je d o 
d it novi gasilski dom v Za delila zem ljišče.
V sekakor zaslužijo priza
potoku možje in fantje iz
Zapotoka in Vinic Vsa ze devni graditelji pohvalo. D an
m eljska dela so ob pomoči danes je pri nas zelo malo
t JMUNALE že opravili. Za ljudi, ki bi bili pripravljeni
betonirali so tudi že tem e žrtvovati desetine u r za p ro 
lje, zdaj pa bodo začeli zi stovoljno delo. Te ljudi pa
lahko vidite vsako nedeljo v
dati.
G radbeni m aterial im ajo Zapotoku.
-r
pripravljen. Ljudi druži pri
delu zavest, da grade zase in
V
teh dneh so v kočevski 50 novih komunistov?
V občini Ribnica, ki šteje za potom ce Letos bo gasilni Volitve, imenovanja
občini sestanki organizacij
Zveze kom unistov, na kate okoli 12.000 prebivalcev, bo dom pod streho. K raju ne
Na zadnji seji občinske
rih razpravljajo o m ladini in do letos sprejeli v Zvezo ko bo sam o v korist, temveč tu  konference
Zveze m ladine
m unistov nad 50 občanov. di v ponos.
uvedbi sam oprispevka za po
Ni bila lahka odločitev vod R ibnica so bili izvoljeni v
sodobljenje ceste
Kočevje- Pred kratkim so že sprejeli
10 m ladincev, predvidenih pa stva gasilskega društva, da predsedstvo konference: Juli
Brod na Kolpi, v nekaterih
im ajo za sprejem še 32. Ra zgradijo dom, vreden okoli jan Ozimek, Zdenko M ikulin,
organizacijah pa sprejem ajo
zen tega bodo na novo ali 120.000 d !n. Toda odločni ljud M ira Z ibert, Milan Tekavec,
tudi nove člane, predvsem
ponovno
sprejeli v ZK še je, ki r že pred nekaj leti Jože Debeljak, N ataša Z ibert,
m ladince. Vsi kom unisti se
zbrali 2o.000 din za novo mo. F ranc Ponikvac, Janez R ober,
okoli
10
starejših
občanov.
strin jajo z uvedbo sam opri
to m # brizgalno, se n iso u- Živko širkovski, L idija Mo
spevka za posodobljenje ce
strašili: organizirali so vese har, M iograd Grgurevič, Jože
Slovesnost
ste, v razpravi o m ladini pa
lico,' zbiralne akcije, prosili V rh, Tomo CiroviČ, Jože Ma
ugotavljajo, da ji odrasli v
v Zapotoku
za pomoč pod jetja, nekaj pa telič in Andrej Tomšič. Za
delovnih in drugih organi
V Zapotoku pri Sodražici je prispevala krajevna skup predsednico je bila izvoljena
zacijah prem alo pom agajo in
,:e bila v nedeljo, 31. m aja, nost. Zbrali so toliko, da so M ira Zibert.
zaupajo. Ugotovitve so tudi le jr slovesnost. Tega dne j3
pokazale, da je m ladinske pokrovitelj gradnje gasilske
ga krim inala v občini malo, ga dom a v Zapotoku, sekre
je pa precej pojavov, ki ta r občinskega kom iteja ZK
ugodno vplivajo na njegov Ribnica Danilo M ohar vzidal
BUS — Pred nekaj dnevi je bil
■ ZBIRAJO STAR PAPIR hitrejši raevoj Taka pojava tem eljni kam en v nov gasil
Učenci dolenjevaške osnovne šole med predstavniki občine in avto
sta predvsem alkoholizem in ski dom. Takoj po tem do so se vključili v akcijo za zbira busnega podjetja SAP dosežen spo
o uvedbi novega Šolskega
zanem arjanje družine.
godku, ki 3T ostal gradite nje starega papirja. Odzvali so se razum
vabilom papirne industrije po su avtobusa na progi Dolenja vas—
ljem v trajnem spom inu, so rovinah. Po domovih je dovolj sta Ribnica. Odborniki s tega konca
rega papirja, ki je najpogosteje v so na seji skupščine že večkrat
nadaljevali gradnjo dom a
Novo vodstvo TD
napotje. Izkupiček — zbirajo po opozarjali na vse prej kot kul
T uristično društvo Kočev
razredih — bodo koristno porabili turen prevoz šolarjev do Ribnice.
Gostovanje v Ljubljani redih — bodo koristno porabili V Dolenjo vas pride avtobus iz
je 'je na nedavnem občnem
Grčaric poln; tu natlačijo, kolikor
Pred tedni so učenci glas na izletih.
zboru izvolilo za nove član«?
m orejo, otrok v avtobus, oeta■ TEKMOVANJE V CAST DNE.
bene šole Franca S turm a iz
upravnega odbora. Feliksa
predvsem iz Prigorice, pa se
VA MLADOSTI — V Grčaricah je
Šiške ,iz L jubljane gostovih bilo nedavno ustanovljeno TVD
skušajo prepeljati z rednim avto
V idm arja, Staneta Ocepka,
busom, vendar jim to vedno ne
v Ribnici z glasbenim kon Partizan, ki je v počastitev dneva
S taneta Potiska, Sašo Bižala,
Z novim Šolskim letom bo
certom . V soboto, 30. m aja, m ladosti organiziralo Športna tek uspe.
Jožeta Žagarja, Jožeta Golo
m ovanja z mladino lz ribniškega uveden od Dolenje vasi do Ribnice
so učenci ribniške glasbene garnizona. Tekmovali so v nogo dodaten Šolski avtobus. Iz Dolenje
ba, A ndreja Arka, inž. Tone
šele vmdli obisk ljubljanski m etu ln Sahu. Povsod so zmagali vasi bo odpeljal ob 7,42. č e bo
ta Prelesnika, inž. T oneta
'katerim so se Grčavljani do takrat most preko Ribnice go
K nafeljca, inž. Iva P rezlja( glasbeni šoli s celovečernim gostje,
dokaj dobro upirali. Po tekmo tov, bodo Šolski avtobusi voeili
glasbenim program om . Na vanju je bila pri kulturnem domu skoai vas in otrokom ne bo tre 
S tan eta T rdana, Jožeta P rim 
stop m ladih ribniških glas zabava, na kateri je igral trio ba čakati na križišču pred vasjo.
ca, K atico S tajd ohar, Miho
•vec
Cveta Križa iz Kočevja. Novo tebenikov je bil m ed ljubljan lesnovzgojno
Stefančiča, Lada G ašparca,
društvo ima precej
skim občinstvom lepo spre obseftne načrte: nam erava poživiti
K arla R iglerja, T oneta Kova
je t Z izm enjavo gostovanj * najrazličnejše Športne dejavnosti in
čiča (za predsednika) in
poskrbeti za dobro počutje
bodo tudi v bodoče natja- sploh
S tan eta Jajtiča (za podpred
m ladih.
liev^li., .
sednika).
,
■
■ JESEN I NOV 60L.HK1 AVTO

Komunisti o mla
dini in cesti

N ekateri trd ijo , da ribniški
taborniki še niso prav zažive
li, drugi pa da so. Vseka
kor pa drži, da so taborniki
pred kratk im pogozdovali na
obm očju Male gore. S tem
delom so si pri gozdni upra
vi prislužili 2260 din. Denar
bodo porabili za nakup tabor
niških oblek ozirom a uni
form .

ČREPINJE IZ LONĆARIJE

r

KES ETO
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En sam ne more, dva bosta zmogla
6. junija bosta kolektiva kmetijske zadruge Črnomelj ter klavnice in
mesarije na referendumu odločala o združitvi - Integracija se kaže kot
gospodarska nuja, če hočeta koletkiva boljšo bodočnost
Precej časa so trajale pri.
prave n a združitev teh dveh
kolektivov. Vsak zase im ata
težave tako zadruga kot m e
sa rija in čeprav gresta v tem
p rim eru dva reveža skupaj,
bo za oba koristno.
N edvom no proizvodnja in
predelava m esa sodita vkup
že zato, ker bo sodelovanje
pocenilo
proizvodnjo.
Do
zdaj je bilo tako, da je živi
n o re ja vedno trp ela n a račun
predelave in p ro d aje m esa,
zadružnik p a p ri tem n i im el
druge m oči k o t kritizirati, da
n a njegov raču n nekdo drug
uspeva. V prim eru združitve
b o zadružnikom zagotovljen
večji vpliv na politiko živi
n o reje.
P ri razlogih za združitev je
pom em bno tu d i to, da klavni
ca nim a dovolj lastnih sred 
stev za n ujn o m odernizacijo.
Po n ačrtih , ki jih že u resn i
ču jejo , bo preureditev klav
nice veljala 1,210.000 din.
K lavnica in predelava bosta
lahko delali z zm ogljivostjo
1600 to n m esa letno, k a r je
v p rim erjavi z dosedanjim i
520 tonam i veliko povečanje.

Z avtobusi
v Toplice
N a zbor aktivistov v Do
lenjske Toplice bodo p ri
javljene iz občine Č rno
m elj vozili posebni avto
b u si iz šestih krajev.
1. S Sinjega vrh a bo od
p eljal avtobus ob 7. u ri,
m im ogrede bo ob 7.15 po
b ra l udeležence proslave
n a Vinici, v S tari Lipi
(p red osnovno šolo) ob
7.20 in v D ragatušu ob
7.30.
2. Iz B ojancev bo odhod
ob 7. u ri, iz Cerkvišč (Mo
krice) ob 7.30.
3. Iz Č rešnjevca (zad
ru žni dom ) odhod ob 7.15,
iz štrekajevca (osnovna
Sola) ob 7.30.
4. S S tražnjega vrha
(Bezgovec) odhod ob 7.15,
iz
Č rnom lja
(zadružni
dom ) ob 7.30, iz Petrove
vasi ob 7.40.
5. Iz S tarega trg a bo
odpeljal avtobus ob 7. u ri,
z Doblič (osnovna šola)
ob 7.30, iz K anižarice ob
7.40.
6. Iz Sem iča (izpred
m atičnega u rad a) bo od
hod ob 7.30.
G lede p o v ratk a avtobu
sov se bodo udeleženci
proslave zm enili m ed vož
njo.

M anjkajoča sredstva bo p ri
spevala zadruga, čeprav se to
čudno sliši, ko je splošno
znano, v kako hudih težavah
je ta kolektiv.
Zm enjeno je da bo K redit,
na banka in hranilnica L jub
ljana odpisala 50 odstotkov
dolgoročnih obveznosti za
druge, postavili pa so pogoj:
združitev s klavnico in m esa
rijo . S sanacijo, odpisom in
še uvedbo m o rato rija za dve
leti bo zadrugi ostalo 700.000
din. Del teh sredstev bodo
vložili v preureditev klavnice.
Izračuni kažejo, da bo zdru
ženo p o d jetje n a leto lahko

ustvarilo 35 do 40 m ilijonov
din celotnega dohodka. Pod
je tje bo dovolj trdno, da m u
ne bo težko odplačevati še
preostalih obveznosti do po
sojil.
N ajprej sta zadružni svet in
kolektiv m esarije
podprla
predlog o združitvi, odločitev
pa bo padla na referendum u.
T ak rat bo glasovni listič vsa
kega posam eznika lahko uso
den.
Jasno pa je, da bi nastale
hude posledice tako v zadrugi
kot v m esariji, če referendum
ne bi uspel.

Več pravic, manj dvomov
Novi odlok o priznavalninah točneje določa, kdo
ima pravico do priznavalnine in drugih oblik
družbene pomoči borcem
Na eni letošnjih občinskih
skupščin v Č rnom lju so od
borniki hoteli vedeti za m eri
la, po katerih kom isija za za
deve borcev dodeljuje prizna
valnine in pom oč za šolanje
njihovim otrokom . To je bil
vzrok, da so pripravili nov od
lok o priznavalninah. Na zad
n ji seji so ga p o trd ili brez
pripom b.
N ovosti so v tem , da jfe sta
ri odlok dajal pravico do priznavalnine le borcem pred 9.
9. 1943, novi odlok p a zajem a
udeležence do 1. ja n u a rja 1944.
Rečeno pa je, d a ima^o pravi
co do tatoe družbene pom oči
le tisti člani Zveze borcev, ka.
te rih dohodki v družinski
skupnosti n e presegajo 400
din n a člana iz delovnega raz
m e rja in 300 din na člana iz
k m etijske ali o b rtn e dejavno
sti. V dohodke pa se ne šteiejo invalidnina; o tro šk i doda
tek, štipendije in socialna po
moč.
K dor izpolnjuje te pogoje,
im a pravico do priznavalnine,
Če je sam pridobitno n e sp o
soben ali če im a v družini
več za delo nezm ožnih čla
nov. Po novem je tu d i točno
določeno, kdo se šteje za dela
nezmožnega. Zahteva se sta 
ro st nad 65 let, za pridobitno
nesposobne p a se štejejo tuda
o troci v času šolanja. M lajši
borci se m orajo z zdravni
škim spričevalom izkazati, da
niso sposobni o prav ljati delo.
Pomoču za šolanje novi od
lok sploh ne predvideva, pač
p a nam esto tega občasne p ri
znavalnine, ki jih bodo pode
ljevali p o i s t i h načelih kot
redne priznavalnine. Poleg te
ga zahtevajo še dokaz, da

prosilec ne m ore sam k riti
izdatkov za šolanje otrok.
O dborniki so m nenja, da je
novi odlok pravičnejši k er ne
dopušča m ožnosti za osebno
presojo. Zlasti pa bo pomoč
za šolanje v obliki občasne
priznavalnine Po novem iz
d atnejša te r pravičnejša za
Otroke iz km ečkih in delav
skih družin

Griblje: nova
motorka
V nedeljo, 31. m aja, je im e
lo gasilsko društvo v G rib
ljah veliko slovesnost ob
p red aji nove m otorne briz
galne. Slavnost se je odvija
la pod pokroviteljstvom An
ton a Dvojmoča in je bila le
ena izmed uspešno zaključe
nih akcij gribeljskih gasil
cev. Za m otorko, ki je velja
la 24.000 din, so veliko dali
sam i, saj so dobili le 6.000
din družbene pomoči. G asil
sko d ruštvo je za m otorko
prispevalo 13.000 din, ostalo
p a so zbrali vaščani. Jeseni
bodo gasilci skupno z vašča
ni začeli dograjevati gasilski
dom , v katerem bo dobila
prosto re tudi krajevna skup
nost.

