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TUDI KRČANI BODO VLOŽILI VSE SILE

za jedrsko elektrarno
Krški odborniki se ne boje jedrske centrale
Prva jedrska elektrarna v
Jugoslaviji bo stala na ozem
lju krške občine, na levem
bregu Save, tam, kjer so zdaj
sadovnjaki Agrokombinata.
Odborniki občinske skup
ščine v Krškem so na seji
17. julija z odobravanjem
sprejeli pojasnila o poteku
pripravljalnih del in pozdra
vili odločitev za gradnjo ele
ktrarne v njihovi občini.
Predstavniku Elektroprojekta
dr. Čopiču in zastopniku po
slovnega združenja za ener
getiko v Ljubljani iiiž. Jane
zu Dularju so zastavili vrsto
vprašanj, na katere so do
bili podrobne obrazložitve.
Tudi glede varnosti pred se
vanjem so se iKJzanimali in
zvedeli, da so lahko brez skr
bi. Sklenili so, da se bo skui>ščina takoj vključila v pri
prave in nudila vso podporo
pri odkupu potrebnih zem
ljišč. Občina bo prevzela na
se tudi velik del skrbi za nu
đenje hotelskih, trgovskih in
prevoznih uslug graditeljem,

ki se bodo za nekaj let nastanili v Krškem;
V kratkem pričakujejo pod
pis pc^odbe med investitorji
Hrvaške in Slovenije, ki si
bodo razdelili stroške na po
lovico. Investicijo za jedrsko
elektrarno cenijo na 1,6 mi
lijarde dinarjev. Začetek gra
dnje napovedujejo v letu
1972, konec pa 1976. leta. Na
seji so odborniki zvedeli, da
bo 22 odst. opreme izdelane
v Jugoslaviji. Menili so, da
se občina lahko vključi zra
ven z delovno silo in s stro
kovnjaki, predvsem s tisti
mi, ki so zdaj zaposleni v
brestaniški termoelektrarni.
J02ICA TEPPEY

Črni četrtek
na novomeškem
območju

16. julija, ko je močno de
ževalo, se je na novomeškem
območju pripetilo kar 13 huj
ših prometnih nesreč, pri ka
terih je bilo za 21.250 din
škode, na srečo pa sta bili
samo 2 osebi ranjeni. Na av
tomobilski cesti sta se zgo
dili 2 nesreči, 2 v Novem me
stu, 2 na Gorjancih, 7 pa na
cestah III. reda.
Dve težji nesreči sta se pri
petili tudi v nedeljo dopol
dne: prva pri Trebnjem in
druga pri gradu Stroga na
avtomobilski cesti, ko so za
radi p^lh poškodovanih vo
zil morali za dve uri pre
usmeriti gost nedeljski pro
met na obvozno cesto med
Otočcem In Stranjem. Dva
težko poškodovana potnika so
prepeljali v novomeško bol
nišnico. Nesrečo je zakrivil
turški voznik, ki je nepra
vilno prehiteval.

mmm

Za dan vstaje
— 22. juHj
Prejši^i teden so Pionirjevi gradbinci dogradili v Poreču največji hotel v IstriLepotica MATERADA lahko prenoči 700 gostov, skupni prostori pa so predvideni
za 1200 gostov. PIONIR je zgradil hotel za gostinsko podjetje Plava laguna iz Po
reča v devetih mesecih. Vsa dela brez notranje opreme so veljala približno 2,8 mihjarde Sdin. Gradbeno podjetje PIONIR iz Novega mesta je spet dokazalo, da
zasluženo uživa sloves, ki ga ima med gradbinci
(Foto: M. Vesel)

Nerazvitost ima domovinsko pravico

čestitamo vsem udele
žencem naše revolucije
in pozdravljamo vse na
ročnike, bralce ter so
delavce!
Uredništvo in uprava
DOLENJSKEGA LISTA
Avstrijski generalni
konzul v Metliki

v petek, 17. julija, je pri
šel na uradni obisk v Metli
ko generalni konzul repub
15. julija so na konferenci samoupravljalcev v Črnomlju obravnavali teze, like Avstrije dr. Heinrich
ZAHTEVAJTE
Riesenfeld. Po dopoldanskem
PROSPEKTE!
ki govorijo o manj razvitih območjih v Sloveniji - Poleg domačinov je sprejemu
na občinski skup
v razpravi sodeloval tudi Viktor Avbelj
ščini si je ugledni gost ogle
dal Belokranjski muzej, os
Cmomaijska občina sodi med manj razvita ob delke. Zdaj se odročne vasi novno Šolo, tovarno BETI in
močja Slo^eaiije, ki si prizadevajo zaiebiti se pečata praznijo, ker ljudje množič vinsko klet.
zaostalosti, zato ni čudno, da so tam prvi na Do no odhajajo v tujino. Več kot
lenjskem organizirali razpravo o tezah, v katerih so 700 občanov je že zaposlenih
nakazani predlogi, kako bi dnižba izgladila razlike na tujem, izseljevanje pa se
še nadaljuje.
med razvitimi in manj razivitimi.
To vprašanje, ki postaja ne
UgotoviU so, da imajo v tijstvo in turizem. Industrija le gospodarski, temveč že po
OD 22. JULIJA
domači občini vse pogoje za ne pričakuje od družbe no litični problem, bi lahko re
DO 1. AVGUSTA
hiter razvoj indiistrije, ki že bene pomoči, razen malo več šili edinole z gradnjo sodob
zdaj ustvarja polovico vse razumevanja pri bankah, ka nih cest od oddaljenih obmo
Izboljšanje vremena
ga dohodka občine, kot kme- dar se potujejo podjetja za čij, od koder bi ljudi vozili
pričakujemo okoli 25.
posojila p>od enakimi pogoji, na delo v večja občinska sre
julija- Po 30. juliju je
kot jih dajejo razvitim. Pri dišča, ali pa bi morali na Vi
pričakovati raMo ohla
TELEFONI:
čakujejo tudi več investi nici in Starem trgu odpreti
ditev s pogostnimi kra
cijskih naložb podjetij iz raz manjši industrijski obrat.
87-068
jevnimi nevihtami.
vitejših predelov v domače
RIA BACER
87-099
perspektivne kolektive, kot so
V četrtek, 16. julija, je
Po prvi oceni je gmotne Belt, Iskra, rudnik ter obrata
okoli 13. ure nastal požar v škode za 4,500.000 din, ven IMV in Beti.
skladišču obrata stilnega po dar bo tovarna še veliko bolj
ko so si doslej ze
OKNA VSEH VRST
hištva v tovarni Novoles v prizadeta zaradi izpada pro lo Medtem
prizadevali sami izgladiti
Straži.
Iz
proizvodne
hale
se
izvodnje,
saj
pog:oreli
obrat
VRATA —SOBNA,
razlike s i^močjo dolgolet
je ogenj razširil še na sosed dalj časa ne bo usposobljen. nih
BALKONSKA
samoprispevkov za grad
nji stavbi. Z uspešnim posre Kakor so ugotovili, je požar nje cest, šol, gasilskih domov
VHODNA
iN GARAŽNA
dovanjem tovarniške gasilske nastal iz malomarnosti. V itd., pa ne morejo biti z lastenote, poklicnih gasilcev iz skladiščnih prostorih so va niml silami kos veUkemu za
Novega mesta in prostovolj rili, pri tem pa niso upošte ostajanju v infrastrukturi.
nih gasilcev iz okolice so po vali varnostnih pogojev, kot
V črnomaljski občini je vse
PRODAJA NA KREDIT
žar zajezili in ga pogasili tu zahtevajo predpisi.
ga 14 odst. asfaltiranih cest,
di v. tovarniškem obratu.
R.B. v Sloveniji pa je asfaltiranih
poprečno 42 odst. cest. 2kiaj
imajo v občini okoli 39 km
cest IV. reda, po novem pre
dlogu republiškega cestnega
sklada pa naj bi jih dobiU
še 99 km zraven. Ali je to
pomoč nerazvitim, je bilo eno
od vprašanj, zastavljenih na
konferenci.
Drug primer dokaj čudne
pomoči zaostali Beli krajini
so doživeli pred tednom dni.
V Semiču so odprli bencin
sko črpalko, ki je veljala do
brih 400.000 dinarjev. Tovarna
Iskra in občina sta morali
prispevati polovico stroškov,
ostalo pa je priskrbelo pod
jetje Petrol. Po izjavi enega
izmed razpravljalcev je isto
podjetje pred kratkim v Ptu
ju plačalo težke tisočake za
meter zemljišča, da bi sploh
lahko sadili bencinsko čr
palko.
TE DNI JE ODŠLA v Fazan pri Portorožu že tret.ja
Na konferenci je tekla be letošnja skupina dolenjskih otrok na 14-dnevne počit
seda še o turizmu, ki bi nice. Kako se imajo ob toplem morju in pod vročim
lahko ob boljšem izkorišča suncem, preberite na 4. strani današnje številke, z
nju naravnih lepot in edin gornje fotografije pa pozdravljajo otroci, upravnik
Požar, ki jc izbruhnil v četrtek v Novblesu v Straži, so uspešno začeli gasiti po stveno tople Kolpe zaposlil 2. izmene tovariš Feliks Orel in kuharica Ančka vse
prihodu novomeških -poklicnih easUcev. Gasilcem so pomagali tudi drugi občani. 700 ljudi, razen tega pa bi dopustnike in vse bralce našega lista!
(Foto: Tone Gošnik)
Foto: M. Vesel pomagal kmetom vnovčiti pri-
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Hud požar v NOVOLESU

tedenski
mozaik

Končni proizvod:
krma ali živina?

Poročajo, da so ameriški
poveljniki nezadovoljni z jvžnovietnamskimi vojaki. Pre
pričani so, da so si z mnokičMetliška zadruga ne more prodati krme nimi posilstvi, ropanjem in
V ormoški občini so zadovoljni s kupci - Kaj
strahovanjem nakopali so
delajo strokovnjaki?
vraštvo Kambodžanov, ki so
jih prišli »osvobajat«. Očitno
v metliški kmetijski za kmetijski organizaciji, k
bi bilo bolje, ko ne bi bili
prišli v Kambodžo. Prav ta drugi tožijo, da kmetje ne je opustila rejo goved, ims
ko bi bilo bolje, če Američa marajo kupiti njihovega pa precej travnikov, trdi
ni ne bi bili prišli v Viet lanskega pridelka krme, jo, da vso krmo dobro pro
nam — za njihovo priljublje čeprav jim ga ponujajo dajo. Pri živini, molznicah
nost in za — Vietnamce. poceni. Menijo, da zaradi in pitancih pa so v prejš
...Za Peking je pakt za Ju tega, ker redijo manj go njih letih imeli izgubo.
govzhodno Azijo »papirnat ti ved kot prejšnja leta, Z
Pustimo na stran vpra
ger*. Celo nekatere članice drugimi besedami: ne ma sanje, zakaj kmetje v or
tega pakta očitno niso dosti rajo jih rediti s kupljeno moški občini radi pokupijo
drugačnega mnenja. Tajski krmo. V ormoški občini vso krmo — tudi kot koš
zunanji minister Khoman je pa je povsem drugače. V njo na družbenih travni
kih — po taki ceni, da je
na sestanku pakta v Manili
kmetijska organizacija za
dokrito vprašal: »Ali smo ob
tem času prišli v Manilo za
dovoljna z njo, v metliška
to, da vdihnemo novo življe
pa ne. 2elimo zvedeti, za
nje paktu ali da se udeleži PHNOM PEINH — Po poročilih, kaj so se nekatere kmetij
mo njegovega pogreba?« Mor ki prihajajo z bojiAč v Kambodži, ske organizacije odločile
da se je bal reči »lastnega Južnem Vietnamu in Laosu, se v za tako gospodarjenje in
pokrajinah Indokine bipogreba«. ... Najnovejša od Številnih
jejo boji med režimskimi enotami ali je to prav.
kritja o »tigrovih kletkah«, v in osvobodilnimi silami.
Metliška zadruga in or
— ZahodnonemSki zuna moški kombinat, ki je že
katerih saigonski reiim stra njiBONN
minist«r Scheel se je vrnil z
da in muči politične jetnike obiska v Washingtonu in izjavil, prec'ej časa obrat velikega
na otoku Con Son, so razbu da ZDA podpirajo Brandtovo podjetja Slovenija vino s
vbodno politiko. Pred tem je sedežem v Ljubljani, sta
rile svetovno javnost in šte bil
v Londonu, v prihoiijih
vilne Američane. Toda inšpek dnehScheel
pa pojde v Moskvo na po se odločila za izpraznitev
torji Mednarodnega Rdečega govore z Gromikom.
svojih hlevov iz enakih ra
CIUDAD MEXICO — V pol zlogov. Z donosnostjo ži
križa v Ženevi so baje ugo drugem
letu je bilo po svetu
tovili, da na otoku »ni tako ugrabljenih 118 potniških letal, v vinoreje nista bila zado
hudo«, češ da z večino jet katerih Je bilo okrog 7000 potni voljna in nista upala, da
kov iz 83 držav. Bilđ je 96 smrt bi jo naredila donosnejšo.
nikov ravnajo kot z »navad nih
žrtev, 57 oseb pa je dobilo
nimi zločinci«. Saj, saj, spo pri ugrabitvah lažje ali hujše po 2ivino naj torej redijo le
štovani inšpektorji: najhuje škodbe. Zato predlagajo, da bi na kmetje, krmo s svojih
letališčih ustanovili »varnost travnikov pa bosta proda
je, če človek ni »navaden«, vseh
ne odbore«.
ampak »politični« zločinec.
BUENOS AIRES — Ko so v Ar jala njim. V Ormožu je
... Neki francoski komenta gentini odkrili truplo bivšega pred tak načrt uspel, v Metliki
Aramburuja, je začela po
tor je zapisal, da sta zunanja sednika
licija po mestih lov na levičarske pa ne. Taki računi so na
in notranja politika neke dr skupine.
mreč odvisni tudi od raz
W^HINGTON — Senator Stuart mer na kmečkih posest
žave dostikrat podobni desni
Symington
je
izjavil,
da
se
je
ci in levici, ki druga za dru Izrael zelo približal izdelovanju vih, od možnosti zaposlitve
go ne vesta, kaj delata. Med lastnih atomskih orožij.
kmečkih ljudi v drugih de
MOSKVA — Na zasedanju vr javnostih.
tem ko Francija pošilja Mao
hovnega sovjeta SZ so ponovno
Ce Tungu »sto cvetlic svoje izvolili za predsednika ministrske,
Kaj naj stori metliška
ga prijateljstva«, mlati fran ga sveta ZSSR Alekseja Kosigina. zadruga z neprodano kr
so sporoČoM, da bo 24. kon
coska policija maoiste doma Hkrati
gres KP SZ marca prihodnje leto mo? Ali naj v prihodnjih
z gumijevkami po glavah. in ne že letos. Domnevajo, da so letih pušča travnike nepoMedtem ko je Naser veliki kongres preložili zaradi nesoglasij košene? Ali jih tudi kmet
politiki.
prijatelj SZ, se komunistom o gospodarski
— Uradno so sporočili, je ne bi pokosili, če bi bih
v ZAR in Siriji ne godi naj daLONDON
bo Britanija uporabila veto v " njihovi?
bolje. Toda morda ima vsaka varnostnem svetu OZN, če bo ta
Kmetovalci in vodstva
ponovno uveljavil prepoved pro
država pravico uporabljati za daje
orožja Južni Afriki. Laburi kmetijskih organizacij po
notranje težave tako zdravi stična vlada se je držala te prepo gosto
dokazujejo, da so pri
lo, za zunanje pa spet dru vedi, konservativci pa se ne mi krajšani
zaradi tega, ker
slijo ozirati nanjo »v interesu Bri
gačno ...
tanije«.

TELEGRAMI

RAZDVOJENA KALABRIJA — že nekaj dni trajajo v Reggio Calabrii v Italiji
hudi neredi, med katerimi je bila doslej ubita ena oseba, kakih dvesto ranjenih,
še več pa aretiranih. Nemiri so izbruhnil, ko so prebivalci Reggio Galabrie zvedeli,
da namerava italijanska vlada prenesti sedež pokrajine iz njihovega mesta v Catanzaro. Na sliki: mlad demonstrator z robcem na obrazu, da bi se zavaroval
pred solzilnim plinom, bi se menda rad lotil policij«- z izruvanim drogom promet
nega znaka.
Telefoto: UPI
jo ali dodelujejo drugi. Ti
poberejo smetano v prodaj
ni ceni končnim porabni
kom.
živinska krma ni končni
proizvod. Sicer tudi pitana
živina in mleko ne. Pri ži
vini lahko zaslužijo še me
sarji, pri mleku mlekarne.
Vrednost krme bi
torej
morali zvečati tako, da bi
jo s krmljenjem spremeni
li v živino, v kateri bi bilo
ovrednoteno tudi njihovo
delo. če v metliški zadrugi
tega ne znajo, kako naj
pričakujejo, da bodo zna
li kmetje? Zato ne mara
jo kupiti njihove krme. Si
cer ni le v metliški zadrugi
tako. Podobnih primerov
je precej, le da nekatere
kmetijske organizacije zna
jo kmete poučiti, kako naj
to delajo bolj uspešno kot
bi one. Poučujejo jih tudi
zaradi lastnih koristi, da
bi laže prodale krmo s
svojih zemljišč.