ČRNOMALJSKI DROBIR
■ POLEG NOVE ŠOLE v Loki tako razmahnila in vse več gra
je končana gradnja novega trans dijo tudi na deželi z borčevskimi
form atorja, ki sta ga financirala posojili, referent ne zmore več
podjetje Elektro in občinska skup vsega opraviti sam. ‘Da ne bi
ščina. Opremo bodo m ontirali v stranke predolgo čakale, bi moral
tovariš Ambrožič dobiti pomoč.
kratkem .
■ PRED DOLENJKINO VELE
■ OSVETLITEV
SPOMENIKA
n a GRIČKU Je v načrtu že več BLAGOVNICO m anjka parkirnih
let, % denarja ni. Najprej bi m o prostorov, obenem pa je neurejena
rali naročiti načrt za osvetlitev, okolica Ajdovega *xna, spomenika
ki bi stal 10.000 din, medtem ko 'preteklosti nasproti te stavbe. Kra
računajo za sam a dela 80.000 din jevna skupnost je predlagala, naj
stroškov. K rajevna skupnost de bi podjetje Dolenjka uredilo Aj
narja nima, s pomočjo občinskega dovo zrno in okolico spremenila
odbora ZZB NOV pa bodo sku v parkirišča.
■ V BLOKOVSKEM NASELJU
šali ta sredstva dobiti od drugod.
■ V ČRNOMLJU NE SME nihče Pod smreko in v Ulici 21. oktobra
bi
morali imeti hišnika. Zdaj se
več um reti, kajti na pokopališču
ni več prostora. Krajevna skupnost dela precejšnja škoda v stavbah,
zato zahteva nadaljevanje predvi predsedniki hišnih svetov pa se
denih del na pokopališču v Vojni nočejo s strankam i kregati. Pla
vasi. Nujno bi bilo vsaj razširiti čan hišnik bi se obnesel, saj bi
prostor za pokopavanje in dokon njegov zaslužek lahko pokrili z
boljšim gospodarjenjem v naselju.
čati m rliško vežico.
■ NA TRGU so bile v četrtek
■ PREVEC DELA ZA ENEGA —
Na občinskem referatu za gradbe cene za sadjp take: na tržnici so
ne in stanovanjske zadeve ter u r bile limone po 6 din, pomaranče
banizem dela en sam človek. Od po 6 din, banane po 7 din in če
kar pa se Je gradnja zasebnih hiš bula po 5 din kilogram. Samo lu
čaj daleč, v samopostrežnici, pa
so cene precej nižje. Tam velja
kilogram limon 4,4 din, pom aran
če so po 4,5 din, banane po 5,3 din
in čebula po 6 din. Prav gotovo
se črnomaljskim gospodinjam spla
ča narediti', tistih nekaj korakov
do samopostrežnice, kajti tako
lahko prištedijo m arsikak dinar.
Skoda le, da v samopostrežnici
nimajo velike izbire sadja in ze
lenjave.

NOVICE

ČRNOMALJSKE
KOMUNE
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Na obisku v Avto*
montaži
O troci s preloške šole in
vaška folklorna skupina so
pred dnevi vrnili obisk lju b 
ljanskem u p o d jetju Avtomontaža. G ostitelji so Preločane lepo sprejeli, jih peljali
na L jubljanski grad, v m u
zej NOB in na ogled tovar
ne. Sledil je k u ltu rn i p ro 
gram , ki so ga pripravili Preločani , nato pa so člani
Avtomontaže predali še da
rilo: televizijski sprejem nik.
Po slovesnosti so se odpe
ljali na B rnik in na Bled.
B elokranjski otroci in folf
k lo risti so navdušeni nad
obiskom in se za vso pozor
n o st iz srca zahvaljujejo.
M. S.

Vinica dobi načrt
Viniški ro jak prof. Evgen
Lovšin in dr. B erkopec iz
L jubljane p rip rav ljata v so
delovanju z dom ačini in ob
čino n ačrt turističnega raz
voja Vinice in njenega pod
roč j a ob K olpi. S strokov
no pripravljenim gradivom
bo Vinica dobila prvo m esto
v . belokranjskem
turizm u,
ro jak a ekonom ista pa bosta
im ela p ri tem veliko zaslug.

M arija G erkšič, N ežka Fink, M arija G ornik in M arija R adkovič že vseh 25 let po
osv o b o d itv i sp rejem a jo in strežejo g oste, kadarkoli je na S uhorju proslava ali
prireditev. Pri strežb i im ajo že p rak so, k ot bi bile prave g o stin sk e delavke. M alo
jih je, a se ne u str a šijo 200 g osto v naenkrat. P o sn etek jih kaže ob nedavnem sp re
jem u kurirjev in v ezistov .
(F oto: Ria B a čer)

NA PETKOVI OBČINSKI SEJI

Divjanje cen spremlja
metliško gospodarstvo
Odborniki metliške občinske skupščine so oce
njevali uspehe prvega tromesečja, razvojne
načrte turizma in odlok o priznavalninah
Podatki o gospodarjenju,
ki so jih zbrali n a občini,
so sicer približni, vendar ka
žejo, da so v prvem trom e
sečju vsa večja p o d jetja u s
pešno poslovala. Z askrblju
joče je le to, k er se kažejo
vedno večji stro šk i proizvod
nje, dohodek pa je zato
m anjši. K akor so ugotovili,
je to posledica d iv ja n j cen,
ki sp rem lja tudi m etliška
podjetja, te r splošne neustaljenosti jugoslovanskega go
spodarstva.
•
Vse večje gospodarske o r
ganizacije doživljajo v proiz
vodnji velike sprem em be bo
disi zaradi rasti, m oderniza
cije ali novogradnje, toda
koristn ost naložb se bo po
kazala šele čez čas. V raz
pravi jih je več om enilo, da
okvirni podatki ia prvega
trom esečja ne m orejo biti
osnova za d ajanje pogloblje
nih cen> ker se bo uspešnost
posam eznega p o d jetja bolje
pokazala ob polletju.
N a seji so budi razpravlja
li o razvojnem n ačrtu os
m ih večjih podjetij do leta
1975, ko se bo njihov celot
ni dohodek povečal več kot
za 100 odstotkov. Ob tem so
poudarili, da bi bilo nujno
-izdelati tudi občinski razvoj
ni n ačrt, v katerem naj bi
predvideli še razvoj km etij

Pomagajte
sočloveku!
8. in 9. ju n ija bo v M etli
ki 'v sak oletna krvodajalska
akcija, občinski odbor Rde
čega križa p a prosi občane,
naj se v čim večjem številu
odzovejo akciji hum anosti.
Na odvzem krvi v TVD P ar
tizan lahko pridejo tudi ob
čani, ki se doslej še niso
prijavili. N ekatera p od jetja
so se v p ripravah zelo izka
zala, pozna pa se, kje so
akcijo podprli vodilni in sa
m oupravni organi. Iz tovar
ne B ETI je že okoli 100 p ri
javljenih, iz K om eta pa 60.
P ričakujejo, da bo v zadnjih
dneh tu d i v ostalih kolekti
vih več prijav.

Na zalogi najnovejši vzorci blaga za ženske letne
obleke, konfekcije, pletenin in perila. Stalna raz
p rodaja raznovrstnega tekstilnega blaga po glo
boko znižanih cenah.
P rodaja na 5-mesečno obročno odplačilo.

•O elefeU sfil« Č R N O M E L J
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stva, turizm a, kom unale, obr
ti, trgovine itd. Ne glede na
stro ške je tak načrt nujen,
ker bo treba v prihodnje z
dobro pripravljenim gradi
vom dokazovati utem eljenost
družbenih naložb..
Precej razprave je bilo tu 
di o razvoju turizm a, kajti
vnova cesta na hrvaški stra 
ni in m ost. ki ga gradijo v
Metliki odpirata iziletnikom
vrata na Jadran. Za obkolpski turizem delajo enoten
razvojni n ač rt za vso Belo
krajino in še za sosednje
hrvaške občine, v M etliki pa
bo novoustanovljeni svet za
turizem skrbel za uresničeva
nje dom ačih tu rističn ih na
j
črtov.

Samo čez most
je treba iti
M etliška ribiška druži
na si. prizadeva privabiti
tuje goste na ribolov, a
jim Hrvatje m ešajo štre
ne. Pred kra tkim so pri
šli v M etliko Italijani. V
M etliki so plačali za Tibiško karto 20 din in s tem
dobili pravico uloviti 6
belic. Ko pa so šli čez
m ost, kjer je hrvaška ob
čina Ozalj so nnvdtišeni
ugotovili, da jim ribiško
karto zaračunajo le 10 din,
ujeti pa so jim p ustih kar
5 kilogramov rib. Seveda
ni bil potem, nihče več
pripravljen
na Sloven
sk e m m etati trn ek v vodo.

Skrb za ribji zarod

R ibiška družina v M etliki
je bila ustanovljena š&e le
ta 1968. V dveh letih so ri
biči vložili v K olpo / n Lahi
njo za 8.000 din ribjega za
ro da predvsem somov, ščuk,
linjev in krapov. R ibištvo
bi k razvoju tu rizm a lahko
m nogo pripom oglo, potrebno
p a bi bilo uvesti enoten ri
bolovni red n a Kolpi in čuNa seji so sprejela še od vajno službo. Ribiči se za
lok o priznavalninah, p o trd i vzem ajo tuda za prepoved
li davčni zaključni račun in onesnaževanja rek, z večjo
zaključne račune skladov za reklam o in boljšo organizaci
leto 1969, obenem pa so od jo p rodaje ribolovnih k a rt
borniki dobili še nekaj po pa bi lahko km alu privabili
jasnil.
v*eč ribiških gostov.

10-letnica prija
teljstva
6. ju n ija bodo n a S uhorju
počastili 10-letnico p rijatelj
stva m ed osnovno šolo in
ljubljanskim podjetjem Jugotekstal, ki je prevzelo nad
šolo p atro n at. Suhor bo ta
dan obiskalo kakih 300 čla
nov kolektiva Jugotekstil, do
m ačini, zlasti pa šola, jim
prip rav ljajo prisrčen sp re
jem s kulturnim program om .

Metlika — me
sto kegljišč?
Do lani v M etliki ni bilo
nobenega kegljišča, zdaj
p a se m estu obetajo k ar
trije objekti za razvedri
lo. N ajprej je - sodobno
kegljišče zgradil zasebnik,
zdaj p a im ata v načrtu
zgraditi kegljišče še hotel
oz. B ET I in M ercator. Bo
za tri dovolj kegljačev?

SPREHOD PO METLIKI
■ ZA KULTURNO REVIJO so
Metličani pokazali kaj malo zani
manja. Mnogi so sicer kupili abon
m ajske vstopnice za vseh pet
predstav — v petek sta bili dve
— pa so si ogledali komaj eno ali
dve prireditvi. Morda je za slabo
udeležbo kriv nekoliko pozen po
mladanski čas ali pa brezbrižnost
Metličanov do kulturnih stvaritev.
■ ZAVOD ZA PREISKAVO MA
TERIALA in konstrukcij, ki je j e
oči lanske jeseni raziskoval trdnost
dveh starih obrežnih in vodnih
stebrov metliškega mostu, je ugo
tovil, da bodo ti stebri s prim er
no sanacijo dobro služili novemu
mostu. Te dni bodo s posebnim
cementom zalili vrtine in do kraja
injicirali stebre, nakar jih bodo
delavci Tehnogradnje še ojačili
oziroma obetonirali.
■ RUMENI LEPAKI, ki vabijo
ljudi na veliko slavje domače
godbe — to v dneh od 12. do 14.
junija — so že raaobešeni po Me
tliki in okolici. Te dni bodo raz
poslali po Sloveniji in Hrvatski
tudi 2000 lepakov, za katere je ob
tej priložnosti napravil osnutek
znani slikar Jože Horvat-Jaki.
■ ZA VELIKO TOMBOLO, ki

bo v Metliki po reviji pihalnih
godb v nedeljo, 14. junija popol
dne, je veliko zanimanje po vsej
Beli krajini. Tisti, ki se Jim bo
nasmehnila sreča, bodo res veseli
lepih dobitkov. Seznam glavnih
dobitkov bomo objavili v prihod
nji številki našega lista.
■ MESNICO V BADOVINCEVI
HIŠI na Dragah je od novomeške
ga Mesnega prehrambenega pod
jetja prevzela domača Km etijska
zadruga in jo spet odprla v sobo
to, 30. m aja. Pred kratkim se je
z zadrugo združilo metliško Mesno
podjetje
je zadruga prevzela tu 
di njegovo mesnico v stavbi sa
mopostrežne trgovine. Ker je me
snica v Bevčevi hiši zaradi ne
ustreznih prostorov zaprta, ima
Metlika zdaj na vsakem koncu
mesta po eno mesnico, kar pa bo
za nekaj časa zadostovalo

MET LISKI
TEDNIK

DOLENJSKI

LIST

O k ra je v n ih
s k u p n o s tih
Danes, 4. junija, bodo na
občinski seji v Novem mestu
razpravljali o delu skladov in
krajevnih skupnosti v lan
skem letu. Odbornike bodo
seznanili tudi z načrti krajev
nih skupnosti za delo v tem
letu. Na dnevnem redu seje
so še poročila o delu temelj
ne izobraževalne skupnosti, o
poteku uvajanja 42-urnega de
lovnega tedna ter nekatere
upravnopravne in finančne za
deve.
BARVNI
T E L E V IZ O R !
Lahko ga kupite v prodajalni
ELEKTROTEHNA v Novem
mestu na Glavnem trgu.

P r iz n a n ja

z a

V nedeljo, 31. maja, 'je bil
v Novem mestu občni zbor
občinske gasilske zveze Novo
mesto.. Zbor gasilcev Je bil
zelo uspešen, saj je iz poroči
la predsednika Rudija Nangerja bila vidna bogata dejav
nost. Na tem zboru so prejeli
iz rok zastopnika republiške
gasilske zveze Milana Vrhovca
priznanja naslednji gasilci:
Lojze Mirtič, Rudi Nanger,.
Jože Istenič, Evstahij Janežič,
Srečko Piceij, Ivan Pezdir,
Franc Medle, Polde Sval, Sta
ne Vavpetič, Jože Ostroveršnik, Lado Starič, Stanko Stramič, Jože Cimski, Mirko Re
par, Franc Glavan, Karol Zu
pančič, Franc Salmič, Lud
vik Miklič, Danilo Kovačič,
Franc Podržaj, Franc Sitar,
Janez Jakše, Franc Zupančič,
Janez Oberč, Janez Jerak,

Pohitite, imeli ga boste prvi
v našem malem mestu!
(PO-E)

1 2

D O L E N JS K I

A v to b u s i

Franc Hutevc, Janez Blatnik,
Franc Dular, Ivan Rozman,
Anton Vidmar, Karei čelič,
Janez Ilovar, Anton Medija,
Alojz pust, Anton Papež, Vin
ko 2abkar, Jože Gorenc, Jo
že Rajk, Franc Nose, Milan
Gorenc, Franc Dragman, Ivan
Vrbinc in Ivan Petrinčič.

In v a lid i d o b ili
v o d s tv o
Pred: kratkim je imel prvo
sejo odbor novoustanovljene:
ga društva telesnih invalidov
v Novem mestu. Obravnavali
so sklepe ustanovne skupšči
ne in spregovorili o nadalj
njem delu društva, ki ga ne
sme doleteti usoda tovrstnega
medobčinskega društva, ki je
umrlo tako rekoč ob ustano
vitvi. Na tej seji so izvolili
tudi ožje vodstvo odbora.
NaiOge predsednika -so zupali
Nacetu Gregorčiču, ki si je
prizadeval že za ustanovitev
medobčinske organizacije in
validov.

S U H O K R A JIN S K I
D R O B IŽ
OSNOVNA ORGANIZACIJA UDKČEGA KRIŽA ŽUŽEMBERK je ob
darila 14 socialno ogroženih obča
nov. V ta namen je iz lastnega
denarja ter prispevka krajevne
skupnosti in kolektiva obrata
»Iskre« zbrala 1.000 din. Nekateri
obdarjenci so prejeli denar, neka
teri pa hrano
SLABO ELEKTRIČNO OMREŽJE
NA DVORU ovira delo Splošnega
mizarstva Dvor. Dvorski mizarji
si prizadevajo, da bi svoj obrat
Cim bolje strojno opremili. Sedaj
imajo naročeno hidravlično sti
skalnico, vendar je ne bodo mo
gli priključiti, dokler ne bo ob
novljeno tamkajšnje električno Pretekli teden so v novomeški
omrežje. Sedanje stanje električ
nega omrežja ovira tudi opremo porodnišnici rodile; Milena Molan
gospodinjstev, saj ne morejo pri iz Spodnjega Starega grada —Mav
ključiti električnih štedilnikov, hla tejko, Marija Pirh iz Podgore —
dilnikov in pralnih strojev. Elektro Marjana, Jerica Kos iz Smolenje
podjetje Ljubljana-okolica, ki skr vasi — Polonco, Helena Bračun
bi za to omrežje in ga vodi tudi iz Brestanice — Klavdijo, Emilija
med svojimi osnovnimi sredstvi, Smrke iz Gornjega Globodola —
zahteva od občanov in podjetij so Marka, Kristina Engel iz Velikih
udeležbo, od občine pa zagotovitev Brusnic —Matjaža, Dragica Gorše
kredita za preostale stroške izved iz Črnomlja — Ksenijo, Jožica Ci
be rekonstrukcije omrežja in po gle iz Metlike — Blaža, Slavica
stavitev transformatorske postaje. Cindrič iz Črnomlja — Karmen,
TRGOVINSKA POSLOVALNICA Ivanka Srebrnjak z Velikega Blat
ŽUŽEMBERŠKE ZADRUGE V HI nika —‘ Alojz, Marija Strniša' z
NJAH bo dobila dodatne nove Jezera —Franca, Tilka Tekavec iz
prostore. Prizidali jih bodo k ob Cegelnice — Liljano,. Ana Retelj
stoječim prostorom. Za gradnjo iz Občic —dečka, Marija Žmavčič
se že pripravljajo in računajo, da iz Šentjerneja — deklico. Vika
bodo novi prostori še letos pod Mlakar iz Gornjih Dol — deklico,
streho. V nove prostore namerava I Marija Zagorc z Dolnjih Kamene
jo premestiti trgovino, v starih ‘ — deklico, Ana Nemanič iz Bereprostorih pa bodo imeli skladišče. če vasi — deklico in Vera Kump
M. S. I z Broda — deklico. — Čestitamo!

N o v o m e š k
■ POPRAVIJALNICO čevljev je
pred kratkim odprl na Partizan
ski cesti čevljar Anton Pavlin. Edi
no delavnico, ki je bila v sosednji
hiši prav tako na Partizanski ce
sti, je zasebni obrtnik pred nekaj
meseci zaprl, zato ni čudno, da
so stanovalci te soseske novegamojstra veseli.
■ SPREVODI letošnjih matu
rantov 90 kot vsako leto doslej
privabili na ulice veliko radoved
nežev. Pisana množica mladih lju
di in maturantska pesem vzbudi
v še tako trdnem človeku iskreno
veselje in skoraj vsakdo zaželi
tem mladim ljudem srečo, ko od
hajajo v novo življenje.
■ MAJNIŠKI IZLETI, ki so se
letos zaradi slabega vremena za
kasnili in so jih na šolah organi
zirali prve dni junija, so veliko
pričakovanje vseh šolskih otrok.
Novomeški šolarji so si ogledali
nekatere zanimive slovenske kraje,
nekaj razredov pa je šlo le na
Gorjance, kjer so se v sončnem
dnevu in na prostranih travnikih
dodobra spočili. Stroške za pre
voz šolarjev z avtobusi na daljše
proge regresira do 30 odstotkov
avtobusno podjetje, nekaj denarja
pa prispeva v ta namen tudi te
meljna izobraževalna skupnost.
■ VELIKA PRIREDITEV novo
meških cicibanov bo jutri popol
dne ob 16 uri v domtr kulture
Nastopili bodo cicibani iz vseh
novomeških vrtcev in tako poka
zali staršem in drugim obiskoval
cem, kaj vse so se v vrtcu na
učili.
■ ŽIVALSKI VRT v Zagrebu bo
do tudi letos obiskali prvošolčki
ob koncu šolskega leta in tako
ridell vse tiste živali, ki «o lih
doslej poznali le po slikah ali iz
pripovedovanja Malčki že nestrpno
čakajo na ta izlet

g a s ilc e

a k r o n i k a
■ NA TRGU so bile cene v po
nedeljek take: limone_ 3 in 5 din,
pomaranče 4,5 din, solata 7 in
5 din, banane 5,5 din, paradižnik
14 din, grozdje 5 din, grah 3, 5
in 6 din, česen 14 din, krompir
3,5 din, zelje 2 in 2,5 din, jabolka
2 din, peteršilj 6 dih, korenček
5 din, čebula 6 in 5 din, fižol 5
in 5,5 din, rdeča pesa 6 din, Ja
gode 14 din.
■ RODILE SO: Ana Cizelj iz
Volčičeve 16 — Marka, Marija
Vovko iz Volčičeve 38 —Natalijo,
Marija 2agar iz Zagrebške 14 —
Aleksandra, Angela Kristan iz Pa
deršičeve 13 — Kristjana, Leopoldina Tomazin iz Trdinove 20 —
Brigito, Marija Veljak iz Trdino
ve 5 —Bogdana in Jožica Verstov
šek iz Partizanske 14 — Jernejo
in Darjo.

Č lo v e k č lo v e k u . . .
V našem uredništvu sta
se oglasila Antonija Braj
dič in njen brat. Po smrti
očeta lani aprila je 30-letna Antonija iz Stranske
vasi brez denarja. Oče je
bil upokojenec, Antonija
Pa ne dobiva družinske
pokojnine, ker je invalid
ska komisija ugotovila, da
je sposobna za lažja fizič
na dela.
Na Komunalnem zavodu
za zaposlovanje so pove
dali, da je Antonija pri
njih prijavljena že od
1966. Brat, ki dela v IMV
že 12' let, ima štiri otroke
in ne more več vzdrževati
sestre, Antoniji pa mne
nje komisije ne pomaga,
ker kljub številnim proš
njam ne more dobiti za
poslitve. Včasih človek
človeku zares ni — človek.

P re d s r e č a n j e m v
D o le n js k ih T o p lic a h
Pred zborom aktivistov v
Dol. Toplicah, ki bo 7. ju
nija, smo obiskali nekdanjo
novomeško aktivistko Pavlo
Mirtič. O tem, kaj ji to sre
čanje pomeni, je povedala:
»Trije izmed mojih so bili
v partizanih in tudi sama
sem pomagala, kolikor sem
mogla. Cim bolj so nam oku
patorji prepovedovali, tem
bolj zagrizeno smo delali za
našo stvar. Večkrat sem si
mislila, da bi lahko živela tu
di ob neslanem kropu, samo
da bi dočakala svobodo. —
Zbor je zame veliko prizna
nje in moralna podpora in se
ga bom vsekakor udeležila.
Upam, da bom tu srečala tudi
nekdanje tovariše in partiza
ne, ki sem jih spoznala v ti-'
stih težkih časih.«
A. V.

P e š c i, p o z o r!
Delavci gradbenega podjet;a Pionir so 1. junija posta
vili varnostno ograjo ob tr
govini Astra na Oesti ko
mandanta Staneta. Z ograjo
so omejili delovišče in pri
čeli urejati prehod za pešce.
Ograja bo ostala predvidoma D a n e b o p r im a n j
okrog 3 mesece, dokler bo
k o v a lo krvi
do potekala urejevalna dela.
V tem času bo na cesti ko
Komisija za krvodajalstvo
mandanta Staneta v tem de pri občinskem odboru Rde
lu mesta za pešoe en sam čega križa je na seji 13. ma
pločnik.
ja razpravljala tudi o ures
ničevanju krvodajalskega na
Z b ra n ih 700 kg
črta v prvem tromesečju le
tos. Ugotovili so, da je bilo
o b la č il
v tem času 632 odvzemov,
Občinski odbor Rdečega zbrali pa so 207 1 krvi, kar
križa je tudi letos organiziral je manj kot v istem obdob
akcijo zbiranja rabljenih ob ju lani, čeprav je bil lanski
lačil, obutve, posteljnine in krvodajalski načrt manjši
pohištva, ki je lepo uspela. Predvideli
so tudi načrt od
28. maja popoldne je okrog
400 darovalcev iz novomeške vzemov za junij in julij,
občine podarilo RK skupno da bi zagotovili količino kr
okrog 700 kg oblačil, ki jih vi, ki bi zadoščala za polet
bo ta organizacija razdelila ne mesece. Zato opozarjajo
socialno oroženim družinam vse delovne organizacije, ki
in otrokom, katerih starši ne so se doslej slabo odzvale
morejo nuditi dovolj, ter kot odvzemom krvi, naj svoj
pomoč v primeru elementar krvodajalski načrt vestneje
nih nesreč.
izpolnjujejo.