V Veliki Britaniji stavka ves ta presežek. Razen tega
47.000 pristaniških delavcev ne gre pozabiti, da so maja
in nova konservativna vlada letos spet zabeležili primanj
premiera Edwarda Heatha je kljaj v zunanjetrgovinski bi
sklenila, da bo poklicala na lanci v wšini 31 milijonov
pomoč vojsko kot delovno funtov. Junija je znašal prisilo v pristaniščih. To se je mankljaj že 51 milionov fun
v Britaniji zadnjič zgodilo tov.
pred 44 leti. V odgovor na
Novi britanski premier go
ta sklep vlade so britanski tovo nima lahke naloge. Po
Trade Unioni (sindikati) za nepričakovani zmagi konser*
grozili, da bodo razglasUi po vativne stranke na parlamen
vsej državi generalno stavko, tarnih volitvah 18. junija leče bo vlada poslala vojsko v tos je gotovo pričakoval te
pristanišča.
žave, toda ne tolikšnih in
Britanski dokerji oziroma
pristaniški delavci zaslužijo
poprečno na teden 35 funtov
(1050 novih dinarjev). Ce bi
vlada v celoti ugodila njiho
vim zahtevam, bi se popreč
na tedenska plača pristani
škega delavca povzpela na 50
funtov (1500 novih dinarjev).
še preden se je prejšnji to
njihove pridelke predeluje
JOŽE PETEK
rek začela stavka, se je raz- tako kmalu. Predvsem pa ni
vedelo, da je vlada menda pričakoval stavke v pristani
pripravljena povečati prejem ščih, ki je lahko neprimerno
ke dokerjev za kakih 7 od bolj pogubna za britansko
stotkov in dati posebne olaj gospodarstvo kot morebitni
šave najnižje plačanim kate primanjkjaj v mesečni zuna
drugim, da je bolj smotrno s kre
• RENTGENSKI
CARINSKI gorijam. Toda še preden so njetrgovinski bilanci. Prihod
ditiranjem i>otrošnikov pospeševati PREGLEDI — Zvezna skupščina bo to formulo lahko preskusili, nji dnevi in morda celo ted
proizvodnjo, kot pa s kreditiranjem kmalu obravnavala predlog zakona je polovica dokerjev stopila ni bodo za Britanijo usodni.
zalog podpirati takšno proizvod
o financiranju modernizacije carin v stavko, četudi jih je prej
Predsednik ZAR Naser, ki
njo, ki nima kupcev- Nujna je do ske službe. Ta zakon naj bi carini šnji večer generalni sekretar je 29. junija prispel na obisk
datna spodbuda za izvoz v države omogočil, da bo dobila sodobne največjega britanskega sindi v Moskvo, se je po skoraj
s čvrsto valuto. Financiranje, raz tehnične pripomočke za temeljit kata transportnih delavcev tritedenskem bivanju v ZSSR
drobljeno na številne samostojne pregled vozil in rentgenske aparate Jack Jones po televiziji rotil, vrnil v Kairo. Ostal je na o»male proračune« onemogoča go za pregledovanje kovčkov.
naj počakajo s stavko. Do bisku še enkrat dlje, kakor
spodarstvu odločnejši nastop zoper
kerji so zalučali rokavico je prvotno nameraval. S sov
pretirane obremenitve. Zato je nuj
konservativni
vladi, jetskimi voditelji, predvsem
•MANJKA 600 SODNIKOV — novi
na enotna bilanca javnih financ. V Jugoslaviji manjka na sodiščih predvsem njenemu premieru z Brežnjevom in Kosiginom,
Kar zadeva letošnje presežke pri kakih 600 sodnikov ter mnogo dru Ileathu.
je imel dolge in izčrpne po
splošni porabi, pa je treba doseči gega osebja. Spričo tega sodišča
Ta je sklenil, da bo ostal govore, ki so se sukali okrog
ne le imobilizacijo finančnih sred zelo počasi rešujejo zadeve.
odločen in da se bo ravnal položaja na Srednjei^ vzhodu
stev, ampak tudi preprečiti, da bi
po nasvetu, ki mu ga je dal in najnovejšega predloga Wa•TUDI MLEKO UVAŽAMO - tednik
»Economist«, ki je za shingtona za reševanje te kri
Poraba mleka in mlečnih izdelkov pisal, da je najnujnejša nalo ze.
se je letos povečala za 15 do 30 od ga nove vlade preprečiti »eks
Kakor so pričakovali poli
stotkov. Jugoslovanski mlekarski plozijo plač«, ki utegne hkra tični
opazovalci, sovjetski vo
industriji primanjkuje dnevno 150 ti pospešiti inflacijo in po ditelji In Naser v uradnem
tisoč do 500.000 litrov mleka. Zato gnati na boben številna pod sporočilu ob koncu obiska
je poslovno združenje za mlekar jetja.
voditelja ZAR ne zavračajo
sko industrijo »Mlekosim« iz Beo
Ker 99 odstotkov britanske ameriškega predloga, a ga
grada dobilo dovoljenje za uvoz ga uvoza in izvoza poteka tudi ne sprejemajo. Iz sporo
9000 ton svežega mleka iz Madžar skozi pristanišča, velja Bri čila, ki je napisano v precej
ske. Mleko mora uvoziti do konca tanijo v.sak dan stavke v pri dvoumnem slogu, je v glav
presežki še naprej nastajaU. To p.i av^sta, hkrati pa mora za toliko, staniščih kakih 30 milijonov nem razvidno to, da je sovpomeni, da je gospodarstvu treba kolikor stane uvoženo mleko, izvo funtov. Leta 19(>6 je stavka jetsko-arabska stran priprav
zmanjšati davščine.
ziti na Aladžarsko piva.
dokerjev hudo prizadela bri- ljena poskusiti reševati krizo
tansko gospodarstvo, nasled po diplomatski poti in pod
•POVEČANJE POKOJNIN ŽE
•BREZDIMNA KURJAVA — V nje leto pa je znatno prispe* okriljem Združenih narodov.
MED LETOM? Izvršilni odbor ju rudarskoenergetskem in kemičnem
Iz Tel Aviva ni bilo treba
goslovanske skupnosti socialnega kombinatu »Kosovo« so že pripra vala k razvrednotenju funta
čakati na prvi izraelski od
zavarovanja je pojasnil, da zvezni vili prve poskusne količine brez- šterlinga.
V Britaniji je nastalo splo govor. Predsednica izraelske
zakon ne prepoveduje predčasne dinanega goriva. Napravljeno je iz šno
veselje, ko so ugotovili, vlade Golda Meir je zavrnila
uskladitve pokojnin s porastom
bosanskega premoga. Daje veliko da je Britanija lani končala sovjetske predloge in dejala,
življenjskih stroškov. Samouprave toplote, pri izgorevanju pa ni di leto 8 300 milijoni funtov
socialnega zavarovanja po republi ma, zato je zelo primerno za velika presežka v zunanjetrgovinski da od arabskih držav ti pred
logi ne zahtevajo nič, od Iz
kah naj bi pretehtale, ali imajo
in industrijska središča, kjer bilanci. To je bilo doseženo raela pa zahtevajo umik na
skladi denar, da bi že letos odmerili mesta
je zrak že močno zakajen in za s skrajnimi napori. Ce bi meje pred junijsko vojno.
upokojencem nekaj odstotkov va strupljen.
Novo gorivo bodo proda stavka dokerjev trajala samo
()korno kolesje diplomacije
lorizacije, ki jo sicer dokončno iz jali v petkilogramskih
dva tedna, bi lahko izbri.sala se bo zdaj morda premakni
vrečkami.
računavajo v začetku vsakega no
lo. Toda to kolesje je zdaj
vega leta. življenje se je namreč
•VEČ ZAPOSLENIH — V Ju
LONDON — Britanski minister že tako zarjavelo, da bi ga
letos tako podražilo, da draginja goslaviji je bilo konec junija za
za kmetijstvo je izjavil, da je za bilo treba temeljito očistiti
hudo stiska upokojence, predvse^n poslenih v družbenem sektorju 3 koaservativno
vlado popolnoma nese^'eda tiste z najnižjima pokojni milijone 800.000 ljudi. To je 34 000 »prejmljlva cena, ki naj bi >o in namazati. Kdo ga bo či
Britanija
plačala
T kmetijstvu za stil in mazal, še ni povsem
nami
več kot konec maja.
gotovo.
vstop v Skupni trg.

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled
m o URESNIČEVANJU EKO
NOMSKE POLITIKE — V zvezni
skupščini so prejšnji teden razprav
ljali o izvajanju začrtane ekonom
ske politike in o ukrepih zoper ne
stabilnost v gospodarstvu. Podpred
sednik zveznega izvršnega sveta dr.
Nikola Miljandč je v svoji uvodni
obrazložitvi dejal, -da gospodars-ca
dejavnost narašča približno tako,
kakor smo si obetali, cene pa raste
jo dosti hitreje. Povečuje se tudi
primanjkljaj v plačilni
bdland.
Spričo tega je zvezni izvršni svet
predložil nekatere ukrepe proti ne
stabilnosti. S temi ukrepi naj bi
zlasti omejili proračunsko in splo
šno potrošnjo. Hkrati naj bd s tak
sami na uvoz blaga zmanjšali pri
tisk na uvoz blaga ter spodbujali
prizadevanja za večji izvoz, ker bi
sredstva, zbrana s taksami na uvoz,
namenili uvoznikom. Zbori zvezne
skupščine so te ukrepe v glavnem
sprejeli, vendar z dokajšnjo mero
dvomov v njihovo učinkovitost, če
prav namreč lahko računamo, da
bodo sprejeti ukrepi pozitivno vpli
vali na gibanje gospodarstva, pa
vendarle ne rešujejo nekaterih te
meljnih vzrokov nestabilnosti. Le
ti pa so, kot je ugotovila skup>ščin
ska razprava, v omajanih odnosih
med akumulacijo in potrošnjo, kar
pomeni, da je treba urediti ustrez
nejšo delitev narodnega dohodka.
Na" ureditev čakajo mnoga sisteniska vprašanja v zvezi z delitvijo
dohodka, investicij (vedno manj
vlagamo v modemizaciio) in pa
kreditno monetarnih gibanj.
•GOSPODARSTVO JE TREBA
RAZBREMENITI — Skupščina slo
venske gospodarske zbornice je
prejšnji teden obravnavala letošnja
gibanja v gospodarstvu ter zavze
la stališča o tem, kako stabilizirati
gospodarstvo. Poudarila je med

tedenski zunanjepolitični pregled

Neustrezna delitev
narodnega dohodka

Negibne
lade

PRED 20-LETNICO SLOVENSKEGA OKTETA

Kdaj motel
na Jasnici?

Šentvid je pripravljen

Podjetje Zidar iz Kočevja
je že podpisalo z Avtom po
godbo, po kateri naj bi bil
motel na Jasnici povsem do
grajen do 15. decembra letos.
Pogodba je le delna, ker še
nimajo načrtov in izvajalca
nekaterih notranjih instala
cijskih del. Pri Zidarju pra
vijo, da se bodo potrudili in
vsa dela opravili v roku, tako
da lahko povsem upravičeno
upamo, da bomo lahko silvestrovali že v novem objektu.
Seveda okolica motela letos
ne bo povsem urejena, pred
vsem ne vsi i>arkimi prosto
ri. Na nasprotni strani, pra
vijo, nameravajo kasneje
urediti smučišča, pri motelu
pa, če bo denar, še bazen. V
načrtu je tudi gradnja ben
cinske črpalke.

v soboto zvečer prva prireditev: koncert 4 novih
domačih pevskih zborov - V nedeljo bodo odkrili
spomenik NOB, popoldne pa bo velika modna
revija RAŠICE - Prihodnjo sredo večer arij
Prebivalci Šentvida pri Stič
ni, Temenice in Doba z lepo
okolico vred žive te dni za
svoj veliki praznik; za kultvirni teden ob 20-letnici Slovensk^a okteta. Počastili in za
čeli ga bodo s pesmijo: v so
boto zvečer ob 20, tiri bo v
dvorani osnovne šole v iSentvidu koncert štirih domačih
pevskih zborov, ki se bodo
tokrat prvič predstavili javno
sti.
Spominu 93 padlih partiza
nov dn aktivistov bo posvečen
obelisk iz podpeškega kamna,
ki ga bodo odkrih v nedeljo
dopoldne na trgu v Šentvi
du. Razen teh žrtev m svo
bodo je širša okolica prijazn^a Šentvida dala tudi 250
borcev NOV in nad 300 akti
vistov, Id se bodo tokrat sešli na proslavi, na kateri bo
govoril general Peter StanteSkala, igrala pa bo godba mi
lice, V nedeljo popoldne ob
17. uri bo v Šentvidu modna
revija znane tovarne pletenin
RAŠICA, ki ima enega svojih
obratov tudi v Šentvidu. V
sredo, 29. julija zvečer, pa bo
do prvaki ljubljanske Opere:
Vilma Bukovec, Rajko Koritnik in Ladko Korošec peli
operne arije v dvorani osnov,
ne šoJe.
Slavko Videnič, predsednik,
ter Peter šoštarič, tajnik pripravljaln^a odbora, sta nam
zagotovila, da so pravočasno
stekle obsežne priprave, da bo

Naša rast je hitrejša
kot v republiki
Eden izmed zanimivih ka
zalcev rasti gospodarske mo
či je tudi tisti, ki nam ka
že rast vrednosti osnovnih
sredstev, s katerimi razpolaga. gospodarstvo. V SRS se
je vrednost osnovnih sred
stev po nabavni vrednosti
povečala lani za 11 odst, v
občinah Črnomelj, Metlika,
Novo mesto tn Trebnje pa
za 22 odst. Hkrati so se od
pisi osnovnih sredstev v
SRS povečali lani za 11 odst,
na našem območju pa za
24. odstotkov. Sedanja vred
nost osnovnih sredstev je bi
la v SRS lani za 10 odstot
kov večja, pri nas pa za
20 odstotkov večja, kar pomeni, da je bila naša rast
še enkrat večja kot v re
publiki.

Šentvid lahko dostojno spre
jel vse goste in domačine, ki
bodo prišli na zanimive pri
reditve v prihodnjih 14 dne
vih.
T. GOŠNIK

V nedeljo: nova
cesta Žabjek-Bočje
še eno delovno zmago bodo
proslavili ljudje krške občine
v okviru letošnjih praznovanj
4. in 22. julija: v nedeljo ob
15. urd bodo dali v promet
novo cesto Zabjek-Bočje. No
va cesta povezuje najlepše
dele prave domovine pristne
ga cvička, saj pe v njeni oko
lici nad 200 hramčkov. Pridi
te in počastite delo domači
nov, ki so za obnovo oz.
zgraditev ceste prispevali s
prostovoljnimi deli sami nad
7 milijonov starih dinarjev
vrednosti, občinska skupšči
na Krško pa jim je prispeva
la 1 milijon S din. Vabita vas
krajevna skupnost Podbočje
in pripravljalni odbor za zgra
ditev ceste.
Za s^ledno prostovoljno delo zaslužijo požrtvovalni vaščani iz žabjaka, Bočja ter
tamkajšnjega okoUSa javno
priznanje!

V sredo, 15. julija, so Ljubljanske opekarne odprle na Brdu pri Ljubljani moder>
niziran obrat OPEKA. Med številnimi §;osti, ki so prišli na otvoritev, je bil tudi
predsednik republiške gospodarske zbornice Leopold Krese. Na slild: direktor
ljubljanskih opekam Nace Voljč razkazuje gostom novi obrat (Foto: M. Vesel)

SEJA MEDOBČINSKEGA SVETA ZVEZE KOMUNISTOV

Zdaj čakajo kmetje še na dejanja!
Do jeseni morajo biti v vseh občinah pripravljeni akcijski programi, ki naj
vsebujejo stvarne naloge za odpravo težaV v kmetijstvu
nejše naloge: predvsem mo
ramo v vseh občinah takoj
ugotoviti, kako so kmetijske
organizacije s kadri, ki jih
imajo, in z dejanjem, ki jim
je na voljo, sposobne uresaidčiti naloge v kmetijstvu, ki
jih je nakazovala konferenca
ZKS. Kreditno nesposobne
zadruge gotovo ne bodo zmo
gle obsežnih nalog. V bankah
moramo zato ustanoviti mne
nje, da kmetijske zadruge ni
so same krive za stanje, v
kakršnem so. Dosedanja kre.
ditna politika z nesprejem
ljivimi, kratkimi roki odpla
čil je i>ovzročdla največ te
žav v zadrugah. Zadruge pa
imajo pred seboj kopico na
log: razvijanje novih samo-

SMad za reševanje starvovanjske problematike borcev
v Kočeviju je imel lani nekaj
nad milijon 100.000 dmarjev
dohodikov, porabili pa so
okrog 862.000 din. Letos bo
sklad skupaj z najetimi poso.
jdli razpolagal z nekaj nad tri
milijone dinarjev, kaitere bodo
porabili takole: Milijon din
za gradnjo družbenih stana,
vanj, 91.000 din so že odobrili
kot posojila kmetom borcem,
nekaj n^ dva milijona di
narjev i>a je namenjenih za
popravila, adaptacije in no
vogradnje stanovanj borcev.