H v a la
^

z a

vašo

k ri,

Pretekli teden so darovali kri na novomeški transfuzijski
postaji: Martin Mohar, Rudi Zupan in Burica Novak, člani
Novoteksa, Novo mesto; Alojz Pavlin, Ciril Kukman in Jože
Cimprič, člani IMV Novo mesto; Ivan Šiška, član Novolesa,
Straža; Francka Brodarič, -Marjan Pureber m Štefka Zupan
čič, člani UJV Novo mesto; Franc Zrimšek, član Varnosti,*
Novo mesto; Rudi Lihteneger, Zdravko Radovanovič, Jožica
Lojz, Milica Muhič, Nada Papež, Anton Vovko, Fani Medle,
Majda Tomšič, Frančiška Zupan, Marija Rodič, Milka Revin5ek, Jožica Babič, Slavka Bašelj ln Jože Rome, dijaki sred
nje gostinske šole Novo mesto; Ivan Fabjančič, ključavničar
z Broda; Milan Vidinovič, član Pionirja, Novo mesto; Marija
Dragan, gospodinja z Golobinjeka.

T o p lic e !

Občinska konferenca SZDL Novo mesto vabi vse
aktiviste OF slovenskega naroda in ostale občane, naj
se udeležijo zbora aktivistov OF v Dolenjskih Toplicah,
ki bo 7. junija 1970. Za udeležence, ki želijo potovati
z avtobusi, bo zagotovljen prevoz na naslednjih rela
cijah:
1. Novo mesto—Dolenjske Toplice: odhod iz Novega
mesta ob 9.30 in 10.30 z avtobusne postaje
2. Šentjernej—Mokro polje—Mali Slatnik—Dolenjske
Toplice: odhod iz Šentjerneja ob 9.30
3. Škocjan—Dobruška vas—Draga—Dol. Kronovo—
Otočec—Dolenjske Toplice: odhod iz Škocjana ob 9.30
4. šmarjeta—Dol. Kronovo—Otočec—Dolenjske Top
lice: odhod iz šmarjete ob 9,30
5. Orehovica—Mokro polje—Ratež—Mali Slatnik: od
hod iz Orehovice ob 9.30
6. Gabrje—Dolenjske Toplice: odhod iz Gabrja ob
9.30
7. Brusnice—Ratež—Mali Slatnik—Dolenjske Toplice:
odhod iz Brusnic ob 9.30
8. Birčna vas—Uršna sela (zadružni dom)—Dobindol—Gor. Sušice: odhod iz Birčne vasi ob 9.30
9. Žužemberk—Dvor—Dolenjske Toplice: odhod iz Žu
žemberka ob 9.30
10. Ajdovec—Srednji Lipovec—Sadinja vas—Dvor—
Dolenjske Toplice: odhod z Ajdovca ob 9. url.
Avtobusni prevoz je brezplačen. Odhod iz Dolenjskih
Toplic bo po dogovoru.
Občinska konferenca SZDL
Novo mesto
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Od 1. junija je v BRŠLINU odprto
MALOPRODAJNO SKLADIŠČE
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V njem vam nudimo:
•

GRADBENI MATERIAL:
cement, opeko, betonsko železo, strešno ope
ko, salonitno kritmo, apno, izolacijske prema
ze, stavbno pohištvo (okna in vrata), ploščato
in okroglo železo, cevi, žico, žeblje, stavbno
okovje, orodje, vijačno blago in drugo

•

VODNOINSTALACIJSKI MATERIAL:
črne in pocinkane cevi, pipe, fitinge, kotle in
pribor za centralne kurjave, bojlerje, plastič
ne cevi, ventile, kopalne kadi, straniščne
školjke, umivalnike, hidroforje in drugo

•

ELEKTROMATERIAL:
kable, žice,- stikala, cevi, elektromotorje in
drugo

•

OPREMA ZA GOSPODINJSTVO:
plinske in električne štedilnike, peči na olje
in trda goriva, pralne stroje, hladilnike, po
mivalne omarice in pomivalna korita in
drugo

•

STAVBNA KERAMIKA:
domače in uvožene keramične ploščice v
različnih barvah in velikostih, uvožene in do
mače teraco ploščice in razne druge obloge.

SKLADIŠČE JE ODPRTO VSAK DAN NE
PREKINJENO od 7. do 15. ure, ob sobotah
pa od 7. do 13. ure. Telefon: 21-434.
BLAGO DOSTAVLJAMO NA DOM!
>
'
V
VSE BLAGO DOBITE TUDI NA POTROŠNI
ŠKI KREDIT!
i

ra z p is u je

L IS T

D o l.

k i re š u je ž iv lje n ja !

Komisija za delovna razmerja pri
SLUŽBI DRUŽBENEGA KNJIGOVOD
STVA PODRUŽNICA 521, Novo m esto

—Ena gospa je rekla, da so bi
li novomeški taborniki za vzgled
pri akciji »Svobodno Pohorje«, ko
so na dolgem pohodu vojakom po
magali nositt mitraljeze. Pristavila
pa je, da so morali nekateri na
slednji dan na dopust, da so pri
šli vsaj malo k sebi.

za

3 p r o s ta d e lo v n a m e s ta z a
P R IP R A V N IK E
s srednjo šolsko izobrazbo
POGOJ:
dokončana ekonomska srednja šola ali gimnazija
Prošnje za sprejem na delo pošljite Službi družbe
nega knjigovodstva, podružnica 521, Novo mesto.
Rok razpisa je do 30. junija 1970.

stran uredil: JOŽE SPLICIIAL

MATERIAL ZA ZBORNIK GIMNAZIJE
GIMNAZIJA V NOVEM MESTU bo leta 1971
prannovala 225-letnico svojega obstoja.
Ob tej priložnosti bo izdala
Z B O R N IK G I M N A Z I J E
— zato prosimo vse, ki imajo kakršnokoli
fotografijo maturantov, profesorjev ali kak
drug slikovni material, ki bi utegnil prispe
vati k čim popolnejši podobi zbornika, da ga
za določen čas odstopi gimnaziji, ki ga bo
prefotografirala in ga nato vrnila lastnikom.
Za uslugo se vam že vnaprej zahvaljuje rav
nateljstvo gimnazije v Novem mestu.

S t. 23 (1054) — 4. VI. 1970

GIMNAZIJA V NOVEM MESTU
razpisuje

SPREJEM DIJAKOV

»LABOD« - TOVARNA PERILA
NOVO MESTO

O BČ IN SK A S K U P Š Č I N A BREŽICE

razpisuje

JAVNO DRAŽBO

razpisuje

v prvi razred za šolsko leto 1970/71,
za š o l s k o l e t o

in sicer:

120 dijakov v splošno in pedagoško smer
Prijave za vpis je potrebno poslati na ravna
teljstvo gim nazije v Novem m estu — Cesta
herojev 5
DO 20. JUNIJA 1970.
POGOJI:
najm anj dober učni uspeh in pozitivna ocena
tudi iz tujega jezika (angleščine in nem ščine).
P rijava naj vsebuje:
1. prošnjo (obr. 1,20), kolkovano s kol. za
1 Ndin
2. originalno spričevalo o opravljeni osnovni
šoli
3. izpisek ia rojstn e m atične knjige
4. m nenje razrednika o zm ožnostih in priza
devnosti dijaka (v zaprti kuverti)
D ijaki izven Novega m esta naj predložijo tudi
dopisnico z naslovom.
RAVNATELJSTVO GIMAZIJE

1970/71

za prodajo

naslednje

AVTOMOBILA KOMBIBUS

ŠTIPENDIJE

v voznem stanju

2 na srednji tekstilni šoli v K ranju
1 na si’ednji tehniški šoli v K rškem
1 na srednji ekonom ski šoli v Novem

leto izdelave 1965
Javna dražba bo v četrtek, 11. junija 1&70, ob 8. uri
pri osnovni šoli Globoko

m estu

Kandidati m orajo vložiti prošnje do 20. junija. Proš
nji je treba priložiti tudi overjen prepis zadnjega
šolskega spričevala.

Izklicna cena vozila je 11.000 din
Interesenti m orajo pred pričetkom dražbe položiti
varščino v znesku 500 din.

Prošnje sprejem a kadrovska služba podjetja.

POKLICNA ŠOLA PRI.TOVARNI

Na podlagi 89. člena zakona o osnovni šoli
kom isija

»BETI« — Metlika

OBČINSKE SKUPŠČINE
NOVO MESTO

razpisuje

VPIS

za volitve in im enovanja

ŠOLSKI CENTER DU KOČEVJE

razpisuje

za 35 kandidatov v 1. letnik
poklicne šole

p ro sto m esto

bo v prihodnjem šolskem letu

vpisoval učence

RAVNATELJA

v te šole:

OSNOVNE ŠOLE VAVTA VAS

Za vpis so naslednji pogoji:

POGOJI: visoka, višja ali sred n ja izobrazba pedago
ške sm eri, te r pet, deset ozirom a p etn ajst let delov
nih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja.

Absolventi osnovne šole m orajo
prošnji priložiti:

- poklicno kovinarsko šolo
- poklicno šolo lesne stroke
- poklicno oblačilno šolo
V poklicne šole se lahko vpisujejo učenci, ki so
uspešno končali 8. razred osnovne šole in so
zdravi. Pism ene pro šn je naj kandidati pošljejo na
naš naslov do konca jun ija. Spričeval ni potrebno
pošiljati; predložili jih bodo ob vpisu. Prijavijo se
lahko tudi učenci, ki im ajo popravne izpite.
V posebne poklicne oddelke kovinarske in oblačilne
stro k e bom o sprejem ali učence, ki so končali po
sebno osnovno šolo ali p a če so končali šolsko
obveznost v redna osnovni šoli, pa bi m orali obi
skovati posebno osnovno šolo.
V prihodnjem šolskem letu bomo prvič vpisovali
tudi v oddelek kovinarske šole za m anj zahtevne
poklice. Za ta oddelek se lahko prijav ijo učenci, ki
so prim em o razviti, zdravi in sta ri najm anj 15 let
in im ajo najm anj 5 razredov osnovne šole.
Za učence kovinarske in lesne šole so p o d je tja raz
pisala veliko štipendij in jih bodo lahko vsi učenci
prejem ali.
Učenci, ki ne stanujejo v bližini šole ali pa se ne
bi mogli voziti z avtobusi, bodo lahko imeli oskrbo
v Domu D ušana R em iha v Kočevju.
Podrobnosti o šolanju, vpisovanju in drugem lahko
kandidati dobijo na naši upravi (stavba gim nazije).
Vsem bom o tudi pism eno odgovorih.
ŠOLSKI CENTER DU
KOČEVJE

.-

in sicer 30 učenk in 5 učencev

— spričevalo o končani osnovni šoli
— zdravniško spričevalo
— izpisek iz matične knjige

N astop m esta ravnatelja je možen 1. 9. 1970.
Ponudbe je tre b a dostaviti v ro k u 15 dni po
objavi razpisa s k ratk im življenjepisom in
dokazili o strokovni izobrazbi in delovnih iz
kušnjah kom isiji občinske skupščine Novo
m esto za volitve in im enovanja.

Sprejem ni izpiti bodo v torek, 30. 6. 1970, ob 8.
ari ia slovenščine in m atem atike pism eno, iz spret
nosti in spoznavanja barv.
Rok za predložitev prijav je do 24. ju n ija 1970.

Trgovsko podjetje

DOLENJKA

9 gradbeni m aterial
% stavbno pohištvo

Novo m esto

0

obvešča, da lahko
dobite v prenovljeni
prodajalni

£ gospodinjske stroje
in pripom očke

B R Š L IN

^

nasproti železniške postaje
tehnično blago:

obložne ploščice

* obloge za tla

tehnično blago

£ elektrom aterial

M sV^k v zameystvo:

27. »Tak tako! To doživim po tridesetih letih
zakona!« je siknila skozi zobe Klara. Odneslo
jo je z udobnega sedeža, zakoračila je proti
odru.
Paradižnik je med plesom vrgel bežen po
gled po dvorani. Začutil je naelektren pogled ,
svoje tenkočutne soproge na sebi. Vedel je:
pripravlja se burje, da bog pomagaj!

St. 23 (1054) — 4. VI. 1970

Lovil je takte orkestra in se pričel zibati
v kot, v smeri tistih vrat, odkoder je prišel na
oder. No, bilo je prepozno!
Klara je izpulila saksofon najbližjemu mu
zikantu in že je bila na »licu mesta«. Punce
so vrešče prhnile z odra in Klara je nemoteno
odmerila nezvestemu soprogu pravično kazen.

Dvorana je zaploskala kot ponorela. Kazalo
je, da bo val navdušenja dvignil strop. Občin
stvo je zahtevalo ponovitev. Plazovi cvetja so
napolnili oder.
Ne da bi se priklonila, ne da bi se zahva
lila za priznanje, sta zvezdi iz Košate lipe za
pustili oder po najkrajši poti.
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RAZPIS
REPUBLIŠKEGA SEKRETARIATA
ZA NOTRANJE ZADEVE
V LJUBLJANI

•••••••••••••••
ARBONITI
VARUJEJO
VAŠ LES

arbo
LJ UBLJ ANA •
P ODGR AD J

za s p r e j e m

160 UČENCEV
v strokovno šolo za notranje
zadeve v Ljubljani
v odsek za miličnike-kadete
POGOJI ZA SPREJEM :
Razpisa se lahko udeleželijo m oški, državljani SFRJ,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
— da so uspešno končali osem letno osnovno šolo,
— da niso starejši kot 17 let,
— da so telesno in duševno zdravi,
— da zoper nje ni bil izrečen vzgojni ukrep in da
niso v kazenskem postopku,
— da obvladajo slovenski jezik,
— da im ajo pism eno privoljenje staršev.
ZAČETEK IN TRAJANJE ŠOLANJA
Pouk na šoli se začne 7. septem bra 1970 in tra ja
tr i leta.
PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENČEV:
K andidati, ki bodo sprejeta v šolo, bodo imeli p ra 
vico do brezplačnega stanovanja in hrane v šolskem
internatu, do uniform e, obutve, perila, učnih p ri
pomočkov, zdravstvenega in invalidskega zavarova
n ja te r pravico do denarnega zneska za osebne
potrebe.
Absolvent šole je oproščen služenja vojaškega roka
in m ora po končanem šolanju delati v organih za
n otranje zadeve najm anj šest let.
O pravicah in dolžnostih učencev se ob sprejem u
v šolo sklene pogodba.
Po končanem šolanju se prizna absolventu srednja
strokovna izobrazba.
KAKO NAJ SE KANDIDATI UDELEŽIJO RAZPISA
K andidati, ki se želijo udeležiti razpisa, naj pošlje
jo naj bližji postaji milice takoj, najpozneje pa do
1 . julija, naslednje dokum ente:
1 . prijavo za vpis v šolo na obrazcu 1 ,20 , kolkovario
z 1,00 din, ki jo m orajo obvezno podpisati starši
ali skrbniki, kar je hk rati dokaz o privoljenju
staršev;
2 . spričevalo o končani osem letni osnovni šoli; tisti,
ki 8 . razred še obiskujejo, naj prilože spričevalo
7 . razreda; ob prihodu k izpitu pa m orajo kandidati
prinesti originalno spričevalo o končani osem letni
osnovni šoli;
3 . potrdilo, da zoper kandidata ni bil izrečen vzgoj
ni ukrep;
4 . potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku;
5 . pism eno priporočilo in m nenje šole, v k ateri se
je zadnje leto šolal.
K andidati, ki bodo izpolnjevali vse pogoje v razpisu,
bodo poklicani na zdravniški pregled in sprejemna
^ p it. Sprejem ni izpit obsega: preizkus znanja iz
slovenščine, psihološko testiran je in preizkus telesne 1
'zmogljivosti. Sprejem ni izpita bodo v strokovni šoli
za notranje zadeve v Ljubljani v mesecu ju n iju in
v prvi polovici julija.. O datum u bodo kandidati
pismeno obveščeni.
Pri sprejem u im ajo prednost kandidati z boljšim
učnim uspehom in tisti, ki bodo pri sprejem nem
izpitu dosegli boljši uspeh.
Vsa pojasnila daje Strokovna šola za notranje za
deve, LJUBLJANA, Tacen, tel. št. 51-737 ali 312-227
in vse postaje milice.
REPUBLIŠKI SEKRETARI Al
ZA NOTRANJE ZAitEVE LJUBLJANA

KMETIJSKA ZADRUGA RIBNICA
bo prodala

N 4 JAVNI LICITACIJI
dne 12. ju n ija 1970 na posestvu Ugar naslednja
osnovna sredstva:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

traktor Ferguson 65
kosilnica BČS
razsipalnik umetnega gnojila
klinasto brano, traktorsko
polgosenice za traktor FE 35
traktorski valjar, 5-delni
trosilec za umetni gnoj
vprežni voz gumar (3)
silo kombajn »MELADOR«
dvoosno prikolico
enoosno prikolico (5 t).
enobrazdni plug, traktorski
podrahljač, traktorski
konjske komate (4)

Začetek licitacije bo ob 8 uri dopoldne. Na licitaciji
bodo tudi drugi m anj Si stro ji in km etijsko orodje.
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ŽELEZARSKI
IZOBRAŽEVALNI CENTER
JESENICE
Poceni in varno se boste „vo
zili s p rotektiranim i (obnov
ljenim i) avtom obilskim i plašči

razpisuje

SPREJEM UČENCEV

PROTEKTOR - VULKAN
Ljubljana. Šmartinska 64

V ŠOLSKEM LETU 1970/71
za učfenje naslednjih poklicev:

A) POKLICNA ŠOLA

DIJAŠKI DOM MAJDE ŠILC
NOVO MESTO, Šmihel 31
bo v šolskem letu 1970—71
sprejemal

UČENCE IN UČENKE
gim nazije in pedagoške gimnazij e,'ek o n o m sk e sred
nje šole, gostinske šole, km etijske srednje šole,
šole za zdravstvene delavce, poklicne kovinarske in
avtom ehaniške šole v Novem m estu.
Pri sprejem u v dom im ajo prednost učenci z ozi
rom na doseženi učni uspeh v preteklem šolskem
letu (odlični, prav dobri, dobri), štipendisti izobra
ževalne skupnosti’ SR Slovenije, učenci iz socialno
šibkih družin (km ečki otroci) in učenci, ki so bili
v dom u v preteklem šolskem letu. V išina mesečne
oskrbnine bo predvidom a 350 din za vso oskrbo,
stanovanje in hrano.
K andidati (tke) lahko zaprosijo za znižanje mesečne
oskrbnine, če: „
1. im ajo v šolskem letu 1969-70 odličen, prav dober
ali dober učni uspeh;
2 . nim ajo lastnih dohodkov (štipendija, posojilo,
vajenska nagrada, študijska podpora ali podobno)
nad 300 din mesečno;
3. dohodek na člana njihove družine ne presega 500
din mesečno;
4 . živijo v neugodnih socialnih razm erah in šola,
ki so jo obiskovali v šolskem letu 1959—70, pose
bej priporoči in utem elji njihovo prošnjo za zni
žano mesečno oskrbnino.
V odvisnosti od navedenih pogojev se oskrbnina
lahko zniža aa toliko, da skupni osebni dohodek
iz 2 . točke pogojev za znižanje mesečne oskrbnine
in znižanje znaša mesečno od 300 do 100 din
Prošnje za sprejem v dom in za znižanje mesečne
oskrbnine je treba napisati na posebnih obrazcih.
Prošnji za sprejem v dom m ora biti priložen
prepis’ zadnjega šolskega spričevala. Obrazce dobi
jo k an didati(tke) na šoli, v katero se vpisujejo,
ali osebno v dijaškem domu.
Rok za oddajo prošenj za sprejem v dom in za
znižanje m esečne oskrbnine je 31. julij 1970.

60
30
10
10
10
5
20
10
30
30

KLJUČAVNIČARJEV
ELEKTRIČARJEV
STRUGARJEV
VODOVODNIH INŠTALATERJEV
KLEPARJEV
KOVAČEV
TALIVCEV
LIVARJEV
VALJAVCEV
VALJAVCEV — ŽIČARJEV

POGOJI ZA SPREJEM SO:
— dovršen osm i razred osnovne šole, lahko z nega
tivno oceno iz tujega jezika ali s popravnim i iz
piti (pogojen vpis)
— staro st do 18 let
— telesno in duševno zdravje
— za poklic valjavca — žičarja se lahko vpišejo
učenci, ki so uspešno končali najm anj 6 razre
dov osnovne šole in izpolnili obvezo osnovnega
šolanja.
Sprejem nega izpita ni.
Šolanje tra ja tri leta, za valjavce — žičarje bo šola
nje sk rajšan o na dve leti.
PRIJAVA: Prijavo pošljite na naslov najkasneje do
5. julija in ji priložite:
— spričevalo osm ega razreda, za valjavce — žičarje
pa šestega ali sedm ega razreda osnovne šole v
originalu
— rojstni list
— prošnjo, kolkovano z 0,50 din (državni kolek)
— m nenje šoie
— kratek življenjepis
— dve znam ki po 0,50 dfin za odgovor
V prijavi točno navedite izbrani poklic.
UGODNOSTI: Železarna Jesenice, s katero lahko uče
nec sklene pogodbo, daje učencem štipendijo
vsa leta šolanja. Višina štipendije je odvisna od
učnega uspeha in je za učence m etalurških poklicev
130 din do 470. za učence kovinarskih poklicev pa
100 din do 390 din.
Učenci iz oddaljenih krajev lahko stanujejo v dom u
učencev.
O pričetku pouka boste pism eno obveščeni.

B) TEHNIŠKA SREDNJA ŠOLA
30 UČENČEV V METALURŠKI ODDELEK
30 UČENČEV V STROJNI ODDELEK

GOSTINSKA ŠOLA NOVO MESTO
ki posluje kot srednja poklicna šola v okviru
Šolskega centra za gostinstvo Novo mesto,
Društveni trg 1,
razpisuje
za šolsko leto 1970—71

sprejem večjega števila učencev
za poklic KUHAR in NATAKAR
Šolanje tra ja tri šolska leta in obsega: pouk družbeno-jezikovnih in strokovnih predm etov, praktični
pouk in strokovno prakso.
Pogoji za vpis v prvi razred gostinske šole so:
dovršenih 8 razredov osnovna šole,
starost do 18 let,
telesna in duševna sposobnost za poklic kuharja
ozirom a natakarja.
Za vpis naj se kandidati prijavijo pism eno n ajkas
neje do 25 . 6 . 1970 na obrazcu 1,20, ki ga je izdala
Državna založba Slovenije in ga lahko kandidati
kupijo v knjigarnah m papirnicah. Prijave za sp re
jem je treb a kolkovati v znesku 1,00 din.
Prijavi za sprejem naj kandidati priložijo:
spričevalo o dovršenem 8 . razredu osnovne šole,
zdravniško spričevalo,
po možnosti izpis iz rojstne matične knjige,
osnovna šola pa naj pošlje milenje glede poklicne
usm eritve kandidata.
V zvezi z izdajo zdravniškega spričevala je p o treb 
no, da zdravstveni organi izvršijo pregled, ki u stre
za zahtevam gostinske panoge.
Ce bo število prijavljenih kandidatov večje od
predvidenega števila, bodo kandidati opravili p re
izkušnjo znanja iz slovenskega jezika in računstva
v okviru snovi iz osnovne šole.
Pouk za šolsko leto 1970—71 se prične v začetku
septem bra tega leta.
Vsi učenci prejem ajo v času praktičnega pouka in
. strokovne prakse nagrade v skladu z načeli nagra
jevanja učencev gostinske stroke na našem po
dročju
Učenci, ki so doma izven Novega m esta in želijo
stanovati v internatu, naj* se obrnejo s posebno
prošnjo na Dijaški dom Majde- Sile, Šmihel pri
Novem m estu, takoj ko prejm ejo obvestilo o sp re
jetju, najkasneje pa do 5. julija 1.1.
Podrobnejše inform acije daje šolski center za go
stinstvo, Novo m esto. D ruštveni trg 1, tel.: 21-527.
Uprava gostinske šole
Novo m esto

POGOJI ZA SPREJEM SO:
— uspešno dokončan osm i razred osnovne šole
— staro st do 18 let
— telesno in duševno zdravje
— uspešno opravljen sprejem ni izpit iz slovenščine
in m atem atike.
^
Sprejem na izpita iz obeh predm etov bosta v torek,
30. junija, ob 8 . uri. S seboj prinesite risalni p ri
bor.
PRIJAVA: prijavo pošljite na naslov najkasneje do
30. junija in ji priložite:
— spričevalo osm ega razreda osnovna šole v origi
nalu
— ro jstn i list
— prošnjo, kolkovano z 0,50 din (državni kolek)
— kratek življenjepis
m nenje šole
— dve znam ki po 0,50 din za odgovor.
O stala navodila za prihod v šolo boste dobili na
dan opravljanja sprejem nih izpitov. Šolanje traja
štiri leta.
Za bivanje v dom u učencev m orate posebej vložiti
prošnjo na upravo doma.