upravnih odnosov na vasi,
razvoj koordinacije in ustvar
janje nove kreditne politike
do zasebnega kmeta.
Proučiti bo treba samo
Seminar za vodje
upravno zakonodajo v zadru
igralskih skupin
gah in ugotovita, ali ustreza
Sevniška
občinska
Zveza
novim stališčem in sklepom
kulturno-prosvetnih organiza
ter novim pogojem samo
cij je minuli teden v lovski
upravne organiziranosti na Trebnje: izšel je
koči na Brezovcu priredila
vasi.
^
album NOB
seminar
za vodje igralskih
Skupne
rezerve
bi morale
skupin, ki ga je vodil priza
Minuli teden je izšel album
veliko
hitreje
in
bolj
prožno
devni režiser, ravnatelj os
pomagati kmetijstvu. Občin spomenikov in drugih spo
novne
šole Šentjanž, Jože
narodno
ske skupščine morajo spre minskih obeležij
Bavec. Udeležence iz Krmejeti ustrezne programe glede osvobodilnega boja na ob
lja,
Šentjanža,
Malkovca,
kreditiranja
pospeševalne močju sedanje trebanjske ob
Boštajna in iz konfekcije Li
službe v kmetijstvu, izobra čine. Zelo lepa knjiga velike
sca je seznanil z osnovnimi
ževanja kmetijske mladine in ga formata, ki jo je pripra
prijemi pri vodenju dramskih
socialnega deda na vasi. Prav vila zgodovinska komisija pri
skupin.
na vasi je namreč največ so občinskem odboru ZZB v
cialnih problemov za katere Trebnjem, tiskala pa Tiskar
bi se morala družba bolj zav na šolskih delavnic tehniških
DOMINVEST NAM OBETA PRIHODNJE LETO
zemati.
šol o(b pomoči tiskarne »De
Na seji so ugotovili še to, lo«, vsebuje fotografije in
da so kmetijske organizacije kratke opise vseh spominskih
na območju sveta premalo obeležij. Album je izšed v
povezane, zato naj več raz približalo sto izvodih in bo
na veliko zidajo na bivšem mišljajo o sodelovanju, ki ga dragocen pripomoček tudi pri
Za zasebno gradnjo bo v Novem mestu prostora sejmišču, v Straži pa na ob razvoj vedno bolj neusmilje pouku zgodovine v osnovnih
Kregarjevega hriba. no terja.
šoilah.
za 50 hiš v Mačkovcu, za 250 pa v novi soseski Vmočju
Žužemberku je razgrnjen
Irča vas-Brod
zazidalni načrt za prostor
nad zdravstveno postajo, ker
v malo lepšem vremenu, rej, kaj je letos v gradnji ISKRA zelo potrebuje zem
ki se je začelo šele junija, in kaj se nam obeta prihod ljišče za svoje ljudi (vsaj za
hitijo graditelji zasebnih hiš nje leto.
20 hiš). Zazidavi na tem pro
na vse pretege. Poglejmo toDOMINVEST je kupil ne storu nasprotuje KZ Žužem
kaj stanovanj v blokih na berk, češ da kmetijcem ne bi
Znančevih njivah v Novem smeli jemati njihove zemlje.
mestu. Potrebovali jih bodo
M. J.
za nadomestilo pri rušitvi
Po podatkih iz strokovne literature trpi v slovenskem
Tomičeve in sosednjih stavb
Tečaj za varilce
zasebnem kmetijstvu skorajda polovica vseh krav molznic
na
Kandijski
cesti.
Rušiti
bo
zaradi premajhnega vpisa
v podjetju RIKO v Ribni
pomanjkanje fosforja, rudnine, ki razen kalcija sestavlja
do začeli letos pozimi, da bi
lani ni imela prvega letni,
živalske kosti in žive celice nasploh. Poznavalci celo trdijo,
ci, ki se hitro razvija, s^elo
uredili
dostop
v
naselje
Maj
ka in ga tudi letos, kot
da je vprašanje, kako zagotoviti oskrbo s fosforjem, eno
skrbijo za strokovno izobra
de
šile
in
pridobUi
prostor
vse kaže, ne bo. Kot kme
ževanje delavcev. Letos bodo
najvažnejših vprašanj preihrane domačih živali.
za trgovske lokale.
tijska srednja šola bo leta
na posebnem tečaju za varil
Zakaj je tako? Pomanjkanje fosforja največkrat po
Pri
sofinanciranju
upoko
1972 najbrž ukinjena. Na
ce spet priučili nekaj delav
vzroča kostJolomnioo, bolezen kosti. Premalo fosforja ali
jenskih stanovanj na Znanče cev za varjenje kovin.
to pa bo iznenada napočil
kalcija ali nepravilno razmerje med tema dvema rudni
vih njivah imajo težave, ker
čas, ko bomo na vrat na
nama ix>vzroča lizavost goveda, neješčnost, teža/ve pri
je SGP PIONIR zvišalo ceno
nos potrebovali za kmetij
obrejitvi, jalovost, slabo rast, slabotna teleta, prav to pa
kvadratnemu metru površi
stvo šolane ljudi. Ce ne
so bolezni, ki povzročajo i^im živinorejcem največjo
ne za 20 odstotkov od pov
bomo obdržali na šoli vsaj
škodo.
prečno 2300 na 2760 din.
učnega kadra, bo takrat
•Preučevanje teh neželenih pojavov, ki jih lahko
težko.
Gradnja družinskih hiš pri
preprečimo x rednim pokladanjem dobrih rudninskih
Zdaj, dokler je čas, mo
novi bolnišnici se je že raz
mešanic, je pokazalo, da gre predvsem za pomanjkanju
Novomeško
ramo vsi, in ne le KSS
mahnila: zasebniki gradijo
fosforja. Naši travniki in pašniki so premalo ali nič
Grm, razmišljati o tem.
sejmišče
tam 50 hiš, drugih 50 pa na
gnojeni s fosfornima gnojili, k še večjemu pomanjkanju
Soli je treba v tem sušv ponedeljek, 20. jtdija, je
Ragovski cesti. Za prihodnje
pa pripomorejo sušna leta, ki zmanjšujejo odstotek
nem obdobju zagotoviti iz.
leto pripravlja DOMINVEST bilo na novomeškem sejmu
fosforja v krmi.
obraževalno in strokovno
za zidavo dve območji: v naprodaj 380 pujsUcov, prodali
Merjenja so pokazala, da dobi naše govedo s fcrmo
delo drugih oblik. Naše
Mačkovcu, kjer bo v kratkem pa so jih 319. Kupci so prišli
običajiK) dovolj kalcija. Celo tako je, da preveč kalcija
območje potrebuje usta
licitacija, bo prostora za 50 največ iz sosednjih občin in
stopixjuje pomanjkcuije fosforja, to pa vodi do hudUi mo
novo, ki bi se strokovno
hiš, v soseski Irča vas — so plačevali za prašičke od
tenj v presnavljanju,. Vsa zapleteni odnosi in nadrobnosti,
ukvarjala s kmetijsko poBrod, kjer bo Uoitacija v poz 130 do 500 din.
kaj se dogaja v živalskem organizmu z rudninami, še
fVeševalno službo. Zakaj
ni jeseni, pa za 250 hiš.
niso pojasnjeni.
ne bi tega prevzeli stro
Blokovska gradnja naj bi
I Za dovoljno količino fosforja in kalcija moramo
kovnjaki na KSS, saj so
se v prihodnje odvijala na
Če želite
skrbeti predvsem z dobro domačo krmo, ki je zrasla na
to nekoč že delali. Naše
Znančevih njivah, kjer gradi
travnikih ali njivah, pognojenih tudi s fosfomimi gnojili.
kmetijske organizacije in
odgovor aU naslov Iz ma
SGP PIONIR za trg, IMV pa
Ce živali kljub temu dobijo premalo rudnin, kar spo
občine so odgovorne in ne
lih
oglasom
nam
pošljite
ima v načrtu gradnjo dveh
znamo po že opisanih bolezenskih znakih, je treba rudnine
smejo dopustiti, da bi os
v pismu dopisnico ali
novih stolpičev ob Zagrebški
dodajati z rudninskimi krmili: s klajnim apnom, krmilno
tali brez kmetijskega uč
znamko bs 50 par.
cesti.
kostno moko in podobnimi pripravki, za nasvet pa ne
nega kadra!
DPKAVA LISTA
p>ozabimo vprašati tudi živinozdravnika!
M. JAKOPEC
Občani ne gradijo samo v
Ini. M. Legan
Novem mestu. V Šentjerneju
Medobčinski svet ZKS No
vo mesto je na seji 6. ju
lija razpravljal največ o kme
tijstvu. Široke razprave pred
II. sejo konference ZKS, ki
je govorila o kmetijstvu, so
prinesle na dan veliko težav,
pa tudi pobud za rešitev te
preveč zapostavljene, toda
pomembne gospodarske de
javnosti.
Na
seji
medobčinskega
sveta ZK so menili, da mora
ZK svojo dejavnost tudi pri
nas usmeriti zdaj v kmetij
stvo. Kmetje čakajo dejanj,
ker je bilo razpravljanja ter
besedovanja že dovolj.
če povzamemo vsebino raz
prave na seji zelo na kratko,
bi lahko izluščili te najvaž-

Prostor za gradnjo 300 hiš

Kmetijski nasveti

Premalo fosforja!

Kmetijstvo brez strokovnjakov?
Ljudje se izogibajo sla
bo plačanega poklica, po
sebno če je vrhu vsega
umazan in naporen. Tako
je tudi s kmetijskim: delo
je umazano, naporno in
slabo plačano. Zato ljudje
beže iz njega. Samo šest
odstotkov slovenskih agro
nomov Se dela v kmetij,
stvu! V kmetijske srednje
šole zadnja leta ni vpisa,
letos pa se obeta porazno
majhen vpis tudi na agro
nomsko fakulteto v LjubIjani. Na štipendije, ki jih
ppnujajo kmetijske orga
nizacije, ni odziva.
Po obširnih razpravah o
kmetijstvu
ugotavljamo,
da mu bo treba pomagati
iz zagate. Brez dvoma ga
bo treba še naprej poso
dabljati, Tudi pripravlje
nost za pomoč je ie čutiti.
Kmetijstvo pa bo ob tem
v bodoče potrebovalo še
več strokovnjakov, inženi
rjev in tehnikov. Kje jih
bomo dobili?
Vprašanje je umestno
tudi za nas, ker KSS Grm

Letos nad 3 milijone
za stanovanja
borcev
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„Joj, kako veliiiiika Krka!"
Ivanček, Karlinca, Stanko, Majda, Marko, Sonja.
Tončka, Franci, Martina, Malči, Slavko, Ivan, Milenca, Irma, Marta, Martinca, Andreja, Jožek, Franc,
Boža, Branko. Nada, Ivica, Greta, Zvonka, Milaii,
Barbara, Dragica, Dušan, Slavka in še in še. 69 glaTic — od Irence, ki je najmlajša in bo šele to jesen
prvikrat šla v šolo in ki zasjH, samo če ima v na
ročju svojo malo punčko,* ki jo je prinesla s seboj
iz Bršlina, do 14-letnih fantov in deklet iz Fodgor.ia,
Suhe krajine in vasi okrog Novega mesta.
In počitnice pa veliko veliko sonca, smeha, iger
In malic na morski obali. In drobnih, drobcenih
školjk, rakcev in praznih hišic morskih konjičkov.
In morje^ neskončno morje tople slane vode pred
njimi, a v srčkih hrepenenje po domu, po domačih
gozdovih in zelenih rebrih in travnikih, kjer so še
včeraj pomagali pri košnji in žetvi, paši in varova
nju še mlajših pri hiši.
In morda prve počitnice, prvič daleč od doma,
prvič ob slovenskem morju... In prvič polni krož
niki in kozarci dobrot, kakršnih doma ni vedno. Po
nekod jih ni nikoli.. •
Počitnice ob morju.
Fazan pri Portorožu. Počitftiški dom novomeškega Rde
čega križa. Šotori na travni
ku za hišo za fante, spalnice
T hiM za punčke in dekleta.
Smeh in tekanje od jutra do
večera, sonček v očeh in vro
če sonce na modrem nebu.
Fantje so Kiti, Pingvini in
Galebi, deklice Sneguljčice,
Lisice in Morske deklice —
6 vodov po 12 otrok. Vsak
vod ima svojo starejšo vod
nico: tu 90 Anica, Alenka,
Milka, "Vida, Jožica in eko
nom Tone, ki vskoči povsod,
kjer je treba." Pa tovariš Fe
liks Orel s stopiške osnovne
šole, ki je upravnik kolooiije,
in Ančka Hrovatova, ki že
osmo leto prihaja čez poletje
v Portorož, čeprav ima vro
čine dovolj že iz novomeške
dijaške kuhinje.
»Vsako leto si rečem, da
ne bom več šla, pa ne vem,
kaj me zmoti, da spet grem
6 temi otroki na morje,« mi
pravi 2Agorela Ančka ob sko
delici kave, ki stoji pred me
noj v hladni jedilnici dopold
ne, ko »o otroci že skoraj
poldrugo uro na veliki por
toroški peščeni plaži.
»S temi otroki na mor
je...«

Doma si včasih tega ne
moremo, ne znamo ali eno
stavno nočemo predstavljati.
Kdor pa Je 'samo enkrat vi
del fačrpama,
podhranjena
telesca Šibkih, bledoličnih ot
rok iz naših vasi, njihova
suha rebrca in upadla rame^
na, pri mnogih pa tudi sikotraj

ugasle, žalostno predse str
meče prazne oči — ta bo znal
ceniti napore aktivistov Rde
čega križa, učiteljev, zdrav
nikov, socialnih delavk in do
stikrat obupanih mater, ki
ne morejo več pomagati šib
kim otročičkom iz socialno
zanemarjenih ali ogroženih
družin.
Ste kdaj pomislili, kako je
otroku pri srcu, ko gre prvič
od doma, pa četudi živi v ko
likor toliko urejeni sredini?
Srček se mu stiska od domotožja, čeprav le po skromni
bajti, v kateri živi. Mali Stan
ko je tiho jokal ves večer, do
kler ni presunljivega zadrža
nega dušenja zaslišal uprav
nik Feliks. Pobič je stal ob
postelji v šotoru in med jo
kom hlipaje klical mamo.
Kot piščanček se je zgrbil k
postelji in čakal, čakal. Up
ravnik mu je odgmil poste
ljo, ga položil vanjo in po
kril; komaj zaznavno Je meh
ka dlan pobožala kuštravo
glavico in brez pomilovanja
je Stanko nato zaspal — pr
vič sam, daleč od mame in
ata. »Mama« je bila sanj na
vada, da ni šel sam v poste
ljo.
»Joj, tovarišioa, kako veli
iiiika Krka!!« Je že v avto
busu vpilo več otrok, ko so
prvič v življenju videli mor
je. V Suhi krajini, kjer Je po
nekod do Krke debelo pol
drugo uro hoda. Je domača
reka pojem nečesa velikega,
globokega, hladnega. Ko so
čees nekaj ur nato otroci s
prsti pokušali slano morje in

videli, da ta »njihova Krka«
nikamor ne teče, so se šele
zares srečali z morjem.
»Tršica, tršica — poglejte
kakšna hiša plava po vodi!«
se je čudila Ivica, ko je za
gledala v portoroškem zalivu
belo jadrnico ... Milenoo so
komaj potolažili, ko je bilo
treba z barko na izlet v Savudrijo; bala se je čolna.
»Kakšen štedilnik pa gre
mo gledat?« so spraševali ot
roci, ko so se menili o sve
tilniku pri Savudriji.
Nekateri pridejo po znani
»repete«, dodatek pri malici
ali kosilu, tudi po dvakrat.
Po kruhu mlatijo, da Jih je
veselje gledati; sadje imajo
radi nekateri pa so zdaj pr
vikrat jed^j jogurt, paradiž
nikovo solato, puding ali si
rov namaz.
Valjanje po topli mivki,
igre z žogo, čofotanje ob ro
bu obale za neplavalce (po
lovica Jih ne zna plavati) ^
nenehno stiskanje k tovarišicam:
»Tršica, kdaj bom znala
plavati? Tršica, naučite še
mense!«
Po prvih dnevih jok utih
ne, iger je vedno več, med
seboj se že poznajo. Sprašu
jejo pa še vedno: »Kdaj bo
tisti ponedeljek, ko bomo šli
domov? In dnevi se vrstijo,
podobni so si kot domine —
od pol sedme zjutraj, ko
vstanejo, tja do devete, ko je
zanje konec dneva in pospijo v šotorih ali v hiši. Ko
že vse počiva, pa čaka up
ravnika Feliksa, ekonoma To
neta, medicinsko sestro Jo
žico In Vido, Milko, Alenko
ter Anioo še kup dela. V ku
hinji poskrbe za red poleg
Ančke Hrovatove še Justina
Šuštaršič, Fanika Zupančič in
Milka Hudoklin, ki pomaga
jo, da je v koloniji vse sito,
odžejano, pospravljeno in
urejeno.
Cez noč se ohladi tudi v^
lika trlkilogramska doza ma
stnega, hladilnega DELIALA,
lepo dišečega belega mazila,
ki ga je koloniji p>odarila
tovarna zdravil KRKA. Do
jutra samo, ko se na veliki
plaži spet začuje glas Fabjanove Jožice:
»Koga naj še namažem, ko
ga še pečejo ramena ali ob
raz?«
In za naših 60 dolenjskih
punčk in fantkov se začne
nov dan počitnic.
TONE GOSNIK

v

»

K slikam: »Daj, zamenjaj školjko, tudi moja je lepa!« (1) — Skupina fantov pred
prvim Šotorom v Fazanu, • ozadju: upravnik Feliks in zvesta kuharica Ančka (;i)
— Dopoldne na portoroild plaži: • tovarlšico »e iiTrajo (3) — Prijateljčki • žogo
(4) — Zbor za dopoldansko malico: Fabjanova Jožica bo danM had^rirala^delitev
(Foto:
. . Tone Gošnlk)
~
..-v
kruha in bi
breskev (5).
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CIGANSKO VPRAŠANJE TUDI V ČRNOMLJU

Pri „Štirih roitah"'grozijo
Odborniki zahtevajo, da bi Cigane ukrotili, ker
postajajo vedno bolj nadležni in napadalni

DEŽURNI
POROČAJO
•IZGRED V SAMSKEM DO
MU — Josip Siplanović je 17. ju
lija zvečer opit razgrajal v sam
ska domu podjetja Pionir v No
vem mestu. Kričal je in na ves
glas navijal magnetofon, da ljudje
niso mogli spati. Ko so ga mirili,
se je razburil, zato so poklicali na
pomoč miličnike. Odvedli so ga T
pripor do iztreznitve.
• NEVŠEČNOST PRI »LUKI«
— Prometni miličniki so odvezi
v pripor do iztreznitve Vladimira
in Edija'Zajber Iz Gorice pri KrSkem ter Franca Omerzo iz Ani
pri Krškem, ker so vinjeni v go
stilni. »Pri Luki« razgrajali in se
grdo obnaSali. Prijavili so jih tudi
sodniku za prekrške.
•IT.AIJJANU VZEL A\'T0'V10BIL — Ponoči, 18."julija je nekrto
s parkirnega prostora pred hote
lom Kandija vzel avtomobil »luncia« Italijanske registracije. Last
nik Paolo Ferrari iz Pise je imel
v avtu dokumente, kovček z ol lačili in večjo vsoto denarja. Za av
tom so poizvedovali miličnik' in
lastnik sam. Popoldne je Ilatiian
z Novomeščanom Dominikom Gutmanom ukradeni avto našel o>) ce
sti pri Malem Blatniku. Presenečen
je ugotovil, da ni nič .onanih.ilo.

Ze lani je občinska skupšči
na v Omomljii razpravljala o
neredih, ki jih povzročajo
Cijani pri Štirih ro
kah, kot so ugotovili na pet
kovem zasedanju skupščine,
pa je stanje vedno hujše.
Ciganske družine so vedno
številnejše, priseljujejo se še
nove, okoliško prebivalstvo
j>a to nadlego čedalje teže
prenaša. Cigani kar podnevi
pobirajo po njivah pridelke,
zadnje čase tudi seno, in če
kmet katerega zaloti, mu od
vrnejo:
— Ce ne pustiš, da odne
sem, ti ponoči vzamem dva
krat več.
Kmetje se bojijo groženj
in m. ajo mimo gledati, ka
ko jim drugi odnašajo plod
težko prigaranih pridelkov.
Pred kratkim se je zgodilo v
Semiču, da je neki Cigan zah
teval od voznika fička, naj
ga pelje v Novo mesto. Ker
je odklonil, ga je Cigan oklofutal.
Prebivalci več okoliških va
si so prej lahko otroke po
šiljali v mesto I« trgovinah
nakupovat, zdaj si tega ne
upajo več. Ko gredo otroci
mimo ciganskega taborišča,
jih Cigani nadlegujejo, tepe
. jo in jim grozijo.
Odborniki so zahtevali, naj
komisija za ciganska vpraša

nja pri občinski skupščini to
stvar prouči in pripravi pred
log za stroge ukrepe. Kakor
pa so povedali na občinski
seji, miličniki doslej Ciga
nov niso preganjali, zaradi
manjših tatvin, ker občani te^
ga niso prijavljali.

Prijatelja je okradei
Sezonski delavec, zaposlen pri
elektrifikaciji železniške proge Sev
nica, je kaj čudno pogledal, ko je
svojo pogrešano srajco čez nekaj
mesecev zagledal na svojem prija
telju Ziadu Muminoviču, s kate
rim sta skupaj stanovala v vago
nu in sploh bila najboljša tovari
ša. Tako je prišla na dan vlojnna
tatvina, zaradi katere se je moral
Ziad MiJninović, doma iz okolice
Doboja, zagovarjati na okrožnem
sodišču v Novem mestu.
Priznal je, da je vlomil v za
klenjeno omarico svojca kolege,
mu vzel srajco in še 560 din go
tovine. Ko je bila tatvina odkrita,
je ukradeno saoier vrnil, sodišče
pa mu je vseoio prisodilo 7 mese
cev zapora, pogojno za dobo dvrti
let.

KRONIKA NESREČ

•PEŠEC ZADET NA MOSTU
— 13. julija zjutraj se je šofer |
IMV Ciril Legan peljal s kom- I
bijem preko novomeškega mostu I
v Kandiji, ko je naproti pripeljal I
tovornjak. Med srečanjem je voz- I
nik kombija z vzvratnim ogledal- I
cem zadel pešca Mihaela Skrbca I
iz Dol. Suhadola in ga zbil na I
tla. Pešec je bil laže poškodovan. I
• ŠENTJERNEJ: NESREČA I
KOLESARKE — 13. julija popol- I
dne se te Frančiška Vidic iz Bre- I
zovice s kolesom pripeljala v Šent- I
jernej. V križišču je zavila, ne I
• V SIMAR.IETI UKRADENO
da bi nakazala spremembo smeri, I
KOIX> — i8. julija je Lojze Vovk
zato jo je Albert Avsenak iz Bre- I
iz Dolenie vasi pri Smarjeti pri
stanice, ki je za njo pripeljal I
javil miličnikom, da mu je nekdo
z renaultom, zadel ter zbil na I
ukradel žensko kolo izpred re
tla. Kolesarska je bila laže ra- I
stavracije v šmarjeških Toplicah,
njena.
cah.
• BREZOVICA: KOLESARKA
IZZA VOZA — Novomeščan Anton
•NA OTOeCU so SE STEPM
19.
julija
ob
šestih
zjutraj
štangelj
je 13. julija vozil tovor
— Popoldne, 18. julija so z Otocca poklicali na pomoč milico, ker se je pri Brezi na avtomobil njak proti Šentjerneju, ko je sre
je Marjan Raku§—Kreiger z Ble ski cesti godila huda pro čal voz, naložen s slamo. laza
voza je nenadoma pripeljala ko
da. ki se je pripeljal na izlet z
večjo skupino z Gorenjskega, iz metna nesreča, v kateri se je lesarka Antonija Zagore, zadela ,
neznanega razloga udaril Franca smrtno ponesrečil 37-letni Nu- v tovornjak in padla na tla.
Junca, zaposlenega na Otočcu. Po redrn Tafoski, ki je bil do Gmotne škode je za 7600 din, kolo
je popolnoma uničeno, kolesarka
glavi ga je mahnil tako hudo, da
so ga morali Odpeljati v novome ma na dopustu, sicer pa dela pa se je huje poškodovala.
ško bolnl&nico.
v Nemčiji. Z avtom je vo(zil •BISTRICA: MOPED JE OD
v koloni proti Zagrebu, ko NEHAL — Ko se je 13. Julija po
poldne Branko Skarja iz Gor. Je
mu je nied vožnjo po vsej senic
pri Sentrupertu z mopedom
verjetnosti p>očila zračnica, peljal proti Puščavi, mu je mo
ped
nenadoma
ugasnil, voznik pa
zaradi česar je avto zaneslo
padel in obležal v nezavesti.
v levo in je treščil v naspro. Vje novomeški
bolnišnici so ugoto
ti vozeči avtobus, od tam pa vili, da ima počeno lobanjsko
Na 1 leto zapora, pogojno ga je odbilo v jarek. Tafo dno.
za dobo treh let, je okrožno ski je imel tako poškodovan • VAIITA: ZANESLO JE TOVORNJAK — Leskovčan Franc
sodišče v Novem mestu ob
koš, da je kmalu zatem Kozole se je 14. julija popoldne
sodilo Vladislava Maleševca prsni
čez Vahto proti Novemu
v bolnišnici umrl. Materialne peljal
iz Mirne peči, ker je 8. fe škode je za okoli 10.000 din. mestu. Na mokri cesti je njegov
tovornjak
zaneslo v levo prav
bruarja ponoči poskušal za
tedaj, ko je naproti pripeljal kom
žgati lejseno barako v kaninobi Metličan Jože Grašič. Avtomo
Nesreča v Belčjem
bila sta trčila. Gmotne škode Je
lomu Vrhpeč, v kateri je spa
za 7000 din, Jože Gršič pa je do
vrhu
lo 8 deiavcev. Na srečo se po
lažje poškodbe.
žar m razširil. Ugotovili so, 12. julija popoldne sta bil
•LESNICA: VOZ BREZ LUCI
da je Maleševac zažgal iz ma kmet Franc Gorše in žena — Franc Avsec iz Mačkovca je
ščevanja, ker so ga malo Angela iz Belčjega vrha pri 14. Julija okoli 21. ure nalagal se
na voz, ki je stal na cesti
prej odpustili iz službe v Dragatušu nakladala mrvo na no
med Mačkovcem in Lešnico. Voz
kamnolomu. Obtoženi ima njivi. Zena je stala na vprež- nik osebnega avtomobila iz Šent
6 otrok v starosti od 3 do 12 nem vozu. Konji so nenado jerneja Rudolf Gorišek voza brez
luči ni pravočasno opazil, zato so
let, kar je sodišče smatralo ma potegnili, žena je padla Je
zaletel vanj. Škode je za 4000
kot olajševalno okoliščino pri in si zlomila hrbtenico. Bila dinarjev.
„
g OTOCEC: ZAVIL CEZ CE
odmen kazni.
je na mestu mrtva. 60-letna STO — Kranjčan Alojz Natlačen
Angela je zapustila moža :n se Je 15. julija dopoldne na mo
peljal od Otočca proti No
štiri polnoletne otroke. Ne torju
vemu mestu. Dohitel je kolesarja
sreča je zelo pretresla prebi Aleksandra Bevca .z Otočca, ki je
'Milan Vaš iz Krškega je valstvo. Pogreb Angele Gor vozil po levi. Ko je kolesar za
komaj polnoleten, a že star še je bil 14. julija. Udeležili slišal za seboj zvočni signal. Je
v desno ter motoristu zaprl
znanec sodišč. Ko je bil letos so se ga tudi predstavniki zavil
pot. Kranjčan se je skušal umakfebruarja na dvodnevnem do krajevne organizacije ZB iz • niti, na njivo, pri tem je padel
s) poškodoval hrbtenico. Od
pustu iz vzgojnp-pobol jSeval Dragatuža, katere članica je in
peljali so ga v bolnišnico
nega doma Radeče, si je do bila.
• PREČNA: NI IMEL IZPITA
pust za dva dni kar sam po
F. P. — 15. julija popoldne sta v Prečni
trčila z osebnima avtomobiloma
daljšal, medtem pa vlomil v^
Jože Srpčič iz Gor. Skopic in Ljuposlovalnico ljubljanske to
biša Djorovič iz Novega mesta.
bačne tovarne v Krškem. Od
Škode je za 5000 din. Ugotovili
so,
da je Srpčič pripeljal po levi
Ko se je v noči od torka
nesel je precej cigaret, bu
ceste, razen tega sploh ni
dilko in ure, denarnice in več na sredo 15. julija prvi svet strani
ma vozniškega Izpita.
drugih predmetov, v vredno začel kazati nad obzorjem in • GORJANCI: DVE NESREČI
sti 1.2(M) din. Izgovarjati se so meščani trdno špali, sta NA MOKRI CESTI — 16. julija,
ni mogel, ker so nekaj ukra novomeška miličnika na noč okoli 11.30 je na mokri gorjancesti zaneslo avto Francoza
denih stvari naSli pri njem v nem obhodu prišla do restav ski
Bremonda v avto Ivana SimoniVPD Radeče, kamor se je racije Br ^g. Pokljukala sta na ča lz Svržakov. Pri trčenju si je
kasneje vmil, nekaj pa pri vrata in opazila, da so od Francoz poškodoval glavo in prs
škode pa je za 1100 din.
klenjena. Se bolj sumljivo se niObkoš,
materi v Krškem.
14.40 je na isti cesti pri CrDjordje Zagorac iz Go
Zaradi vloma ga je okrožno jima je zdelo, ko sta iz no mošnjicah
spića dohitel tovornjak Ivana Casodišče v Novem mestu ob tranjosti lokala zaslišala ro mernika iz Brezovice. Zagorac je
sodilo na 1 leto in 4 mesece pot. Pregledala sta prostore prehiteval v nepreglednem ovinku,
zavil pred tovornjak, ga za
strogega zapora. Pri odmeri in tako zalotila mladoletnega naglo
del in se prekucnil predenj. Ško
kazni so upoštevali fantovo Novomeščana J. P., ki se je de je za 4000 dinarlev.
isstirjenost,
njegovo pisano medtem skušal skriti. Ugoto •DOBRAVA: AVTO POŠTENO
RAZBIT — 16. Julija, okoli 14.30
preteklost in prefinjen način, vili so, da je vrata nasilno sta
se |iri Dobravi srečala z avto
kako je prišel v notranjost odprl in. ravno ko je ho mobili Ljubljančana Janez Smolič
tel
v
notranjosti
nagrabiti
in
Ante
Margeta. Smolič je zape^trgovine, kot tudi to, da je
miličnika. 1 jal na levo, vozili sta trčili, pri
kaznivo dejanje storil na be plen, sta prišla
tem pa se je Smoličev avto tako
gu oz. na dopustu. Olajševal Fanta so predali preiskoval razbil, da so mu odvzeli registr
ski tablici. Škode ie za 8000 din.
nemu sodniku.
nih okoliščin ni bilo.

V smrt zaradi
zračnice

Zažgali iz
maščevanja

Vse letošnje leto je potekalo v pripravah na teden prometa s te^ovanjom
pionirjev Slovenije v prometni vzgoji in znanju. Ob vedno vecj^ stevjlu
žrtev prometa želimo, da bi tekmovanje najmlajših doseglo svoj plemeniti
smoter in da na cestah ne bi bilo tragičnih prizorov, kot je ta na praji
sliki. Fantek, ki je obležal na cesti ne bo nikoli vec pobral svoje solske
torbice •..

Fotoarhiv DOL. LISTA

Da bi bili najmlajši varnejši na cesti
Tako kot laiii je tudi letos
organizirala republiška komi
sija za vzgojo in varnost v
cestnem prometu zelo uspelo
akcijo za šolsko mladino pod
geslom: »11. republiSko šolsko
prometno tekmovanje — Kaj
veš o prometu«. Namen tek
movanja je bil predvsem, da
bi s Široko akcijo pritegnili v
prometno vzgojo mladine čim
Sir« krog za prometno vap
nost zainteresiranih institucij
in da bi v čim večjem številu
šol poživili skrb za prometno
vzgajanje naših najmlajših.
Menimo, da je 'tudi letos
akcija uspela, četudi se niso
prav vse osnovne šole odzvale
pozivu k sodelovanju. To so
Sole, kter vodstva Se vedno
gledajo na prometno vzgojo
kot na nppomembno delo aH
pa se izgovarjajo, da za to
dejavnost v Soli ni časa. Pro
metne nesreče in žrtve otrok
na cestah, tako kaže, Jih ne
ganejo.
Iz podatkov, s katerimi raz
polagamo, je razvidno, da Je
bila akcija v 49 občinah zelo
uspešno organizirana. Šolska
mladina je bila razdeljena v
Štiri skupine. Vsaka od teh
skupin Je tekmovala v okviru
posebnega programa. Celotni
program akcije pa je vseboval
likovno ustvarjalnost otrok s
področja prometa, poznavanje
prometnih predpisov, pred
vsem " praktičJio obeleRbo,
testiranje na posebnih za šo
larje prirejenih testnih polah,
ocenjevalno in spretnostno
vožnjo s kolesom ter pisanje
prostih spisov o prometu.
Tako kot vselej so bile tudi
to pot osnovni organi^tor ak
cije občinske komisije za
vzgojo in varnost v cestnem
prometu Pri izvajanju akci
je pa so bile med najbolj ak
tivnimi Sole. postaje in oddel,ki milice, avto-moto druStvo,
podružnice združenja Šoferjev,
in avtomehanikov in celo ne
katera podjetja. Žal smo tucu
to pot pogrešali večjo pomoč
društev prijateljev mladine,
odborov ljudske tehnike in
še nekaterih institucij.
Akcija v okviru II. republiš
kega šolskega prometnega tekmovanja je bila izvedena •
SUrih kolih. V prvem kolu so

bila na programu razredna in
šolska tekmovanja. Temu delu
akcije je bil dan poseben i»udarek, ker Je šlo za mnofaCno u^leležbo šoferjev in tudi
aktivnost čim večjega Števila
šol. Tako Je bilo v tem kolu
organiziranih 3.749 razrednih
tekmovanj in 440 šolskih tek
movanj s skupno udeležbo
97.978 šolarjev. Akcijo je organizralo v Sloveniji 440 Sol.
V drugam kolu Je bilo na
programu medšolsko oziroma
občinsko tekmovanje. Tekmo
vanje nI bilo organizirano v
tistih občinah, kjer
tako
odgovorne inštitucije ne pri
pisujejo prometno vzgojni in
preventivni dejavnosti poseb
no pozornost
(Dravograd.
Radlje ob Dravi. Črnomelj.
Metlika itd.).
Medtem ko so v prvem kolu
tekmovali šolarji od prvega
'do osmega razreda osnovne
šole, so tekmovali v drugem
in naslednjih kolih le šolarji
od 5. do 8. razreda, razdelleni
v dve stopnji. Tako je bilo v
drucem kolu izvedenih 49 ob
činskih tekmovanj. Tekmovalo
pa je 270 ekip nižje in 295
ekip višje stopnje. Ekipa Je
štela najmanj 3 tekmovalce,
ki so se tudi ocenjevali. Na
stopilo je 2.323 tekmovalcev ix
^95 osnovnih Sol.
Sledilo je tretje kolo. to
je medobčinsko ' tekmovanje.
Sodelovalo je prav tako 49
občin 8 40 ekipami nižje in
4fi ekipami višje stopnje ter
344 tekmovalci. Tekmovanja
so bila organizirana v Domža
lah. Velenju, Ptuju, Murski
Soboti, Novem mestu, na Je
senicah, v Novi Gorici In Kopru.
Za zaključek tako množične
In uspešne akcije je bilo
organizirano Se četrto kolo,
to je republiSko finalno tek
movanje v Mariboru. Poleg
osmih območnih ekip iz Slo
venije" BO sodelovale v finalu
Se tri ekipe iz Bosne in Her
cegovine, Makedonije in Voj
vodine ter ekipe iz treh av
strijskih mest. Po veličastnem
sprevodu po mariborskih uli
cah so spregovorili tekmoval
cem in številnim gledalcem
predstavniki občinske komisi
je Maribor, republiške komi