KMETIJSKI IZOBRAŽEVALNI CENTER
GRM V NOVEM MESTU
razpisuje
* za šolsko leto 1970—71

—-

vpis:

1. V PRVI RAZRED SREDNJE
KMETIJSKE ŠOLE
poljedelsko-živinorejske sm eri,
šo lan je traja 4 leta;

2. V ŠOLO ZA KMETOVALCE
za učence, ki bodo ostali dom a na svojih posestvih.
Šolanje traja dve zimski sezoni, od novem bra do
m arca.
Prošnje za vpis pošljite do konca meseca junija.
Prošnji priložite spričevalo o končani osem letki,
kolek za 1 din in zdravniško spričevalo.
Učenci im ajo m ožnost dobiti stanovanje v dijaškem
domu.
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TELEVIZIJSKI
SPORED
22.05 RAZGLEDI PO FILMSKEM
SVETU: Madžarski kratek in
dokumentarni film (Ljubljana) i
8.30 TV FESTIVAL BLED 70 —
22.45 POROČILA (Ljubljana)
JRT (Ljubljana)
11.00 ZBOR AKTIVISTOV OF — Drugi spored:
prenos a. Dolenjskih Toplic
17.30 VEČERNI ZASLON (Saraje
(Ljubljana)
vo;
12.00 TV FESTIVAL BLED 70 — 17.45 PROPAGANDNA
ODDAJA —
JRT (Ljubljana)
(Zagreb)
13.15 SEBASTIJAN IN
17.50
LUTKOVNA
ODDAJA
(Zag
— serijski film (Ljubljana)-*
reb)
13.40 TV KAŽIPOT (Ljubljana)
14.00 MOZAIK (do 14.05) (Ljublja 18.15 TV VRTEC (Zagreb)
na)
18.30 ZNANOST (Zagreb)
14.15 NOGOMET SZ : BELGIJA —
posnetek s svetovnega prven 19.00 PROPAGANDNA ODDAJA —
(Zagreb)
stva v Mehiki (Zagreb)
16.00 NOVE MELODIJE — posne 19.05 GLASBENA ODDAJA (Skop
je)
tek javne radijske oddaje —
19.50 TV PROSPEKT (Zagreb)
(Ljubljana)
17.15 ATLETSKA
TEKMOVANJA 20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
ZA HAN2EKOVIČEV MEMO 21.00 SPORED ITALIJANSKE TV
RIAL — prenos (Zagreb)
18.30 CIKCAK (Ljubljana)
18.50 SVETOVNO
NOGOMETNO
TOREK, 9. JUNIJA
PRVENSTVO V MEHIKI —
srečanje Brazilija : Anglija
17.45 M. šušihelj: JUŽNA MORJA
(Mondovizija)
— oddaja iz cikla Jure-slon
19.45 PROPAGANDNA ODDAJA —
(Ljubljana)
(Ljubljana)
19.55 NADALJEVANJE
NOGO 18.00 RISANKA (Ljubljana)
METNEGA PRENOSA (Mon 18.15 OBZORNIK (Ljubljana)
dovizija)
18.30 SREČANJE V STUDIU 14 —
20.45 TV DNEVNIK (Beograd)
(Ljubljana)
21.15 3—2—1 (Ljubljana)
21.20 DES E l ZAPOVEDI - humo 19.00 MOZa IK (Ljubljana)
ristična oddaja (Beograd)
19.05 NAZAJ K NARAVI (Ljublja
22.05 ŠPORTNI PREGLED JRT
na)
22.35 PROPAGANDNA ODDAJA —
19.25 BOMO IMELI JUTRI KAJ
(Ljubljana)
VEČ ČASA ZA OTROKE —
22.40 NEOBVEZNO (Beograd)
(Ljubljana)
23.10 TV DNEVNIK (Beograd)
Drugi spored:
19.30 S PLAVUTMI IN MASKO —
20.45 TV DNEVNIK (Zagreb)
oddaja iz cikla Nepozabno po
21.15 SPORED ITALIJANSKE TV
letje mladih raziskovalcev —
(Ljubljana)
19.50 CIKCAK (Ljubljana)
PONEDELJEK, 8 . JUNIJA
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)
15.30 NOGOMET ZRN : BOLGA- 20.35 VELIKA IMENA SODOBNE
• RIJA — posnetek s svetovne
GA FILMA: Lindsay Ander
ga prvenstva v Mehiki (Sara
son — športno življenje (Lju
jevo)
bljana)
17.15 MADŽARSKI TV PREGLED 22.45 POROČILA (Ljubljana)
(Pohorje, Plešivec do 17.30)
Drugi spored:
(Beograd)
17.50 LUTKOVNA ODDAJA (Zag 17.20 POROČILA (Zagreb)
reb)
17.30 KRONIKA (Zagreb)
18.15 OBZORNIK (Ljubljana)
17.45 PROPAGANDNA ODDAJA —
(Zagreb)
18.30 PO SLEDEH NAPREDKA —
(Ljubljana)
• 17.50 RISANKA (Zagreb)
18.05 MALI SVET (Zagreb)
1^.00 MOZAIK (Ljubljana)
18.30 OD ZORE DO MRAKA (Beo
19.05 NARODNA
IN
ZABAVNA
grad)
GLASBA (Skopje)
19.00 PROPAGANDNA ODDAJA —
19.50 CIKCAK (Ljubljana)
(Zagreb)
19.05 NARODNA GLASBA (Beog
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
rad)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)
20.35 Saul O H ara: POROKA JE 19.20 TV POŠTA (Zagreb)
19.50
TV
PROSPEKT (Zagreb)
VEDNO TVEGANA STVAR
drama TV Beograd (Ljublja 20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
21.00 SPORED ITALIJANSKE TV
na)

NEDELJA, 7. JUNIJA

VVINNETOU
.. /hraber, pravičen,
resnicoljuben, zaščitnik vseh, ki
so bili potrebni pomoči . . .

16.15 MADŽARSKI TV PREGLED
(Pohorje, Plešivec) (Beograb)
16.30 MEDNARODNI
ATLETSKI
MITING — prenos (Beograd)
18.00 OBREŽJE — oddaja za itali
jansko narodn. skupino (Lju
bljana)
18.20 RASTIMO — oddaja za otro
ke (Beograd)
19.00 MOZAIK (Ljubljana)
19.05 POPULARNA GLASBA (Sa
rajevo)
19.20 SPET SMO OTROCI KOT
VSI DRUGI — zdravstvena
oddaja (Ljubljana)
19.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)
20.35 MONITOR (Ljubljana)
21.35 400 LET SLOVENSKE GLAS
BE (Ljubljana)
21.05 24 UR LJUBLJANE - repor
taža (Ljubljana)
22.35 POROČILA (Ljubljana)
22.50 SVETOVNO
NOGOMETNO
PRVENSTVO V MEHIKI —
srečanje Peru : ZRN (Mon
dovizija)
23.45 PROPAGANDNA ODDAJA —
(Ljubljana)
23.55 NADALJEVANJE NOGOME
TNEGA PRENOSA (do 0.45)
(Mondovizija)

■ PETEK, 5. JUNIJA: 8.04 Oper in dela; 10.45—13.00 Naši poslušal 17.05 Beethovnova dela v izvedDah
na matineja; 9.35 Deset m inut s ci čestitajo in pozdravljajo — vmes domačih umetnikov; 18.15 V torek
pihalnim orkestrom Heinz Geese; ob 11.00 Poročila — Turistični na na svidenje! 18.45 Narava in člo
10.15 Pri vas doma; 11.00 Poročila potki za tuje goste; 11.50 Pogovor vek — Dr Franci Sušnik: Letni
— Turistični napotki za tuje goste; s poslušalci; 13.30 Nedeljska' re časi — poletje; 19.00 Lahko noč,
12.30 Kmeti ]ski nasveti - rsada portaža; 13.50 Z novimi ansam otroci! 19.15 Minute z ansamblom
Rihtaršič: Ekonomske prednosti in bli domačih viž; 14.05 Priljubljene Mihe Dovžana; 20.00 Prodajalna
tenzivne rabe travm ja na Kmetih; melodije s pevci in pihalnim an melodij; 21.30 Koncert lahke glas
12.40 Slovenske narodne pesmi; samblom p v. Francija Puharja; be; 22.15 Jugoslovanska glasba.
14.30 Priporočajo vam . . . 14.35 14.30 Humoreska tega tedna — E.
■ SREDA, 10. JUNIJA: 8.04
Naši poslušalci čestitajo in pozdra Kishon: Ura zapiranja; 16.00 Za
vljajo; 15.30 Napotki za turiste; bavna radijska igra — Henry Ce- Glasbena matineja; 9.45 Četrt ure
16.00 Vsak dan za vas; 17.05 Člo cil: Obe plati postave »Navidezna z ansamblom Tommy Gumina;
vek m zdravje; 18.15 »Rad imam sodna obravnava«; 17.05 Nedeljsko 10.15 Pri vas doma; 11.00 Poročila
glasbo«; 19.00 Lahko noč, otroci! športno popoldne; 19.00 Lahko noč, — Turistični napotki za tuje go
19.15 Minute z ansamblom Ota otroci! 19.15 Glasbene razglednice; ste; 12.30 Kmetijski nasveti —
Roma; 20.00 Posnetki iz koncertnih 20.00 »V nedeljo zvečer«; 22.15 vet. Marjana Kogovšek-Belak: Ka
dvoran; 20.30 »Top-pops 13«; 21.15 Plesni orkester Hugo Strasser va kovost suroveea kravieea miplta
glede na nekatere pogoje, ki jih
Oddaja o m orju in pomorščakih; bi na ples.
določa pravilnik o minimalni 'T.22.15 Besede in zvoki iz logov do
■
PONEDELJEK, 8. JUNIJA: kupni ceni za kravje mleko: 12.40
mačih.
8.04 Glasbena matineja; 9.45 Z o r Pesmi in piesi jugoslovanski!) na
■ SOBOTA, 6. JUNIJA: 8.04 Gla
kestrom Caruvelli; 10.15 Pri vas rodov v izvedbi ansambla Milana
sbena matineja; 9.35 Z orkestrom doma; 11.00 Poročila — Turistični Stanteta:
13.30 Priporočajo vam . . ,
Hans Carste; 10.15 Pri vas doma; napotki za tuje goste; 12.30 Kme
11.00 Poročila — Turistični napot tijski nasveti — inž. Janez Verbič: 14.05 Opeietni odlomki; 14.35 Naši
poslušalci
čestitajo in pozdravlja
ki za tuje goste; .12.30 Kmetijski Nakupovanje in zreja telet; 12.40
nasveti — inž. Marinc: Skupna ra Majhen koncert pihalnih orkest jo; 15.30 Glasbeni intermezzo; 16.00
Vsak dan za vas; 17.05 Mladina
ba strojev za pridelovanje krom  rov; 13.30 Priporočajo vam
pirja; 12.40 Veseli zvoki z ansam
14.35 Naši poslušalci čestitajo in sebi in vam; 18.15 »Rad imam gla
blom Mihe Dovžana; 13.30 Pripo pozdravljajo; 15.30 Glasbeni inter- sbo«; 19.0T Lahko noč, otroci! 20.00
ročajo vam . . 14.25 Vrtiljak z mezzo; 16 (Jo Vsak dan za vas; 17.05 »Tl ln opera«: 22.15 S festivalov
domačimi melodijami; 15.30 Glas Operni koncert; 18.15 »Signali«; jazza.
beni interniezzo; 16.00 Vsak dan 19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Mi
■ ČETRTEK, 11. JUNIJA: 8.04
za vas: 17 05 Gremo v kino; 17.45 nute z ansamblom Pavla Kosca«; Glasbena matineja; 9.35 Lepe me
Jezikovni pogovori; 18.15 Dobimo 20.00 Koncert simfoničnega orkest lodije z orKestrom Percjr Faith;
se ob isti uri; 19.00 Lahko noč, ot- ra RT Zagreb; 22.15 Za ljubitelje 10.15 Pri vas doma; 11.00 Poročila
troci! 19.15 Minute z ansamblom jazza.
— Turistični napotki za tuje go
Drugi spored:
Borisa Kovačiča: 20.00 Zabavna, ra
■ TOREK, H. JUNIJA: 8.04 Oper ste; 12.30 Kmetijski nasveti — inž.
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
dijska igra — Wolfgang Ecke: Da na matineja; 9.35 Slovenske narod Milan Ciglar: Odkazovanje drevja
21.00 SPORED ITALIJANSKE TV ma s črnim jazbečarjem — I. epi
ne pesmi iz Bele krajine; 10.15 Pri za posek; 12.40 Čez polja in poto
zoda; 20.30 Vedri zvoki; 21.15 Gla vas doma; 1100 Poročila — Tu ke; 13.30 Priporočajo vam . . . 14.40
sba ne pozna meja; 22.15 Oddaja ristični napotki za tuje goste; 12.30 »Mehurčki«: 15.30 Glasbeni inter
za naše izseljence.
Kmetijski nasveti — inž. Milan Ci mezzo; 16.00 Vsak dan za vas: 18.15
ČETRTEK, 11. JUNIJA
■ NEDELJA, 7. JUNIJA: 8.05 glar: Izvajanje določil gozdnogo »Morda vam bo všeč«; 19.00 Lah
Radijska igra za otroke — Leopold spodarskega načrta s posebnim ozi ko noč, otroci! 19.15 Minute z o r
15.45 NOGOMET ŠVEDSKA : URU Suhadolčan: Pepelka; 9.05 Sreča rom na kmečki gozd; 12.40 Od va kestrom Henry Mancini; 20.00 Če
GVAJ — pos. s svetov, pr nje v studiu 14; 10.05 š e pomnite, si do vasi; 13.30 Priporočajo vam trtkov večer domači!; pesmi in na
venstva v Mehiki (JRT) (Lju to v a riši. .
. . . 14.40 Mladinska oddaja: »Na pevov; 21.40 Lepe melodije z o r
Ivan Jan: Kokrški
bljana)
odred je rešil zapornike iz begunj poti s kitaro«; 15.30 Glasbeni in- kestrom William Gardner: *2.15
17.15 MADŽARSKI TV PREGLED ske kaznilnice: 10.25 Pesmi borbe termezzo; 16.00 Vsak dan za vas; Dva sodobna cklartatelia iz T r e t a .
(Pohorje. Plešivec) (Beograd)
17.40 TIKTAK: Piščalkar (Ljublja
na)
17.55 GLASBENI CICIBAN: Rojst
ni dan tete Eve (Ljubljana)
18.15 OBZORNIK (Ljubljana)
I
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA — ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA — Z A L O
18.30 RISANKE IN ŠE KAJ (Ljub- ,
ljana)
19.00 MOZAIK (Ljubljana)
19.05 ENKRAT V TEDNU (Ljublja
na)
19.20 KO SEM BIL VOJAK - od
daja TV Beograd (Ljubljana)
19.50 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
*0.30 3—2—1 (Ljubjjana)
20.35 SLOVENSKA POPEVKA 70
— prenos (Ljubljana)
21.50 MANNIX - serijski film —
(Ljubljana)
22.45 POROČILA (Ljubljana)
22.50 SVETOVNO
NOGOMETNO i
PRVENSTVO V MEHIKI — i
srečanje ANGLIJA ■ ČSSR —
(Mondovizija)
23.45 PROPAGANDNA ODDAJA — i
(Ljubljana)
23.55 NADALJEVANJE
NOGO- ;
METNEGA PRENOSA
(do
0.45) (Mondovizija)
i