sije, pionirske organizacije,
občinske skupščine Maribor In
polcrovltelja tdanovanja pod
jetja »Spedtrans« iz Maribora.
Nato Je bilo tekmovanje v
ocenjevalni vožnji s kolesom
po mestnih ulic^, spretnostni
vožnji s kolesom na poseb
nem poligonu in testiranje.
Vmes pa je bilo Se posebno
tekiTMivanJe pionirjev promet
nikov v prometnem kvlzu in
orientacijskem pohodu po Ma
riboru. Sodelovalo je 29 ekip.
Ol)e tekmovanji, to je repub
liški finale in srečanje pionir
jev prometnikov, sta bili or
ganizirani v okviru jugoslo
vanskih pionirskih iger.
Po tekmovanju je pripravila
republiška komisija za varnost
prometa v restavraciji tovar
ne avtomobilov »TAM« skup
no kosilo za vse tekmovalce
In spremljevalce ekip. Mari
borski Šolarji pa so Izvedli
kulturni program. Ob tej pri
liki je bila razglasitev rezul
tatov.
V republlškMn finalnem tek
movanju »Kaj veš o prometu«
Je bila v republiškem merilu
najboljša ekipa iz območja
Novo mesto. Najboljše mesto
je pripadlo tekmovalcu novomeške^ ekipe Janezu KavSku.
Ta uspeh sta ponovila novomešlč& ekipa In posameznik
tudi v me^epubliškem oziro
ma mednarodnem tekmova
li". 1.-1
V prometnem kvizu je bila
najboliša ekipa pionirjev pro
metnikov osnovne šole »Boris
Kidrič« iz Maribora.
Vseh tekmovanj, od razred
nih do republiškega finala, je
bilo v okviru akcije »II- re
publiško šolsko prometno tek
movanje« 4.257 s skupno
100.789 tekmovalci — šolarji.
Pri organizaciji tekmovanj je
sodelovalo 2-9^ predstavnikov
raznih Institucij, komisij za
varnost prometa, šol, postaj
in oddelkov milice avto-moto
društev, podružnic združenja
šoferjev in avtomehanikov in
drugih.
S prijetnega srečanja pionir
jev prometnikov so se razšli
pionirji v Mariboru z eno sa
mo željo: učiti se še naprej
pravllega ravnanja v prometu.
DRAGO SUHI

Vlomilec na dopustu

Zaloten pri vlomu

Prvi kullurni teden
v Šentvidu pri Stični
Obiščite prireditve v okviru kulturnega tedna!
25. JULIJA OB 20. URI;
v avli osnovne šole v Šentvidu pri Stični:

koncert štirih šentviških
pevskih zborov
26. JULIJA 1970 OB 10. URI:

odkritje spomenika padlim
partizanom
IN KONCERT GODBE MILICE IZ LJUBLJANE

SPOMINI NA DNEVE VSTAJE SLOVENSKEGA NARODA

Portret tega tedna
Nad 20 let pri godbi
V godbo več mladih iz glasbene šole in redneje na vaje - Priznanje za delo pri godbi

Alojz Gumzej iz Kočev
ja, figurant na Rudniku,
je star šele 35 let, pri
godbi pa je že dobri
dve desetletji.
^
— Ce se ne motim, si
že 20 let pri godbi.
— Ne 20, ampak 22! V
novi Jugoslaviji imam naj
daljši staž pri naši godbi.
Vendar pa godba v Kočev
ju obstoji že najmanj od
leta 1925. Imamo nekaj
godbenikov, ki so bili že
takrat pri godbi. To so
Johan Lunder, Andrej
Struna, sedanji kapelnik,
Jože Primožič in Prane
Bel(jan. Vendar so ti prišli
k naši godbi v novi Jugo
slaviji nekaj let za menoj.
— Kakšne nazive je vse
imela kočevska godba?

— Prva mestna goda
»Proleter« je bila ustanov
ljena 1946, nato smo se
priključili »Svobodi«. Po
njeni ukinitAri smo se
preimenovali v »Rudniško
godbo«, od letos pa smo
»Delavska godba Kočevje«.
— Kateri instrument
igraš?
— Tenor.
— Si dobil za svoje delo
kakšno priznanje?
— Maja lani sem dobil
plaketo za 20-letno delo
pri naši godbi. Tako pla
keto je dobil le še Ljubo
Kamenar, ki pa ni več pri
godbi. Več drugih je do
bilo plakete za 10-letno
delo. 2e tri leta sem tudi
namestniJk kapelnika ossiroma dirigent.
25daj se je vmešal v
najin pogovor še neki
Gvunzejev znanec: »Zapiši
te, da je najbolj delaven
61an godbe. Ce njega ne
bi bilo, verjetno tudi god
be ne bi bilo več.«
— Si kaj zanimivega do.
živrt pri godbi?
— Ne. Samo kapo sem
včasih nosil po strani.
— In kaj si želiš?
— Da bi naša godba do^
bivala naraščaj, se pravi,
da bi nas bilo več. Pred
vsem bi lahko dobivali več
mladih iz Glasbene šole.
Zdaj nas je le 25, pa še
ti ne prihajamo redno na
vaje. Naša godba je ena
redkih kulturnih skupin v
Kočevju, ki še dela. Po
vsod smo zraven: od po
grebov do proslav. Želim
si tudi, da bi naši stalni
godbeniki bolj redno pri
hajali na vaje.
J. P.

Dvalndevetdeset pomladi dragarske tete
Pi«

Marija Malnar, poročena Hudolin, ki jo
daleč na okrog poznamo kot dragarsko teto
Mico ali staro Hudolinko, je praznovala 16.
junija svojo dvaindevetdeseto pomlad.
Rodila se je 1878 v Malinišču pri Osilnici.
Bilo ji je 20 let, ko se je poročila v gorski za
selek Drago. Rodila je 9 otrok: Antona, Petra,
Olgo, Micko, Angelo, Jožeta, Anko, Lenčko in
Pavlo.
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Predvojna gostilna Hudolin v Dragi pri Borovcu, kjer
so imeli zavetje prvi aktivisti in partizani vse od le
ta 1941 dalje. Zadnjega maja 1942 so jo Italijani po
žgali.
V Dragi pri Borovcu je ži
vela 50 let, odkar ji niso zad
nja maja 1942 Italijani po
KAJ SO PRED 70 LETI PISALE
žgali,
oropali in razdejali
doma.
Vas Draga leži v borovških
gozdovih 825 m nad morjem.
Imela je le dve hišni števil
ki. Hudolinovo posestvo je
imelo okoli 40 ha gozda in
njiv. Na njem so redili 10
do 15 glav govedi, okoli 20
ovac, prašiče, drobnico. Pri
delovali so krompir, oves, rž,
vprašanje poroča avstrijsko društvo ptič zelje in dnigo, kar še raste
Črvi na pohodu
jih prijateljev, da so kosi in lastovice naj na taka višini. Gozda so imeli
bolj preganjači brenceljnov, in da svoje veliko, vendar tedaj les ni
•(IZ RADOVICE) — se nam poroča:
mladiče sosebno radi s tem mrčesom pita imel cene In ga je bilo treba
Cerv »kiseljak« se je pri nas v toliki mno
jo. Ker bi se prav mnogo teh ptičev na na vprežnih vozovih voziti v
žini prikazal v vinogradih na trtah oziro
selilo, bi se gotovo znatno zmanjšali bren 30 km oddaljeno Kočevje.
ma na grozdju, da preti uničiti gotovo
celjnl. Ako se žival vsak dan zmiva s teko
Del dohodkov je donašala
polovico, če ne vsega grojsdja, katerega
čino v jesihu kuhanega orehovega perja, tudd gostilna, ki je bila na
nam trta obeta, ter pri nas do 2sdaj nismo
se nekoliko odpravi nadležne brenceljne. prometnem gozdnem vozlišču.
imeli nobene uime. Ubogi vinogradniki, la
•(KOLIKO JE SLOVENCEV V AME- Tod so vsak dan, predvsem
nam pomagajo vse ceremonije okoli nove
RIKI?) — v' Zjedinjenih državah je pri ob ponedeljkih in sobotah,
ga trtja, ako nam Bog svojega sv. blago
bližno okolu 90.000 Slovencev -in -50 sloven prehajali številni gozdni de
slova ne da.
skih duhovnikov. Največji slovenski nasel lavci skozi planine, pa tudi
•(TOPNICARSKE VAJE) — pri Kr
bini sta Joliet in CSeveland. V Clevelandu prebivalci vasi Ravne in Bo
škem bodo tirajale od 15. julija do 12. avgu
je 3.500 Slovencev, v Calumetu jih je 2.000, rovec, Kočevarjd in Slovenci,
sta. strelnih vaj se udeleže topličarski pol
v Pennsjrlvaniji siooo.
so hodili mllnarit v Belico,
•(DOLENJSKA ŽELEZNICA.) — POd kjer so bili Štirje potočni
ki št. 3., 7., 8. 9.
predsedstvom g. baroha Schwegla se je mlini. Skozi planine so nosili
•(LJUBLJANSKI GRAD) _ ki je od
potresa prazen, se bo ix>pravil ter zop>et ra vršila 21. junija na Dunaju šesta redna nahrbtnike in vreče, često pa
glavna skupščina delničarjev dolenjskiJi so prišli tudi turisti, da ne
za kaznilno porabil. Stroški poprave so
železnic.
prevdarjeni na 12.000 gld.
govorimo o ljudeh, ki eo mo
•(ČEBELARSKI SHOD.) — V Celov rali tod peš na srez v Kočev
•(KONJ IN HLAPEC UTONILA STA)
cu
se
bo
v
dneh
od
12.
do
17.
aVgusta
t.
1.
je. Vse to življenje je danes
— dne 23. jun. Hlapec g. Juvančiča na Zi
vršil (Jebelarski shod. Ker se bo na tem popolnoma zamrlo.
danem mostu je pcjjal 3 konje v Savo na
shodu
poročalo
o
najnovejših
uspehih
čepajat. Ker je pognal konje predaleč je
Kljub težkim časom se Hu.
beloreje, in ker je kraj zborovanja blizu
hlapec in konj, kterega je jezdil, utonil,
naše dežele, želeti bi bilo, da se tega sho doUnovim ni godilo slabo.
ostala dva konja sta se s plavanjem rešila.
Delali so pridno, živeli skro
da udeleže tudi naši čebelarji.
•(KEDAJ SE JE ZAČEL V AVSTRIJI
• (JAVNA SOLSKA SKUŠNJA) — mno, hlevi so bili polni, bilo
KADITI TOBAK?) — Pred dvesto leti, po
»Glasb. Matice« v Novem mestu 12. t. m. pa je vsega pri hiši, saj Je
sebno v majniku leta 1700. Tega časa so
je p>okazala zopet lepe uspehe te glasbene bilo gospodarstvo v rokah
bili izdani razni odloki, ki so se tikali
šole. Nastopilo je čez 20 učenk in učencev dobre in varčne gospodinje
kajenja tobaka. Do polovice XVII. stol. je
posamič in skupno, ki so pokazali v igra ter prizadevnega gospodarja.
bilo kajenje tobaka strogo prepovedano.
nju na klavir, na razna godala in pihala, Vsi so bili sitd kruha in žgan•(SOVRAŽNIKI BRENCEUNOV.) —
da imajo v gg. Ig. Hladniku in Josp. Pouli cev.
Složno in mimo življenje
Poletje je tukaj in ž njim za konje, goved
dobre učitaj*) ter da se z večine uče prav
je prekinila vojna. Zadnjega
in drugo žival grozna muka brenceljnl, ki
dobro.
žival do krvi pikajo in se jim oelo ne(IZ DOLENJSKIH NOVIC, maja 1942 so vasico neopaz
ipirežna žival ne more ubraniti. Na neko
15. julija 1900) no obkolili Italijani. Hčerka

Dolenjske Novice.
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Italijani so ji maja 1942 požgali domačijo - »Takrat sem bila
mlada, 64 let sem imela in sem lahko tekla« - S številno družino
je živela v hiši iz lubja in votlini - Dojenčku zatisnila usta, da jih
ne bi našli Italjani - Dajala je zavetje prvim partizanom
Lenčka Je ležala na porodni
postelji, četrti dan ix> po
rodu. Italijani so zažgali hišo,
družino pustili brez vsega
sredi gozda, postrelilf 20 ovac
in jih naložili na mule, ulo
vili in odpeljali 3 krave, polovili vse kokoši in pobrali
jajca, jedli surovo kurje me.
so, aretirali in odpeljali zeta
Jožeta škodo ...
Stara Hudolinka Je opazi
la Italijane, ko so o^oljevali
vas. Delala je na njivi. V vas
je korakal partizan Albin. Ob
hiši pri studencu in orjaški
lipi se je ustavil. Prišel Je
čea čabranske doline skoad
planine, ves utrujen in upeh^. Pod lipo so bili zet Jože,
gozdar Levstik Stanko, logar
Turk, praktikant Obrič ...
»Tekla sem kar so me ne
sle noge: »Bežite! Italijani!«
Niso mi verjeli. Le Albin se
je v hipu znašel in zbežal
Za njim sem jo odkurilla jaz.
Strojnice so zaropotale. Osta
li so bili ujeti v pasti.
Pohitela sem v Ravne, da
obvestim partizana Rudija
Cvara, Vasjo, sekretarja Zma
ga. Pri Cvaru je bilo vedno
štabno osebje. Srečala sem
Goršeta in Nežko. Nista ver
jela, ko sem vpila: »Italijani!
Bežite!« Dejala sta, da se mi
meša. Vse bi bilo lahko iz
nenada končano. Partizani so
zajezdili konje in odhiteli
proti Dragi. Naleteli so na
Italijane, ki so se brez boja
vrnili. Niso si upali dalje.
Odšli so nazaj skozi travo
proti čabru.
Takrat "^em bila še mlada,
štiriinšestdeset let stara, "lah
ko sem delala in tekla. Sedaj
sem oslabela, priklenjena na
posteljo.«
Tako mi je prii>ovedovala
dragarska teta Mica o spomi
nih na najtežje dni svojega
življenja.
Isti dan se je Hudolinka
vrnila na domačijo, ki je še
vedno gorela. Okoli nesrečne,
ga doma je nesrečno tavala
njena družina in vnuki. Niso
imeli kaj Jesti in obleči, ra
zen, kar je bilo na njih. Tež
ko ji je bilo pri srcu, in ven.
dar je vse tolažila. V logarnici je uredila prenočišče.
Slednji dan je nato vodila
družino v notranjost gozda,
na Mali vrh nad Belico. Nav
zdol je bilo videti vasi, ki
Jih Je čakala enaka usoda. Za
tekli so se v opuščeno delav.
sko bajtico iz smrekovega lu
bja, jo obnovili, popravili
streho. Cez dan je nabirala
jagode, ponoči pa zahajala v
BeUco in druge vasi, prosila
in znašala živež. Zatekla se
Je k Ožboltovi Francki in dru
gim. Povsod so Jo imeli radi
in Ji pomagali, vendar to ni
trajalo dolgo. Tudi te vasi in
prebivalce je doletelia enaka
usoda.
Tudi iskanje zelišč, nabira,
nje j^odičevja in kopanje
krompirja v dolini je postalo
nevarno. V Dragi Je krompir
komaj prišel iz zemlje. Itali
jani so populili vso cimo in
tako uničiU krompir na r^jivah.
Italijanska ofenziva Je zada
la nov udarec njeni družini.
Morali so bežati tudi iz bajte
iz lubja. Zatekli so se v vo
tlino Bela stena nad BeUco.
Italijani so jim podrli bajto
iz lubja in prestrelili lonce, ki
Jih Je prinesla s pogorišča.
Tudi v pečini bi jih bili knmlu našli. Slišali so bojo Ita
lijanov. Lenčka je zatisnila
usta otroku. Italijani so šli
mimo.
Vse naokoU Je pokalo. Dvanajsturna bitka za Taborsko
steno se Je bila v neposredni
bližini, nasproti Beli steni.
Tudi njena družina je bila
obdana od Italijanov.
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življenje dragarske tete Mice je bilo od rane mladosti
naporno. Vendar je bila pol
na volje, ustvarjalnosti in neutrudljiva pri delu. Kmalu
je postala vdova, vendar za
to njeno gospodarstvo ni na
zadovalo. Za nekaj let je z
otroki odprla pred vojno go.
stilno v Osilnici. Med vojno
sem se večkrat zatekel k njej
na Dolnjo Brigo, kjer je po
italijanski, ofenzivi živela v
opuščeni kočevski hiši. Zo
pet Je iz nič ustvarila toliko,
da vsaj, krompirja niso bili
lačni. Vso vojno Je pomagala
partizanom, delila z njimi do
bro in slalM, Po vojni je ži
vela v Banji Loki. Vsi jo poznajo kot pridno partizansko
mamo, ki ni posmala sebič
nosti in ne počitka.
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Zaščititi žival - ut
»Vas bi ujel v past in '•
Kočevski polharji pri
pravljajo zanimivo razsta
vo, na kateri bodo prika
zali vse, kar je v zvezi s
polšjim lovom in to pred.
vsem s folklornega gledi
šča. Osnova razstave bodo
vsekakor raznovrstne pol
šje skrinice od najstarej
ših do najnovejših, doma
stro jene kožice, *iolhovke
in ostali krzneni izdelki.
Prišlo je že več prijav
iz raznih krajev. Zanima
nje za razstavo je veliko.
Razen prijav in nasvetov
smo prejeli tudi dopisnico
prav surove vsebine, če
prav je z njo hotel nekdo
(ali nekateri) braniti ži
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Odbornik in 'tajnik krajev
ne skupnosti Bela cerkev,
Anton Vovko iz Družinske
vasi, je imel te dni veliko
dela. Takole je povedal:
»Treba je pripraviti zbor
volivcev in se pogovoriti in
odločiti o stvareh, ki zade
vajo vse volilce naše kra
jevne skupnosti. Kmetje tež
ko plačujejo davke, še teže
pa prispevajo denar za ureja
nje poti, vodovoda in dru
gega, kar bi bilo treba čim
prej urediti za dobro prebivalcev in razvijajočega se tu
rizma. Pogovoriti se moramo
o nakupu peskokopa in o
njegovem izkoriščanju ter o
napeljavi in možnostih finan
ciranja zavoda za vasi Kronovo, Družinska vas in Bela
cerkev. S tem bo okrog 100
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Mice
'ti se je priselila v
! Kljub svojemu deliu letu je še delala
' na njivi in še da>lna volje, bistra ka^finka. Pred dnevi
•opet obiskal. Ležala
^Ui. Bolna je. Obu®Pomine. V razgovo• - vrnila v predvojna
^•^^stja med vojno in
• '^jala o današnjem
ki je veliko lažje.
1 ji brezskrbno. Srce
• ^ za neobdelano zezemlja daje kruh
i
in nikdar ne od•
ki jo ljubi in jo
;^^em dvaindevetdese.
dnevu ji želim
^Uše, predvsem, da
1 Okrevala, zapustila
^ še dolgo živela
tako vedra in
^or jo poznamo.
} Sem, da ji tako žeki jo poznajo;
partizani, ki je skr.
' ® v Dragi in na Dol• Od tistega orožnika
6B je skrivala pred
ob ra^adu stare
3®. Ovara in drugih
Kočevskega bata• do odreda ter parbolnišnic, central^ KPS, prav tako
.3anji. sosedi, prijate-
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Ob letošnji obletnici ustanovitve INLESA je slavilo
20-letnico dela v podjetju 17 članov kolektiva. Na sli
ki: člani kolektiva pred domom na Travni gori 10.
julija (Foto: F. Levstik)

Žuljava jerokakmečke žene

Denar je menda res sveta
vladar^ sicer se ne bi moglo
zgoditi to, kar so doživeli
svojci Antona Pozuna iz Vra
nja pri Sevnici. Mož je šel
26. junija na mariborsko ca
rinarnico, da bi prevzel kme
tijski stroj. Nesreča je hote
la, da je ob nenadni slabo
sti na mestni ulici tako ne
srečno padel, da je obležal
v nezavesti. Odpeljali so ga
v mariborsko
bolnišnico,
kjer je več dni ležal brez za
vesti. Svojci so več dni za
man povpraševali na milici,
kam je izginil, četrti dan pa
so dobili iz bolnišnice — ra
čun za plačilo stroškov pre
voza od mesta nesreče do
vrat bolnišnice, šele po njem
so vedeli, kje je Anton.

Dober tek!

Dogodilo se je v enem iz
med gostišč v prelepi Mirenski dolini. Za mizo sta se,
usedla dva gosta in eden iz
med njiju je naročil narezano
govedino z oljem in čebulo.
Ko je hotel prineseno jed
malo premešati^ se je pod
govedino zasvetila prava me
Tradicionalna proslava v spomin na ustanovitev
sarska vmha. Seveda je bilo
; »anoi.
industrije stavbnega pohištva Inles v Ribnici takoj konec jedi, gosta nista
TONE 02B0LT
hotela slišati o čem drugem
Nagrade je jubilantom po in sta ob pijači hotela le še
1. julija 1962 so se razcep
delil
generalni
(direktor
pod
ljena podjetja lesne stroke v
malo posedeti v gostišču.
Ribniški dolini združila v eno jetja Vinko šparovec. Po po
Pa se za sosednjo mizo use
podjetje INLES, ki združuje delitvi so vse nagrajence po de kmet in, glej ga šmenta,
štiri samostojne delovne eno gostili. Dan Inlesa je postal zaželi prav tako govedine v
te s skupnimi službami za že skoraj tradicionalna pro olju. Gostilničarka mu jo pri
—Lev— nese hip zatem iz kuhinje —
komerpialno, finančno-raču- slava.
?<ože slekel!«
novodsko in razvojno področprav isto kot prvemu gostu
izmed dopisnic,
je.
— seveda brez
mesarske
Nova
novomeška
° Ootovo pisali že
muhe. Prva dva sta komajda
Centralni
delavski
svet
je
i. P^spodje, ima taverjela svojim očem. vendar
naselja
pred tremi leti sklenil, naj bi
»Zbrani smo
nista hotela motiti dobrega
vsako
leto
nagradili
člane
de
Predlagali so, naj bi si No
' in beseda teče o
lovne skupnosti, ki delajo v vo mesto priključilo nekatera teka lačnemu človeku.
Snujte ae, da priposameznih delovnih enotah nova naselja. Na zadnji ob
''nor i ji nemočže deset in dvajset let.
činski seji so odborniki so
fbfcih živalic-polhglašali, naj se priključijo
bi ujel v past in
Letos so z veliko nagrado mestu
Cegelnica, Groblje,
slekel, brezInlesa za 20-letno delo nagra Ločna, Mala Bučna vas, Mu- •IZLET NA KRN prireja pla
^^di bi vas si ogleninsko društvo. Odhod 7. avgusta
dili 9 delavcev iz delovne eno haber in Velika Bučna vas, ob
13. uri z osebnimi avtomobili
"apisa ni bilo. Tate Ribnica, štiri iz enote Lo Dolenje Kamence in Potočna izpred hotela Metropol. Nočitev
^l^tak junak polhe
ški p>otok, dva iz enote So- vas, Gotna vas, Jedinščica in v Vršnem. 8. avgusta odhod na
Povratek preko Krnskega je
dražica, enega pa iz delovne Regrča vas, Ragovo, Krka in Krn.
zera, Trente, Vršiča in Kranjske
človekoenote »»kupnih strokovnih Velika Cikava ter Mačkovec gore. Nočitev 8. avgusta v planin
•
zaščitnikov ži'služb. Prav tako so nagradili pod Trško goro. Novo mesto skem domu Lepena. Prijave do
kože bi slekel orza 10-letno delo deset delav bo tako' obsegalo 21 našel j. 6 avgusta pri tov. Tratniku.
<e edinstvene
cev.
Iz enote Ribnica, štiri iz Staro območje mesta ima
® Tazstavei naše
enote Loški potok in šest iz 11.520 prebivalcev, priključe Kakšne štipendije?
A. A.
delovne enote Sodražica.
no mestno območje pa 2859.
Na zadnji občinski seji so
odborniki
potrdili
statut
sklada
za
štipendiranje.
Pravilnik o štipendijah dolo
'OGREŠATE MED SVOJIMI VOLIVCI, ODBORNIK?
ča, da bodo za prvi letnik
na
fakultetah, visokih in
višjih
šolalj
dajali štu
dentom po 320 dinarjev, šti
pendije pa se bodo vsako
leto dvigale — do 400 dinar
jev v četrtem letniku. V
srednjih šolah, kjer je vi
'.^ovko iz Družinske vasi: »Volivci so odbornikova opora, šina
štipendije odvisna od so
>^orali z njim tesneje sodelovati!««
cialnega stanja prosilca, od
njegovega kraja bivanja, let
šole in šolskega usi)e»Poudariti moram, da se je razvuneli težave pri urejanju nika
.0^ .^^ovod, vendar
ha, bodo osnove štipendije
tudi prebivalci zboljšala dostava pošte. Se komunalnih zadev.
od 140 do 210 dinarjev.
i^^ati precej v de- daj jo dobivamo že v dopol
Naša največja želja pa je,
nrv.
Razen tega danskem času. Zelo delavni da bi v tem desetletju z last
Še nikdar tako
, ^i še letos urediti so tudi gasilci v Beli cerkvi,
• Volčji gorici, pri ki so lani popravili gasilski nimi sredstvi asfaltirali cesto
zgodaj
šmarješke
Toplice—Družinska
^ morali tudi pre- dom, letos pa bodo kupili še vas—Bela cerkev—Draga.«
Volilni
komisiji
pri občin
^^gati s prostovolj- kombi za prevoz.«
A. VITKOVIC ski skupščini Metlika ter pri
— Kaj zanima vaše voliv
občinski konferenci SZDL bo
bila na območju ce in kaj ne?
sta skupno s kadrovsko ko
Do
jeseni
načrte
^^^pnosti Bela cer»To, s čimer se ne mo
misijo pri komiteju že te dni
^ pot Draga—Hrib remo pohvaliti, je mrtvilo v
razpravljali o evidentiranju
delovanja
/[• Kakšna je bila kulturno- prosvetnih dejavno
kandidatov za volitve, ki bo
"Ciežba volivcev?
Obe
seji
konference
ZKS
stih. Volivci se zelo zanima
do leta 1973. S pripravami
^Volivci za urejanje jo za dogajanje v celotni ob in plenumi ZKS in ZKJ so na volitve še niso nikdar ta
Prispevali z delom čini, zlasti zaposleni, želel nakazali veliko nalog, ki jih ko zgodaj začeli, zato upajo,
'^® 000 dinarjev, kra pa bi, da bi se bolj zanimali moramo zdaj na vseh ravneh da tokrat ne bo tako velikih
jnost pa je prispe- tudi za delo krajevne skup prilagoditi našim pogojem in kadrov.s.kih težav, kot so jih
_^in. Navozili so kar nosti. Potem bi tudi bolje uresničevati. Na seji medob imeli prej.
činskega sveta ZK Novo me
kamenja, ki so ga
sto so 6. julija sklenili, dh
lokami brez kakršStrela požgala
moramo do jeseni v vseh ob
'^ičnih pripomoččebelnjak
činah,
v
okviru
območja,
ki
France Osolnik
^8a so prebivalci
ga zajema medobčinski svet
Pred
kratkim
je udarila
Hrib, Vinjl vrh
ZK Novo mesto, v podjetjih strela v čebelnjak last čebe
^ voz kamenja in
Je v Novem me in v vseh organizacijah ZK larjev Ložarja in Juvanca iz
6-580 din, vsi pre stu19.v julija
87. letu starosti premi. pripraviti stvarne programe
so za popravilo nuJ France Osolnik. O zasluž delovanja v smislu stališč Ribnice. V čebelnjaku, ki je
^ali 4.295 ur pro- nem pokojniku, ki Je bil, če partijskih organov. Ta stali stal v bližini Dolenjih La^v,
Je bilo 13 panjev — 10 Lo' dela.«
prav rojen na Jaivomiku pori šča nalagajo vrsti oblastnih žarjevih in trije Juvančevl.
*e je v zadnjem Kranju na Gorenjskem, z vso in političnih ter samouprav Po streli ni od čebelnjaka
® zboljSalo na ob- družino nadvse te aio povezan, nih organov obsežno delo, ki ostalo nič, ker Je požar v
^rajevne skupno- z Dolenjsko, bomo obširneje ga morajo opraviti vsak na kratkem času vse uničil, ško
da znaša več tisoč dinarjev.
poročali v prihodnji številki. svojem območju.

Že tretjič: dan INLESA

/ti človeka

PLANINCI!

izgibano kulturno življenje"

I

Mlada leta so že daleč za nami. Ne pišemo več šoLsikih
nalog, ki so nam bdle vedaio v veselje, niti ljubezenskih ,
pisemc. Le včasih napišemo čestitko očetu ali materi, bratu
ali sestiri.
Toda tudi žuljava roka kmečke žene še prime za svinč
nik, in ko nima nikogar, komur bi potožila svoje gorje,
vzame svinčnik in zlije vso sivojo bolečino na p^ir, čeprav
ga takoj nato sežge. Vendar sroe se ohladi in bolečina
je lažja.
V časopisih veliko piše o napredku v znanosti in
vzgoji otrok, le o vzgoji kmečke žene ne najdem nikjer
ničesar. Vendar kdo je bolj potreben vzgoje kot kihečka
žena, ki zaradi težkega dela ne more nikamor, a če le
najde v časopisu kakšno vrstico zase, jo to dvigne, da
laže nosi breme življenja.
Oprostite mi, če je uvod predolg. Namenila sem se
napisati nekaj vrstic, ko gledam in okušam življenje na
vasi, nekaj razmišljanj o odnosih med ljudmi.
Na gruntu, ki mi ga je izročil oče, živim že 18 let.
čeprav nesposobna in neizkušena, sem se vživela v to.
Ko sem prvo leto videla, kaj mi je zraslo od tistega, kar
sem posejala s svojo roko, sem bila hvaležna materi zem
lji za vse, kar mi je dala. Dala mi je kruh, seno za vola,
rože za šopek.
Leta po vojni so bila težka. Danes je drugače, vendar
ni Ijubezani, ni potrpežljivosti. Koliko manj bi bilo pr^>ira
m solz, če bi kmečka žena zatajila svoj jaz. Danes je žena
enakopravna, vendar oče, star 80 let, in mati, sedemdeset,
tega ne dotimeta. Zato je najbolje, da se žena poniža, pri
nese očetu tobak za pipo in"^ materi pusti burklje, da
z njimi popravi žerjavico v peči in pristavi lonček za
kavo. Le če bomo delale tako, bomo ena družina, vsi zado
voljni in vsi srečni.
Življenje na kmetih je težko. Ko oče obnemore, se
težko odloči prepustiti grimt sinu. Seveda je nekaj časa
vse prav, toda počasi pridejo težave. Morda bo oče, ko
pride iz gore, malo siten, toda ti si tista, ki ga lahko umi
riš. Hitro pripravi kaj dobrega za večerjo, skodelico kave
in dobro besedo, in vse bo v redu. Oe je pa včasih le pre
več siten in ti kakšno zabrusi, se umakni in molči. Nič
manj te ne bo, če te malo ozmerja. Slama se ne vžge
sama od sebe, če pa so tu še vžigalice, laiiko kaj hitro
zagori ogenj, ki ga je težko pogasiti. S praskami na obrazu
bosta hodila in se umikala ljudem. In kaj imamo od tega?
Težko življenje, življenje, ki je že tako kratko.
2ena, ti si tista, ki izgorevaš kot sveča, tvoja naloga
je, da si dobra mati svojim otrokom, zvesta žena svojemu
možu in skrbna gospodinja. Bodimo take, pa bo vladal
mir v naših hišah, mir v vseh deželah, mir na svetu.
In vi, otroci? Ali vračate ljubezen materi, ki vam jo
daje? Kdo zna bolj ljubiti kot mati? Ne dajte, da bi se ji
utrnila grenka solm po licu zaradi vaše razposajenosti!
In tudi ti, dragi mož! Koliko si mi obljubljal pred
tistim odločilnim »da«! Nič drugega ne zahtevam od tebe
kot razumevanje in ljubezen. Pojdiva z roko v roki do
groba! Otroci bodo to videli in bodo postali zvesti sinovi
domovine in dobri možje, hčere pa skrbne in ljubeče
žene svojemu rodu.
(Honorar 100 din)

M. M.

SNUBEC ANDREJ
Andrej je bil drugi sm siromašnega kmeta iz vasi
Dole. Ko je postal fant, je moral misliti, kam bo šel, kje
si bo poiskal svoj dn^ dom. Vedel je, da bo siromašno
domačijo podedoval njegov starejši brat, v svet pa takrat
ni bilo tako lahko odilti kot danes.
Ker pa je že tako, da se za vsakega najde prostor m
— kot pravi pregovor — vsaka metla dobi držalo, je tudi
za Andreja nekoč prišla priložnost. Toda Andrej se je
moral tuj^ znajti.
V bližnji vasi Cešence je bilo deikle Andrejevih let, ki
so ji po domače rekli Zjafka. Zgodilo se je, da je postala
edini dedič manjše kmetije. Tja si je želel pritd Andrej za
mladega gospodarja in Zjafkinega moža. Trdno je sMenil,
da bo tako tudi sitoril, pa naj bo kakorkoli že.
Da bi se mu to čimprej posrečilo, se je Andrej zatekel
po pomoč k staremu Strajnarju v Cešencah. Ta je dobcro
poznal razmere na vasi in kair je bdlo najvažnejše, natanč
no je vedel, kako je pri Zjafka doma. Stari Strajnar je že
marsikomu poma^ v podobnih razmerah in obljubil je,
da bo tudi Andreju, saj končno ne bo zastonj.
Dogovorjenega dne je Andrej prišel k Strajnarju, da
sta naredila natančen načrt za snubitev. Strajnar ga je
poučil, kako mora zaigrati pobožnega ženina, ker je Zjaf
ka vzgojena v zelo pobožnem dtihu in vediko na to da.
V Zjafkino hišo sta prišla toliko pred dvanajsto uro,
da je potekal prav pogo^5pT o snubitvi, ko je zazvonilo
poldan. Ko se je v vaškem zvoniku oglasil zvon, je Andrej
padel na kolena pred podobo Marije na steni in na glas
začel moliti angelovo češčenje. Na koncu molitve pa je še
liodal:
»Naša ljuba gospa, daj, da bi Zjafka bila moja!«
Zjafka, ki je bila že med molitvijo mladega ženina vsa
ganjena, se ni mogla več premagati. Skočila je k Andreju,
ga objela okrog vratu in vzdihnila:
»Andrej, ali si res moj?«
»Res!« je odvrnil Andrej.
Potem je šlo vse po načrtu in zelo hitro. Andrej je
postal Zjafkin mož in dolgotSasa sta živela skupaj v sireči
in nesreči, kar jima Me pač življenje prinašalo.
J02E LUŽAR
(Honorar 100 din)

ORTNESKI
POROČEVALEC
PTUJSKA MLADINA RADA PRI
HAJA na letovanje m na okrepi
tev v Ortnek. V dveh mesecih se
kar Štirikrat menjajo. Vsaka ko
lonija ostane 14 dni na soncu in
gorskem zraku. Do 400 otrok priae v poletju v Ortnek in kar s
težkim srcem se vraćajo domov.
Sem pa tja delajo tudi Škodo,
odtrgajo kako rožico, kjer ne bi
smeli, in v gozdu med jagodami
in borovanicami so preveć doma
či. Ob. poteh se kateri spozabi
in zaide v vrt ali med grede,
pa je seveda takoj ogenj v stre
hi. Vendar se taka vihra kmalu
poleže in so nam dragi gostje le
dobrodošli in privoščimo jim ve
drega raiiqx>loženja, saj smo bili
mi prav taki. čezmerno uničeva
nje gozdnih sadeževw pa ni po
volji ne lastnikom gozdov niti
drugim.
ZADNJE KOŠNJE so isprav
ljene in dež, ki ga zemlja tako
potrebuje za krompir in koruzo,
je prav priSel. Da le ne bo pre
hud in predolg, pa bomo vsi za
dovoljni.
ORTNEK, 15. julija: Časopisa
DELO danes zopet ni. In to se
pri nas večkrat ponavlja. Ali v
Ljubljani vedo, da na podeželju
v teh časih res nimamo časa pre
birati časopisa tako temeljito kot
sicer? Zvečer po delu pa le radi
površno pogledamo velike naslove
spredaj in zadaj, da smo vsaj v
glavnem na tekočem. 2iato pro
simo, da nas kljub počitnicam upoStevajo in nam redno pošiljajo
časopise.
V. P.