ODLIČNE POLJUDNOZNANSTVENE IZDAJE V ZBIRKI
PETEK. 12. JUNIJA
16.45 MADŽARSKI- TV PREGLED
(Pohorje, Plešivec do 17.00)
(Beograd)
17.50 SEBASTIJAN IN ODRASLI
— serijski film (Ljubljana)
18.15 OBZORNIK (Ljubljana)
18.30 GLASBA ZA STARO IN MLA
DO (Beograd)
19.00 MOZAIK (Ljubljana) *
19.05 SVET NA ZASLONU: Latin
ska Amerika (Ljubljana)
19.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)
20.35 SLOVENSKA POPEVKA 70
— prenos (Ljubljana)
^
21.50 MALO JAZ. MALO TI
—
qui? TV Zagreb (Ljubijaha)
23:05 POROČILA (Ljubljana)
23.10 EVROPSKO PRVENSTVO V
ROKOBORBI — posnetek iz
Vzhodnega Berlina (Beograd)
Drugi spored:

. . nesmrtni junak pustolovske
literature, ki navdušuje že nekaj
generacij mladih bralcev . . .

VVINNETOU IN NJEGOVE
DOGODIVŠČINE ODSLEJ
JUDI V SLIKAH!

a NE ZAMUDITE!
'

1 ZAČETEK
SREDO
p 3. JUNIJA
V STRIPU

17.'JO POROČILA (Zagreb)
17.30 KRONIKA (Zagreb)
17.45 PROPAGANDNA ODDAJA —
(Zagreb)
17.50 IVANHOE (Zagreb)
18.15 RISANKA (Zagreb)
18.30 GLASBENA ODDAJA (Beog
rad)
19it)5 MOZAIK (Sarajevo)
19.50 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
21.00 SPORED ITALIJANSKE TV

SOBOTA, 13. JUNIJA

I

R A D IO L J U B L J A N A

15.50 KONJSKE DIRKE — prenos
(do 17.20) (Zagreb)
17.45 OBZORNIK (Ljubljana)
17.50 PO DOMAČE Z ANSAMBLOM
MAKSA KUMRA (Ljubljana)
18.15 MOZAIK (Ljubljana)
18.20 Busch.
OIPEK INCAPEK
m ladinska igra (JRT) —
(Ljubljana)
19.20 SPREHOD SKOZI ČAS: I.
svetovne vojna (Ljubljana)
19.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)
21.35 3—2—1 (Ljubljana)
21.40 SKRIVNOSTI MORJA - se
rijski dok. film (Ljubljana)
22.05 MOČNEJE OD ŽIVLJENJA —
poljski serij, film (Ljubljana)
23.05 TV KAŽIPOT (Ljubljana)
23 25 POROČILA (Ljubljana)
'J3.30 EVROPSKO PRVENSTVO V
ROKOBORBI — posnetek —
<Beograd)

SVET IN CAS
Tri serije knjig iz program a znane založbe TIM E-LIFE INTERNATIONAL
in ZALOŽBE MLADINSKA KNJIGA
O NARAVJ
O ZNANOSTI
O KULTURAH

Serija O NARAVI
RASTLINE - GORE - ZEMLJA
To so lepe, razkošno ilustrirane in priročne knjige, ki so jih napisali stro
kovnjaki, , socjflavci svetovno znanih ustanov, ki se ukvarjajo z naravosiov.
nimi vedami. Izredna inform ativnost, ki odlikuje celotno zbirko, je v »knjigah
O NARAVI m ojstrsko oblikovana. B ralec bo z zanim anjem sledil razvoju Zem
lje, spoznaval razkošnost barv in oblik rastlinskega sveta te r sprem ljal prouče
vanje in osvajanje gora.
3 knjige
422 barvnih ilustracij
198 črnobelih ilustracij
578 stran i
IZŠLA JE 2E PRVA KNJIGA — RASTLINE.
Oglejte si knjige v knjigarnah!
Zahtevajte barvne prospekte, ki vas bodo seznanili še s knjigam i iz serij
O KULTURAH in O ZNANOSTI!
P rednaročniška cena za tri knjige iz serije O NARAVI je 210 din, ki jih
lahko odplačate v rednih mesečnih obrokih po 35 din. P rodajna cena posam ez
ne knjige pa je 85 din.
Knjige lahko naročite v vseh knjigarnah, p ri zastopnikih in poverjenikih za
ložbe v podjetjih in šolah ali s priloženo naročilnico pri O ddelku za direktno
prodajo. M ladinska knjiga, Ljubljana, Titova 3

NAROČILNICA - ZPČ
Podpisani(a)

------------------

natančen naslov -----

------------------------------ :

;

-----------------

:----------- :--------------- ;---------------1--------- 1-------------------

naročam serijo zbirke SVET IN CAS

O NARAVI
Prednaročniško ceno za tri knjige 2J0 din bom plačal(a) — naenkrat — v K
mesečnih obrokih po 35 din — po prejem u računa in položnic na tekoči račun
M ladinske knjige, Ljubljana, 501-1-30/1
•Neustrezno prečrtajte!
Datum: --------------------------------------

Podpis: ---------------------------- *— — ------

V TEM TEDNU VAS ZANIMA
Petek, 5. junija — Ferdo
Sobota, 6. junija — Zdenko
Nedelja, 7. junija — ^Zorica
Ponedeljek, 8. junija — Medard
Torek, 9. junija — Primož
Sreda, 10- junija — Marjeta
Četrtek, 11 junija — Srečko

Črnomelj: Od 5. do 7. 6. amer.
barv. film »Dvojnik v škripcu«. 9.
in 10. šved.-danski barv. film »Jaz,
ljubimec«.
Kočevje — »Jadran«: Od 5. do 7.
6. amer. barv. film »Pancha Vila
jeaditc. 8. in 9. 6. franc. barv. film
»Barbarela«. 10. 6. ital. barv. film
»Pot slave«. 11. 6. amer. barv. film
»Incident«.
Krško: 6. in 7. 6. franc. barv.
film »Custer z zahoda«. 10. in 11.
6. angl. barv. film »Ljubezen in
bolničarka«
Kostanjevica: Od 5. do 8. 6.
jug. barv. film »Bitka na Neretvi«.
10. 6. amer. barv. film »ščegetaj
me«.
*
Metlika: Od 5. do 7. 6. artier.
barv. film »Koraki revolveraša«.
Od 5. do 7. 6. amer. barv. film
^Junaki zahoda«. 10. in 11. 6. am e
riški barv. film »Planet opic«.

SLUŽBO DOBI
IŠČEM ZENSKO ali upokojenko
za varstvo dveletnega fantka. Nu
dim hrano in stanovanje. Naslov
v upravi lista.
IŠČEMO pridno dekle za varstvo
4 in 6-letne punčke. Pakiž, Vid
m arjeva 8, Ljubljana.
KUHINJSKO pomočnico sprejme
takoj gostilna Murko, Krško.
SLUŽBO DOBI m lajši moški v pe
k am i. H rana, stanovanje pre
skrbljena. Franc Magušar, pekar
na Lesce.
TAKOJ SPREJMEM kleparskega
pomočnika in vajenca ali fanta
za priučitev. Hran in stanova
n je zagotovljena. Nastop službe
čdmprej, dober zaslužek. Martin
Mlakar, Ljubljana, Titova 229.
IŠČEMO varuhinjo za dva otroka.
■ Stanovanje in hrana v hiši. Interesentke naj se zglasijo v pe
tek, 5. junija 1970, Pezdirc, Maj, de Šilc n. h.. Novo mesto.

STANOVANJA
ZENSKA dobi stanovanje in hrano
brezplačno za postrežbo pri otro
cih in bolni ženski. Ponudbe pod
»Dogovor«

PRODAM
PRODAM kombinirani otroški vo
ziček in klavirsko harmoniko
Deanovič, Partizanska 11, Novo
mesto.
POCENI PRODAM prenosni nemš
ki kom presor 220 W in globok
ter Aportni otroški voziček. An
ton Lopatič, Ktšk vas 51 a.
PRODAM nov električni mešalec
1100 1). Janko Švajger, Dol. To3iioe 157.
PRODAM ali zamenjam malo rab
ljen elektrom otor 5,5 KS — 2.800
obratov za 2.400 obratov. Ivan
» Pust, Brezova reber 3, Dvor.
PRODAM dobro ohranjen vprežni
obračalnik Bautz na zobnike.
Krnc, 2abja vas 6, Novo m esto.
PRODAM rabljeno spalnico in več
kosov raznega pohištva. Naslov v
upravi lista (121B/70).
r
PRODAM BCS priključek za žetev,
kombinirane grablje Fahr in mla
tilnico z reto in tresali, vse v ze
lo dobrem stanju. Selak, Dobra
va, Škocjan.
PRODAM mlatilnico z dvojnim či
ščenjem. Naslov v upravi lista
(1218/70).
PRODAM poravnalni stroj s krož
no žago in m otor s kablom in
stikalom . Franc Jerm an, Cegelnica 6. Novo mesto. Ogled vsak
dan.
POCENI prodam malo rabljen vzidljiv štedilnik v dobrem stanju
(desni in levi, na dve in pol plo
šči, bakreni kotliči). Naslov v
upravi lista (1222/70).
PRODAM slamoreznico s puhalnikom in verigo v dobrem stanju.
Praše 22. n. Kranj.

KUPIM
KUPIM obračalnik za seno na ko
njsko vprego v dobrem stanju.
Navedite ceno in naslov! Anton
Osolnik. Muhaber 12. Nbvo me
sto.
TRGOVSKI LOKAL od 20 do 30
kvadratnih metrov prodajnega
prostora v trgovskem centru
Novega mesta odkupimo ali vaa-

Mirna: b. in 7. 6. am er. barv.
film »Nasilje v Jerichu«.
Mokronog: 6. in 7. 6. ital.-franc,
barv. film »Carska. Venera«.
Novo mesto: Od 6. do 8. 6. ame
riški barv. film »Mat Helm ureja
račune«. 9. in 10. 6. amer. film
»Tarzan in njegov sin«. 11. in 12.
6. am er. film »Divjak«.
Ribnica: 6. in 7. 6. angl. barv.
film »Dr. Syn ali strašilo«.
Sevnica: 6. in 7. 6. mehiški film
»Sad grešne ljubezni«.
Sodražica: 6. in 7. 6. amer. film
»Ranč smrti«.
Šentjernej: 6. in 7. 6. franc, bar
vni film »Joe iz Nevade«.
Trebnje: 6. in 7. 6. amer. barv.
western film »San Fem ando«.
Brežice: 2. in 3. 6. nemški barv
ni film »Helga«. 5. in 6. 6. fran
coski barvni film »Dve karti za
Meksiko«. 7. in 8. 6. ameriški barv
ni film »Hladnokrvni«. 9. in 10. 6.
francoski barvni film »Ljubezen
mola. ljubezen moja . .«

Dragemu in skrbnemu očetu Al
bertu Grillu za 80. rojstni dan že
lita še veliko zdravih let — hčer
ka Zofka z družino in sin Ivan z
družino.

memo v najem. Plačamo po do
govoru. Ponudbe pošljite pod ši
fro »Trgovina« na upravo Do
lenjskega lista.

POSEST
PRODAM gozd, travnike in njive
skupaj ali posamezno. Vse leži v
bližini Pribinc. Oglasite se pri
Jankoviču, Pribinoi 20, p. Adlešiči.
TRAVNIK (5300 kv. m) v Novem
mestu — Kandiji, dam za koš
njo. Ponudbe na naslov: Baloh,
Stari trg 5, Ljubljana.
PRODAM takoj tseljivo hišo v
Novem mestu. Naslov v upravi
lista (1331/70).
KOŠNJO SENA In otave prodam.
Hadl, Novo mesto, Zagrebška 10.
UGODNO PRODAM travnik ali košenico pri Mimi na Sotli pri
Mandelnu. Frančiška Kališek,
Belšina vas, Trebnje.
PRODAM HIŠO z vrtom in 1 ha
zemlje v Slovenski vasi 13, p.
Stara cerkev pri Kočevju.
UGODNO prodam prikolico za ose
bni avto in skedenj v dobrem
stanju. Naslov v upravi lista
(1203/70).
NOVO IIISO, takoj vseljivo, ugod
no prodam. Anton Švigelj, Kresniške Poljane 50. p. Kresnice.
UGODNO
prodam enodružinsko
podkleteno, takoj vseljivo hišo in
sadovnjak na Jam i pri Dvoru.
E lektrika, voda, cesta, dve avto
busni postaji, na zelo razgledni
točki no1 Dvom. ribogojnici, ža
gi, m linih in reki Krki s slapovi
in mostovi. . Informacije: Dular,
Dvor

MOTORNA VOZILA

Junijsko vrem e
starih pregovorih

ZBOR
AKTIVISTOV
O S V O BO D ILN E
FRONTE
SLOVENSKEGA
N A RODA

DOLENJSKE

TOPLICE

iffOBi/ESTILA I
CENJENE STRANKE obvešča:
mo, da je odvetnik Anton Markelj
prenehal z odvetniško prakso v
Novem m estu zaradi preselitve.
Stranke naj se obrnejo na odvet
nico Margareto Zakonjšek iz No
vega mesta. Cesta komandanta Sta
neta 6.
PONOVNO naprošam vse cenjene stranke, naj takoj dvignejo oči- j
ščena oblačila, ker Je delavnica za
radi adaptacije zaprta. Oblačila iz
dajam o od 8. do 15. ur«. Vhod z
dvorišča. Kemična čistilnica Anton
Oberč, Novo mesto.
KOTLE ZA ŽGANJEKUHO v
vseh izvedbah in velikostih izde
luje najkvalitetneje že preko 40 let
V. Kapelj, bakrokotlarstvo, Ljub
ljana, Aljaževa c. 4 — šiška.
EKSPRESNO očisti oblačila, vsa
kovrstno perilo opere Pralnica in
kemična čistilnica, Novo mesto,
Germova 5.
TOPLE kopeli nudi Javno kopa
lišče. Novo m esto. Prešernov trg 5.

m rm
M arija Pečnik iz Razteza 13 pre
klicujem besede, ki sem jih govo
rila proti Jožetu Šalamonu iz Anž
18. ker so neresnične. Zahvaljujem
se m u, ker je odstopil od tožbe.

UPOKOJENEC — samec v vili v
Zagrebu (20 minut od avtobusa)
Išče m lajšo žensko za vodenje
'gospodinjstva in opravljanje vseh
del v hifti. Vprašajte: Janko Petravič, Novo mesto Cesta hero
jev 37/1, od 7. junija naprej vsak
dan od 16. do 18. ure.
2*. MAJA sem izgubil moško roč
no uro (drag spomin) v Gor. S tra
ži pred menzo ali v bližini. Pošte
nega najditelja prosim, naj jo pro
ti nagradi vrne na naslov, ki je
napisan na hrbtni strani ure, ali
v Novoteks.
70-LETEN VDOVEC, upokojenec
z m ajhnim posestvom, si želi že
no. najraje Dolenjko. Želim si ta
ko ženo. da bom z njo imel potom 
ca. Ponudbe poslati na naslov:
Franc Gorenje, poštno ležeče, Be
gunje na Gorenjskem.
ZA LEPA in m odem a poročna
prstana se vam splača pot v Ljub
ljano k zlatarju
Gosposki 5 (po
leg univerze). — Z izrezkom tega
oglnsa dobite 10 odst. popusta!
ČE BOLEHATE na želodcu ali
na Jetrih, žolču ali črevesju, če
vas muči zaprtje ali hemoroidi in
vam umetna zdravila ne pomaga
lo, se posvetujte z zdravnikom in
poizkusite zdravljenje z učinkovi
tim prirodnim srfedstvom: roga
škim DONAT vrelcem! Zahtevajte
ga v svoji trgovini, ta pa ga dob!
v Novem mestu pri IIMELJNIKU.
STANDARDU (M ercatorju) in DO
LENJKI.

vlom nih tatv in v stanovarija
na obm očju Mame in Š entjer
neja. Z aradi ta k ih kaznivih
dejanj ga išče tu d i lju b ljan 
sko okrožno sodišče.
M eserko je visok 172 cm ,
im a ovalen obraz, m odre oči
in nazaj počesane kostanjeve
lase. Domnevajo, d a se potika
po D olenjskem. tJprava javne
varnosti prosi občane, ki kjij
vedo o njem , naj o tem takoj
obvestijo najbližjo postajo
milice.

Kmetijski izobraže*
valni center GRM
Novo mesto
obvešča
km etovalce, da p ro d aja

KOŠNJO

A

na travnikih in deteIjiščih v Srebrničah.
Licitacija bo na delovnem
p ro sto ru v S rebrničah v
nedeljo, 7. ju n ija 1970, ob
9. uri.

•ttO G *

NOVO M ESTO
T ru b a rjev a 2

VELETRGOVINA

MERCATOR
poslovna enota

TRGOPROMET — KOČEVJE
obvešča
cenjene potrošnike,
da je na Trgu 3. oktobra
o d prta nova trgovina

v kateri lahko dobite vse vrste barv in lakov, raz
redčila, gum ijaste izdelke in izdelke iz plastike.
Za obisk se priporoča kolektiv trgovine MAVRICA!
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B R E Ž IC E

STE V ZADREGI
ZA DARILO?

Ob prerani sm rti našega ljubega
moža, očeta, sina in brata

AVGUSTA
SOMENSARIJA

16 v Kočevju

MAVRICA

4. 6. © ob 03.21
12. 6. !> ob 05.07
19. 6. © ob 13.28

3. junija je minilo leto dni, odkar tebe, draga mam a, pri nas več
ni. K ruta sm rt te je odtrgala od
mene. V mojem srcu živiš, m am a,
m oje misli so vedno s teboj. Sin
Boštjan in vsi tvoji iz Bučne vasi.
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LUNINE MENE

se najlepše zahvaljujemo sorodni
kom, znancem in sosedom, ki so
sočustvovali z nami in nam izra
zili sožalje, darovali vence in cvet
je, ter vsem, ki so ga v tako Veli
kem številu spremili na zadnji po
ti. Posebno se zahvaljujemo za d a
rovane vence ter izkazano posled
njo čast kolektivu in posameznim
članom kemične tovarne MELA
MIN, osnovni šoli Kočevje in go
spodu župniku Antonu Golobu.
Žalujoči: žena. sinova Robert in
Boris, mama, sestra in drugo so
rodstvo

Kje se skriva?

d r u g a v o z i l a p ri

(1. ju n i ja ) Je lepo,
sončno vrem e tega dne,
se k m e tje dobre letne
vesele. — (8. ju n i ja ) A ko
Šent-Medarda dan dežu
je, štirideset d n i še deš
naletu je. — (15. ju n i ja )
Dež o svetim Vidu, n i
ječm enu k p rid u . — (24.
ju n i ja ) K a ko rš n o vreme
kresnic, ta ko bo tu d i
ženjic. —
(27. ju n i ja )
A k dežuje svet'ga L a d islaja, dež p ra v dolgo še
napaja.
Preveč dežja v rožnicvetu nič k e j n i po v o lji
kmetu. —
č e rožniga
cveta sonce pripeka, po
hlevno deži, ve liko obe
ta — žita, sterdi. Rožnicveta ak nadiža in v i
har, za u ljn ja k a m m il'
zdih uje čebelar. — č e
je v dežji te r tn i cvet,
m alo teče vina v klet.
T e rta če v lepim vre
menu ocveta, vina o b il
no dolencu obeta.

iz Kočevja

UGODNO prodam moped — dvoN ovomeška uprava javne
brzinec. Ogled vsak dan po 16.
uri. Slavko Pavlič, Gotna vas 28, varnosti išče Stanislava MeNovo m esto.
serka, rojenega 8 . avgusta
PRODAM poltovomi avto fiat 615 1944 na M igolski gori pri
v voznem stanju. Potočar, Bučna
T rebnjem . O sum ljen je več
vas 14. Novo mesto.

RAZNO

ZA AUSTIN-IMV
1300 in MAXIj®s

v I

7. J U N I J A 1970

Dragi hčerki Marici Kebelj, ki
živi v Nemčiji, želijo za rojstni
dan vse najlepše, posebno zdravja
— starši.

PREVLEKE
ZA SEDEŽE!

$
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Šopek nageljčkov ali vrtnic je prim erno da
rilo za vsako priložnost. — Naša dnevna
proizvodnja je več tisoč cvetov v 6 b a r
vah. — Zahtevajte v najbližnji cvetličarni

nageljčke ali vrtnice
iz vrtnarije Catez

ZAHVALA

MARIJO BUČAR

MIHAELA OSTRELIČA

roj. GORENC
iz G abrijel pri K rm elju

Novo mesto, 38. m aja 1970

«

Vsem, ki so našo ljubljeno, dobro in nepozabno
ženo, mamo, staro m am o in teto

Ob bridki izgubi mojega dragega
očeta

iz Artič
se zahvaljujem dr. Teppeju in ose
bju bolnic« Brežice za skrb v času
njegove bolezni, pevcem društva
»Oton 2upančič«, govornikom, tov.
Demaču, tov. Omerzu in tov. Cančarju za njihove tople besede, vsem
ki so darovali cvetje in ga spre
m ili v tako velikem številu do nje
govega poslednjega dom a, upravi
Ob£j Novo mesto in m ojim ožjim
sodelavcem, vsem sorodnikom, so
sedom, prijateljem in znancem, ki
so nam v teh težkih trenutkih stali
ob strani. Se enkrat prisrčna hva
la
Žalujoči: hčerka M arjanca, por.
Dobnikar, z družino
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v tako velikem številu sprem ili n a zadnji poti, nam
izrazili sožalje, ji darovali vence in cvetje, iskrena
hvala. P risrčna zahvala kolektivom KEMOOFREME
T rebnje, UTOK K am nik, LISCE Sevnica — o b rat
K rm elj za pomoč. Posebna zahvala osebju internega
oddelka bolnice Novo m esto za njegovo prizadeva
nje, da nam jo ohranijo, d r. Stefanu H um arju za
nego na dom u, župniku za sprem stvo in govorniku
za poslovilne besede. Vaščanom za nesebično pom oč
v najtežjih trenutkih Se en k rat isk ren a hvala!
žalujoči:
mož Miha, otroci Marica, Mihela, Ciril, Maks,
Vilma z družinami, sestre Jožefa, Julka, Lojzka,
...
brat Lojze in drugo sorodstvo

Ob boleči izgubi ljubega moža, oč
ka in s ta regij očka, brata in strica

GABRIJELA LUMBARJA
iz Loke pri Črnomlju
se iskreno zahvaljujemo sorodni
kom in prijateljem , ki so nam ka
korkoli pomagali, izrekli sožalje in
ga v tako velikem številu spremili
na zadnji- poti. Posebna ‘zahvala
zastopnikom OGZ Črnomelj in Me
tlika, vsem GDO Črnomelj in Met
lika, kakor tudi prosvetnim delav
cem, ribiški družini in vsem daro
valcem cvetja in vencev
Žalujoči: žena Vera, sfn Gabi z
družino, bratje in »estre ter ostalo
sorodstvo
Ob boleči izgubi naše žene, mame
in stare mame

MARIJE PAVLIČ
tz Brusnic 36
se iskreno zahvaljujemo sorodni
kom, sosedom in prijateljem , ki
so Jo v zadnjih dneh življenja ve
liko obiskovali, gospodu Župniku
za sprem stvo ter pevcem.
Žalujoči: mož Jože, sinovi, Franci,
Tone in Jože i družinam i ter hčer
k a M arija s družin«

DOLENJSKI LIST
LASTNIKI CN IZDAJATELJI: občinske konference SZDL
Brežice, Črnomelj, Kočevje, KrSko. Metlika, Novo m esto,
Ribnica, Sevnica ln Trebnje.
UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone Oošnlk (glavni in
odgovorni urednik), Rta Bačer. Slavko Dokl, MU06 Jakopeo,
M arjan Legan, M arija Pad ovan Jože Primc Jo£e Spllhal,
Jožica re p p e j, Ana V itkone ln Ivan Zoran. Tehnični urednik:
M arjan Mofikon.
IZHAJA VSAK ČETRTEK - Posamezna Številka 1 dinar
— Letna naročnina «9 dinarjev, polletna naročnina 24.60 di
narjev. plačljiva vnaprej — Za inozemstvo: 100 dinarjev ob.
8 am eriških dolarjev (oa uštrcana druga valuta v tej vred
nosti) — Tekoči račun pri podružnica SDK v Novem m estu:
521-8-9 - NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRAVE: NOVO m esto.
Glavni trg 3 — Pofttnl predal 33 — Telefon (068) 91-337 —
Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo — Tlaka
CGP »Delo« v Ljubljani