NOVO V BREŽICAH

6. julija je prispela v Novo mesto I- brigada karavane brigadirjev 1970, ki jo je
organizirala Zveza mladine Hrvatske. 40 nekdanjih brigadirjev iz vse Jugoslavije,
ki potujejo po poteh graditve nove Jugoslavije, si je v Novem mestu ogledalo
proizvodnjo v IMV in KRKI, potem pa so odpotovali naprej proti Zagrebu. N h
sliki: nekdanji brigadirji v Industriji motornih vozil
(Foto: S. Doki)

DROBNE IZ KOČEVJA

SPREHOD PO METLIKI
•NA B.\DOVINCEVI HISI na
metliških Dragah, kjer Je pred
kratkim kmetijska zadruga odprla
svojo drugo mesnico, že nekaj ča
sa žari ponoči svetlobni napis in
vabi kupce. Ta mesna poslovalni
ca pa je tudi sicer dobro obiska
na, saj imajo gospodinje v tem
delu mesta na kupu mesnico, pe
karno in zelenjavno prodajalno.
•.METLIKA JE SPET V CVET
JU. Mnogi grmi m titdi vrtnice so
tu in tam že odcveteli, zato pa so
se s pisanim cvetjem razbohotili
številni oleandri, ki stoje vzdolž
hiš in pločnikov. Tudi crima hiš so
polna cvetja, zlasti pelargonij, nageljev in begonij.
•2ETEV PŠENICE, ki je bila
v Beli krajini v polnem razmahu,
so sredi preteklega tedna pretrgali
deževni nalivi. Ti so močno ohla
dili arak in pregnali številne ko
palce z bregov Kolpe. Metliška
kmetijska zadruga ima s koope
ranti vred na razpolago Miri kom
bajne, ki pa bodo imeli v lepem
vremenu še za kakih 14 dni dela,
da bodo poželi vse žito v ravnin
skih predelih okoli Metlike.
•DESET G.\SILSKIH PIONIRJEV iz Metlike bo 24. Julija od
šlo na letovanje na Debeli rtič na
Koprskem, kjer bodo v družbi z
gasilskimi pionirji drugih dolenj
skih občin ostali deset dni. Leto
vanje je denarno podprla Gasilska
zveza Slovenije pa tudi domače

m

gasilsko društvo. Za mlade Metličane bo skrbel vodja domačih ga
silskih pionirjev tov. Miloš Tancik.
•BELOKRANJSKI UPOKOJEN
CI iz Metlike, Csmomlja, Gradca
in Semiča se bodo 36. julija se
stali v Gradcu, kjer b<^o člani
vs^ Štirih belokranjskih podruž
nic upokojencev proslavili tamkaj
šnji krajevni praznik. Zbrali se
bodo pri !q[>omeniku padlim, kjer
bodo prisostvovali svečanosti, na
to pa bo še prijateljsko srečanje
vseh navzočih upokojencev.
•ZANIMIV IZLET pripravlja
za svoje člane metliška podružnica
društva upokojencev. Dne 6. avgu
sta naj bi se z avtobusom odpe
ljali iz Metlike v Brežice, si ogle
dali Kumrovec in Bizeljsko, Sli v
Varaždin, nato pa bi se čez Roga
ško Slatino, Celje, Domžale in
Ljubljano vrnili v Metliko. ^x>toma bi si seveda ogledali vse zani
mivosti v posameenih krajih. Vsak
udeleženec naj bi za Izlet plačal
30 novih dinarjev. Prijave spreje
ma društveni tajnik Jote Matekovič v pisarni podružnice.

Pojasnilo davčne
uprave ObS Kočevje
Trgovsko podjetje na veli
ko in malo KRKA Brežice
obvešča cenjene občane —
potrošnike, da je preselilo
poslovalnico

PLASTIKA-ČEVLJI
iz Vodnikove 1 pri tržnici
v novo urejeni lokal na
Trgu Ivana Ribara 5, pri
avtobusni postaji.
Za obisk se priporoča
kolektiv KRKE!

Davčna uprava je razposlala od
ločbe o odmeri pri.spevka iz skup
nega dohodka občanov tistim ob
čanom. ki so v letu 1969 presegli
čisti dohodek za določen znesek.
Zavezancem la ta prispevek, ki
jim je odmera za leto 1968 zna
šala nad 100,00 din, so bile za
leto 1969 razpisane akontacije v
višini odmere za leto 1968, kar je
bilo pri obračunu za leto 1969
upoštevano s tem, da so letos po
leg odločbe prejeli obračunske po
ložnice za plačilo razlike. Obča
nom, ki jim odmera za leto 1968
ni presegla vsote 100,00 din, pa
ni bila razpisana akontacija, za
radi tega so skupno . z odločbo
prejeli tudi položnico za enak
znesek. Akontacija, ki je bila sled
njim predpisana v letu 1970, pred
stavlja plačilo za tekoče leto in
bo prav tako poračunana pri od
meri v letu 1971 za leto 1970.
DAVČNA UPRAVA
Obs KOČEVJE
•
•
•Primerjali ano poro
čila o ocenah povrtnlne in zele •BRIGADA NA S.MUCISCU. V
njave ter sadja v Delu za Ljub ponedeljek Je bil začetek dela
ljano in v Dol. listu za Kočevje mladinske delovne brigade, ki bo
in smo prišli do zanimive ugoto pomagala pri pripravljanju zem
vitve. Vzeli smo cene za 12 vrst ljišča in spravilu lesa v gosdu nad
(za 1 kg) in primerjali zneske. motelom, kjer bo, kot je pred
Ce bi kupil navedeno- povrtnino videno, do zime grajena smučar
v Kočevju, bi moral za to pla ska vlečnica. Brigado je organi
čati 71.35 din v LJubljani pa 61,60 ziralo predsedstvo ZMS Trebnje,
din. Torej je vsa ta povrtnina v v njej pa bo skupno priblitoo 40
Kočevju za 9,75 din ali 975 sta mladincev, med- njimi tudi mla
rih dinarjev dražja kakor v Ljub dinci iz pobratene občine Obrenoljani. Z razširjanjem trgovske mre vac in prijateljskih hrvaških ob
že v Kočevju so potrošniki pri čin. Na trasi bo delala deset dni.
čakovali znižanje cen zaradi kon •SREČANJE NA VRIITREBkurence, kakor so jim stalno za NJEM. V čast dneva vstaje Je
trjevali, kadar so utemeljevali po krajevna organizacija ZB NOV
trebo p>o razširjanju trgovinske Trebnje priredila pri lovski koči
mreže. Vendar ni od vsega tega na Vrhtrebnjem tovariSko srečanje
na praznični dan popoldne. Razen
nič.
I•
•Pred vhodom v trgo udeležencev NOB so bili vabljeni
vino na-ma so postavili lično tudi drugI občani.
stojnico za prodajo zelenjave in •TISOČ IJUDl NA RAZ.STAVI.

prava za dohodke pri delu ni ta
ko uspešna, kot bi želeli, je krivo
tudi to, da nimajo ustreznih de
lovnih prostorov ne sodobnih delovruh pripomočkov. Vse delo se
odvija v treh sobah, kjer pogre
šajo zlasti stroj za strojno knji
ženje In nekaj računskih strojev.
Take delovne pripomočke imajo
že mnoge slovenske občine.

• PROD.AJALI POKVARJENO
IU.AGO — Iz poročila tržne in
špekcije je razvidno, da so lani
na območju občine Črnomelj iz
ločili iz prometa za 6.516 din po
kvarjenega vina, za 820 din mes
nih izdelkov, za 710 din slabe mo
ke, za 1.135 din manjvrednih ča
jev in kar za 1.469 din raznih di
• SLAVKO ŠTRUKELJ IZVO • NOVA INŠTRUKTORJA. Ob šav. Inšpekcija je izrekla 11 man
LJEN. V sredo so v Sevnici volili prihodu cirkuškega avtodroma so datnih kazru v znesku 430 din,
delegata za sarajevski kongres sa nekateri zlobneži namigovali, da sodniku za prekrške so predlagali
moupravi jalce v Volilno telo so se bo le ta odslej edina možnost za v postopek 22 prekrškov, izdali pa
stavljali delegati iz vseh delovnih učenje praktične vožnje. Vendar so tudi 33 upravnih odločb
— Odstrel divjadi — Občinska
kolektivov, razen iz konfekcije Li tako slabo vseeno ne bo. Te dni
Ribnica je minuli teden
sca, ki ima svojega delegata, iz sta opravila izpit za Inštruktorja •POPRAVITI SIAB VTIS — skupščina
na
seji med drugim sklepala tudi
voljen je bil Slavko Štrukelj iz praktične vožnje člana AMD Sev Go.stinstvo bi moralo vsaj v letoSo
planu
odstrela
divjadi v lovskem
nica
Drago
Bizjak
in
Jože
Seško.
Kopitarne
nji sezoni popraviti slab vtis. ki
1970—71. Komisija za lov In
•NAGRADE DELAVCEM STIL- •NAMESTO TELOVADNICE — so ga lani odnesli nekateri tujci letu
ribolov
pri
ObS
je odobrila za
LESA. Ob srebrnem jubileju te SKLADIŠČE. TVD Partizan Bo- in domači izletniki, ko so nasedli
sevniške tovarne so na proslavi štanj je odstopilo, za odškodnino prospektom. Pisalo je, da imajo lovsko' družino Dolenja vas na
slednji
odstrel
(v
oklepaju Je
podelili zlati uri dvema ustanovi seveda, svojo telovadnico konfek povsod belokranjske specialitete,. . predlog lovske dnižine):
Jelenjadi
teljema tovarne — Karlu RadiOu ciji Lisca. V poletnem času bo ko pa so naročili purana, odojka 20 glav (20), smjadl 25 (25),
in Peru Rupertu Priznanje za 20- v njej skladišče. Denar, ki ga bo aH meso na žaru, teh Jedi niso bov 15 (15), divjih prašičev 4 Jere
(4),
letno delo sta dobila Tone Hro- društvo zbralo, bodo porabili za dobili.
po enega medveda, divjega iietellvat in Alojz Marušč. V kolektivu prekrltje strehe, kar je nujno po
na
in
gamsa,
kakršen
Je
tudi
plan
je tudi precej ljudi, ki so prazno trebno delo.
•POJEDLI 3m).00U KG MESA —
vali 10-letnico nepretrganega dela • PROSTORE SE OPREMITI. Občani so v letu li>69 pokupili v lovcev. V odobrenem odstrelu nI
le 25 zajcev, kakor je predlagala
v tej tovarni. Pozornost do starih Poročali smo že, da je Ljudska mesnicah domače klavnice blizu LD.
Letošnjo zimo je poginilo presodelavcev je vredna posnemanja. tehnika dobila nove prostore za 290.000 kg mesa in več kot 32.000
divjadi, vendar kmetje meni
•JESENI SINDIKALNE IGRE. fotoklub, kinoklub in upravni od kg mesnih Izdelkov. Medtem ko cej
jo,
da
odstrel Se pove
Občinski sindikalni svet priprav bor Planinskega društva. Zdaj je so doma poklali 868 goved, so Jih ćati — biali kazalo
pa urediti pravičnejšo
lja anketo, s katero želi ugotoviti, potrebno prostore še opremiti. na 48 sejmih in 168 dogonlh odpovrnitev
Škode,
ki
Jo poljščinam
koliko se delovni kolektivi zani Prireditelji iščejo v podjetjih sta prodall Izven občinskih meja 1.770.
majo za organizacijo sindikalnih re kose pohištva, nekaj pa bo Kupci od drugod so odpeljali Se povzroča divjad. Navsezadnje —
tako 80 poudarili tudi kmetje na
športnih iger Te so bile doslej treba kupiti tudi novega. Vsa de 1.675 telet In 347 praSlčev
seji — divjačino vzredijo kmetje,
precej zapostavljene, zato Je pobu la bodo opravili prostovoljno.
da vredna pohvale. Začetek iger • ULIČNO PRVENSTVO. Mla •MANJ DAVČNIH ODPISOV korist od nje pa Ima le lovstvo!
— Vodovod za Ilumec — V
dinske skupine sevniških ulic so — Davčna uprava v Črnomlju je
je predviden za september.
svojo pest začele s prvenstvom .S06 davčnim zavezancem v letu kratkem bo novo naselje v Hum• KOPALIŠČE POLNO, LO na
cu
v Dolenji vasi •'obilo vodvod.
v
malem
nogometu
na
asfaltnem
1969
odpisala
davke
v
znesku
KALA NOBENEGA. Sevniška kra igrišču v Sevnici Sodelujejo tu
Tu so lani in letos iirasle ob ce
jevria skupnost -je minulo leto di mladinci iz Krmolja in Loke. 251.645 din, kar Je enkrat manj sti
proti
Rakltnlcl štiri nove hiše,
kot leto dni prej. Pri 107 dolžni
lepo uredila kopališče pri žagi
ških so predlagali vknjižbo na celoten Hiunec pa je zajet v urba
v Dol. Boštanju. 2e ob vročih Rezultati še niso znani.
nistični
načrt,
ki predvideva okrog
delavnikih se nn njem zbere do • ZAKAJ ZMANJKA TOKA? zemljo. Na davkariji so uspešno 26 stanovanjskih
Te dni nape
300 ljudi, ob nedeljah pa še več. Tudi ob deževju v sredo je v Sev opravili tudi 116 rubežev za ljujejo vodovod, hlS.
ga bodo pri
Poslovni interes je začutil le sev- nici zmanjkalo električnega toka. 182.447 din. V večini primerov so ključili na glavni ki
vod
proti Kočev
Podobno
je
ob
vsakem
manjšem
denar izterjali s prepovedjo na ju. Verjetno bo v tem
niški sladoledar, ki mora ob vro
naselju v
čini hoditi po vedno nove zaloge nalivu. Bi lahko električarji od osebne dohodke zaposlenih, ki so naslednjih
letih
zraslo
še precej
sladoleda. Kje so drugi kje je govorili, zakaj?
doma s kmetij.
novih hiš in tako bo kraj dobil
•NEMEC PRIPRAVLJEN, NAS
piiača?
DEU)VNI povsem novo podobo. Posebna
• VIAK CEZ PREHOD. ZA PA šE NE. Te dni se je eden • SPREMENJEN
PORNICE ODPRTE, v sredo zve izmed delavcev Stillesa kot po- CAS NA OBČINI — Po novem bo prednost naselja Je neposredna bli
čer, 15 julija. Je malo pred os-, lavadi peljal na delo. Na miren- do imeli v občinskih pisarnah let žina avtobusne postaje In lepa lemo uro peljal skozi cestni prehod ski cesti se je srečal z avtomo ni in zimski delovni čas Poleti ga.— Nov šolski dimnik — Pri Soli
pri železniškem mostu v Boštanju bilom nemške registracije, po oz uradujejo vsak dan, razen ob sre v Dolenji vasi so delavci stano
vlak, ne da bi bile .spuščene za ki cesti pa je pripeljal še fičo dah In prostih sobotah, od 6.30 do vanjskega podjetja Iz Ribnice se
pornice. Le prisebnosti voznika in hotel Nemca prehiteti. Pri tem 14.30, ob sredah pa od 6.30 do zidali
nov dimnik centralne kur
audija se Je treb.. zahvaliti, da je kolesarja odrinil v bližnje žito, 16.30. Stranke bodo sprejemali Iz jave, ker
je stari že pričel razpa
ni bilo hude nesreče. Sprašujemo, da se Je precej poškodoval. Ko ključno ob uradnih dneh. In-sicer dati.
Gradnja
bo verjetno precej
zakaj Je potem potreben zapor- je bilo treba kolesarju pomagati, ob torkih in četrtkih ves dan. ob stala, saj so delali
skoro dva ted
sredah
pa
samo
od
12.
ure
do
ničar? Vlak ie zapiskal šele, ko je ustavil samQ nemški voznik,
Je bil že čez prehod, takrat pa naš pa |e pobegnil. »Lepo« je to 16.30. Novi delavnik bo v veljavi na.
-Zamešane
meje
— Katastrske
A. Ž. do konca septembra.
njegov žvižg ni bil več potreben. od rojaka!

SEVNIŠKI PABERKI

sadja. Mogoče bo to prvi poseg
za konkurenčne cene zel «i javl in
sadju.
•
•
•Na zadnji termin za
vozniške izpite pred 1. julija se
Je prijavilo kar 162 kandidatov
z željo, da bi se izognili opravljanju
izpitov po novih predpisih.V enem
dnevu so delali pismeno nalogo
iz prometnih presdpisov v treh
skupinah. V šestih dnevih za
tem pa so opravili še praktične
Izpite v vožnji. Izid izpitov te
skupine Je bil skrajno slab? le
48 kandidatov je naredilo izpit,
t. j. 30 odst., medtem ko je pad
lo 114 kandidatov '70 odstotkov).
Ponovno se bodo pričeli voz
niški izpiti 8. septembra, ko bo
do poprej kandidati naredili izpit
iz prve pomoči. Tečaji za prvo
pomoč v organizaciji občinskepa
odbora Rdečega križa že potekajo.
Tu bodo kandidatje opravljali tu
di izpite iz prve pomoči.

UČNI USPEH. Na centralni os
novni šoli v Brežicah je izdelalo
razred 707 učencev ali 92,19 odst.
Popravni izpit Jih ima 41 (4,93
odst.), zaostalo pa jih je 21 ali
2,52 odst. Trije učenci so bili neocenjeni. Tudi vse tri podružnič
ne šole so imele dober učni us
peh. Na matični šoli in na po
družničnih šolah Skopice, Čatež in
Muzlava vas Je bilo pozitivno oce
njenih 9232 odst. učencev.
•V POSAVSKEM MLZEJU 4.000
OBISKOVALCEV. Čeravno se je
zaradi mrzle in deževne pomladi
začela sezona za ogled muzejev
šele z majem, se ie v dveh mese
cih zvrstilo v Bre^cah veliko sku
pin in posameznikov. Največ Je
bilo učencev osnovnih Sol in di
jakov, od Cerknega do 2eleznikov,
Bohinjske Bistrice in Kranja do
Cme na KoroSkem. Mladi obisko
valci so prišli iz vseh slovenskih
pokrajin, pa tudi s Hrvaškega.
Tujcev Je bilo letos nekoliko manj
kot običajno.

BREŽIŠKA
KRONIKA NESREČ
Pretekli teden .so se ponesrečili
in iskali pomoči v brežiški bol
nišnici:
Ljudevit Semen.ski, kmet iz Kri
ža si je pri prometni nesreči po
škodoval glavo in obe roki; Boži
darju Iljažu, delavcu iz Sotelskega, so pri pretepu poškodovali
glavo; Marija Očak, kmetica z Bratovskega vrha. Je padla na dvori
šču in si poškodovala levi kolk;
Jože 2ugič, komercialist iz Sev
nice si je pri prometni nesreči po
škodoval rebra; Nikola Kučič —
skladiščnik iz Kostanjevice, je pa
del z mopedom in si poškodoval
Jevo ramo; Kristina Tomše, gospo
dinja iz Mrzlave vasi. Je skočila
z voza in si poškodovala levo no
go; Ivan Valent,. kmet iz Drenja,
je p^el z voza in si zlomil rebra:
Praiijo Funtek, trgovski poslovod
ja iz Glake Dubrave, si Je pri
prometni nesreči poškodoval prs
ni koš; Ana Roštohar, soc. podjSranka iz Ponikve, je padla na dvo
rišču in si zlomila desno nogo;
Francu Hotku, delavcu iz Podvinj. je padlo na levo nogo žele
zo in^mu Jo poškodovalo; Robert
Kr'<|)ič, otrok iz Senkovca. si je
pri igri zlomil desno nogo.

Oglašujte
vDL!

TREBANJSKE IVERI

ČRNOMALJSKI DROBIR
•ZA 40 ODST. VEC GRADENJ
— V zadnjem letu se je gradnja
močno razmahnila ne samo v mestu,
pač pa tudi na podeželju, kjer
gradijo ali obnavljajo stanovanj
ske hiše boorci z družbenimi po
sojili. Nove hiiše gradi tudi precej
zaposlenih delavcev in uslužben
cev. Na občini so izdali lani 112
gradbenih dovoljeni, 16 uporabnih
dovoljenj in 200 soglasij k popra
vilom stanovanjskih poslopij.
•SLABI PROSTOill — Dn u-

•REFERE.NDL'M ZA PRIKLJU
ČITEV K PREHRANI — Delavski
svet zdravilišča CateSke Toplice se
je na zadnji seji odločil za razpis
referenduma. V njem se bodo
člani kolektiva izrekli »za« ali
»proti« priključitvi ljubljanskemu
podjetju Prehrana. ?o razpolosženju sodeč večina soglaša s tem
predlogom, zlasti še, ker bodo
Toplice zadržale pravice delovne
enote.
•V SOBOTO NE POZABITE
NA KONCERT V GRADU! V slav
nostni dvorani brežiškega gradu
bo 25. julija drugi sobotni kultur
ni večer. Ob spremljavi pianistke
Zdenke Lukčeve bosta i>ela pri
ljubljena solista ljubljanske opere
basist Lsidko Korošec in tenorist
Rajko Koritnik. Občinstvu se bo
predstavil tudi recitator Saša Miklavc. Prireditev obeta prijetno
osvežitev v kulturnem življenju
Brežic, kjer se le poredko sreča
mo z umetniki iz slovenske pre
stolnice. Koncert se bo pričel ob
20 uri.
•VSAKA VAS SVOJE ČRPALISCE. Vodovodni odbor Breganskega dela in okoliških vasi se Je
s predstavniki Stanovanjskega po
djetja v Brežicah sporazumel za
ureditev skupnega zajetja pitne
vode v Breganskem selu, medtem
ko bo imela črpališče vsaka vaa
za sebe. Tako se nadejajo napra
viti konec sporom, ki so se razplamtevali okoli tdinične izpelja
ve črpanja vode.
• PRESENETLJIVO DOBER

ČREPINJE IZ LONČARIJE
mape za naselje Dolenja vas so
med vojno, bile uničene In geometer iz Kočevja lahko uporablja le
zasilno terensko mapo. ki po nje
govih besedah nima nobene teh
nične vrednosti. Tako se prt ugo
tavljanju mej med parcelami nI
mogoče zanesti np mapo, kar po
gosto privede do neljubih pomot
in sporov. Kazalo bi, da bi to ob
močje ponovno premerili in na
pravili pravilne mapne koplje, ki
bi ustrezale resničnemu stanju.

V ponedeljek so v Trebnjem za
prli razstavo slovenskih likovnih
samorastnikov. Razstavljena dela
si Je ogledalo približno tisoč lju
di, med njimi predvsem veliko gostov iz drugih krajev. In Se no
vica: v soboto, 15. avgusta, se bo
v Trebnjem začelo tretje taborsko
srečanje, na katerem bo sodelo
valo 20 samorastnikov iz Sloveni
je, Hrvatske in Bosne. Pokrovitelj
nad prireditvijo bo mirenska DA
NA.
•SE.STANEK KLUBA POSLAN
CEV. Dolenjski klub poslancev se
bo tokrat sestal v Trebnjem. Se
stanek je predviden za 28. Julij,
na njem bodo obravn&vali nekate
re aktualne zadeve.
•KVALITETNO DEIX). Mizar
ska delavnica Trebnje je sodelo
vala pri opremljanju najboljših
beograjskih In zagrebških trgovin,
kar že samo po sebi govori o ka
kovostnem delu trebanjskih mizar
jev. V naslednjih dveh letih bodo
delno z lastnim denarjem, delno
pa s posojilom modernizirali svoje
obrate.
•CEMENTA NI. Pol ure ali
največ ena ura, in razprodana Je
vs^a pošiljka cementa, ki pride
v Trebnje. Podobno Je v drugih
krajih.
•NEVARNI
BAI-KONI. Pri
Jurkasovih iz Trebnjega Je padla
prejšnji teden z balkona sorodnlkova hči In se hudo poškodovala,
tako da so Jo morali odpeljati v
bolnišnico.

KRŠKE NOVICE
• SEPTEMBRA KMETIJSKA
RAZSTAVA. Upravni odbor skla
da za kmetijstvo je na seji 17. Ju
lija sklenil, da bo razstava ple
menske živine in kmetijskih pri
delkov 13. septembra. Združili jo
bodo z že tradicionalno tombolo.
Rejcem najboljših krav ln telio
bodo razdelili nagrade, prav tako
tudi
pridelovalcem
najboljšega
sadja ln grozdja. Agrokombinat bo
posebej- nagradil tiste kmete, ki
so oddajali največje količine mle
ka in vseh kmetijskih pridelkov.
•IZPRAZNJENA
PRORAČUN
SKA REZERVA. Za izboljšanje
osebnih dohodkov v občinski upravi, v knjižnici, na sodišču in
družb^iih organizacijah je občin
ska skupščina na zadnji seji odo
brila 136.650 din. Voljeni pred
stavniki tu ne pridejo v poštev,
pač pa vsi drugi delavci. V uteme
ljitvi so odbornikom predočili, da
dohodki v upravnih službah za
ostajajo za dohodki v gospodar
stvu in da so na enakih delovnih
mestih v brežiški občini bolje pla
čani, čeravno Je občinsko povprečje osebnih dohodkov tam precej
nižje. Preostanek so namenili za

zaposlitev dveh novih vzgojiteljic
s 1. septembrom.
•BODOČI REKREACIJSKI CEN
TER? Čeprav nudijo objekti za
preživljanje dopustov v Poreču in
na Veliki Planini ter kopališče v
Krškem delavcem Celuloze precej
možnosti za oddih, menijo v to
varni, da to še ni dovolj. Resno
ireučujejo možnost za počitniški
središče ob Krki. Na desnem bre
gu reke med Kostanjevico in Podbočjem bodo že letos odkupili od
zasebnikov okoli 2 ha zemljišč, pri
hodnje leto pa bodo uredili ko
pališče, igrišča m vse drugo, kar
potrebuje sodoben rekreacijski cen
ter.
•NEZAINTERESIRANOST MLA
DINE ZA DELO. Poročali smo že.
da bi v krški tovarni papirja za
čiSčenje bukovega >esa sprejeli ne
omejeno število dijakov in štu
dentov, ki bi si med počitnicami
lahko prislužili denar za novo šol
sko leto. Pozivi tovarne so ostali
skoraj brez odziva, čeprav zaslu
žek ne bi bil slab. Iz tega sklepa
jo, da študentom denar za šola
nje nt potreben oziroma, da ga
dobijo na lažji način.

•••<
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Delavci podjetja Kovinoplast z Jesenic na Dolenjskem si gradijo nove deloi^e
prostore. Pod staro streho — v nekdanjih hlevih, jim je zelo tesno, pozimi
mrzlo, poleti pa vrocr
Foto: Slavko Doki

ZA VARSTVENO USTANOVO BODO PREUREDILI OSNOVNO ŠOLO

Vrtec bo imel prednost, nič straliu
20 prošenj za sprejem otrok v vrtec rešenih, 50 zavrnjenih
V dveh letih se je nabralo že 70 prošenj za spreV dveh letih se je nabralo že 70 prošnej za spre
jem in o teh je razpravljala komisija.

V komisiji so bili predstav
niki društva prijateljev mla
dine, Socialistične zveze in
občinske skupščine. Skupaj
so sestavili merila za sprejem
61;rok v varstveno ustanovo
•novem šolskem letu. Samo
dvajset je tako srečnih, da

Štirje za drugi
kongres

jih bodo sprejeli, ker v vrtcu
za več novih varovancev ni
majo prostora.
Ko so odločali, komu dati
prednost, so izločili vse ti
ste
z
višjimi
družin
skimi dohodki in vse ti
ste,
ki imajo
srtare
ma
me in ki si pri varstvu lah
ko pomagajo s tetami, gospo
dinjskimi pomočnicami, sose
dami in pod.
Upanje na to, da bo že
prihodnje leto drugače, daje
iziselitev osnovne šole v novo
poslopje. Za zgradbo, v ka
teri so imeli pouk višji raz
redi, so že naročeni načrti
za preureditev v varstveno
ustanovo. Iz republiških
vi
rov v kratkem pričakujejo
400.000 dinarjev posojila za
adaptacijo dela. Računajo, da

Za drugi kongres samoupravljaloev Jugoslavije, ki
bo novembra v Sarajevu, bo
novomeška občina dila osem
delegatov, Zaerikrait so znana
Štiri imena. V vodilni enoti,
ki
združuje
industrijska
podjetja (razen Novoteksa,
Novolesa, BtV, Krke in Pio"^ja), so izvolili Zofijo M^ie iz podjetja PTT. Storitvedejavnosti so za svojega
SODOBNO PRANJE
kandidata predlagale Jožeta
Kavška Iz Kovinarja, delegat
družbenih
služb
pa bo
prof. Jože Skufca iz šole za
zdravstvene delavce. V NovoUspešno pranje se pravzaprav
*®ksu so se odločili za Milez upoštevanjem navodil pro
Mavsar, v preostalih šti- zaćne
izvajalcev pralnih strojev in pral
rih podjetjih pa volijo te dni. nih sredstev. S tem si zagotovimo

bi se otroci čez leto dni, če
ne prej, že preselili v novd
vrtec, katerega preureditev
bo veljala okoli 900.000 di
narjev.
Zmedo je zadnje čase na
redila vloga trgovskega izo
braževalnega centra za dode
litev iste zgradbe njim. Skup
ščina je imenovala komisijo,
ki naj bi preučila obe zahtevi.
To je povzročilo precej ne
godovanja med prosvetnimi
delavci, vzgojitelji in starši,
vendar se nadejajo, da od
borniki ne bodo spremenili
sđclepa, ki so ga sprejeli ob
referendimiu za šolo. Sicer
smo pa tudi zvedeli, da mne
nje kcanisije ne more biti
odločilno, čeravno bi bila ta
bolj naklonjena trgovski šoli.
Skupščina potemtakem ne bo
dovolila, da bi vplival na
njeno odločitev trenutni ve
ter.
J. T.

Z MELIZIRANJEM

Belo in mehko perilo hkrati

Nbvomešte kronika
•ZA PIONIRJE tabora »Sutje^ 70« je priredil predsednik ob^nske skupSfiine Franci Kuhar s
sodelavci sprejem 16. Julija dopolv prostorih kavarne hotela
Metropol. Pionirji so za to priloa"•ost pripravili polurni kulturni
program, predsednik Franci Kuhar
2® Jo pionirjem irročil spominska
oarila in Jim zaželel prijetno blvau
v Novom mestu.
•385 DELAVCEV 2ELEZNICE
Je dobilo 16. Julija T Novem me^ bronaste, srebrne in zlate znaJke za 10, ao in 30-letno nepre^Jeno delo pri teleesnici. Tokrat
*> bile podeljene znaCke tistim, ki
delajo v sekciji za vleko in v proOietni sekciji. Svečane podelitve
»o se udeležili tudi predstavniki
Z2TP dn tp Iz I^jubljane. Vsem,
« so prejeli odllftja, naSe Iskrene
®®stitke za njihovo zvesto delo!
NOVO BENCINSKO ČRPAL
KO je odprlo podjetje PETROL
y?. julija dt^ldne ob Cesti herona prostoru prejSnJega sejmi®Ca. črpalka Jo odmaknjena od
<!oste, ima asfaltiran dovoz,
'i'Joj p« bodo prodajali bcnicin,
JJeftaiuco In plinsko olje. Oprem9ona Je tudi s tlačilko za zrak.
<^lko je zgradilo SGP PIONTR
J*Novega mesta, podjetje PE^BOL pa Je odrinilo za naložbo
l.aoo.000 din.
NIZKIH 06GBNIH D01I(M)*OV Je T novomeški ob&inl ie
^edno precej, kot Je pokazala ne^vna analiziB, ki Jo Je Izdelal ob-

Uaski sindikalni svet. Med 11.3^76
**P06lenlml v občim Je ie redno

2344 ali 20,6 odst. takinih, ki za
delo v polnem delovnem času pre
jemajo manj kot 800 din osebnih
dohodkov na mesec.
•ZA 22. JULIJ — DAN VSTAJE
ni bilo nllcjer posebnih slovesno
sti, ker organizacija ZZB združuje
praznovanje dneva borca in dneva
vstaje na dan borca. Čeprav več
jih zunanjih slovesnosti ni bilo,
90 organizacije ZZB in mladina
povsod po občini poskrbeli, da so
bili spomeniki in obeležja i« NOB
ter i^tizanska grobiSča okrašena
s cvetjem in lepo urejena.
•DRUŠTVO UPOKOJENCEV bo
18. JHllJa obdarilo upokojence v
domu oddiha T Metliki z obleko
in perllozm. Darila Je prispeval
občinski odbor RK. Priredili bodo
manjšo slovesnost, na kateri bo
nastopil mešani idior upokojencev
iz Novega mesta. V kratkem bo
dru&tvo upokojencev Iz Novega
mesta na podoben način obdarilo
upđkojmce v domu oddiha v Impoljcl pri Sevnici.
•CENE NA TRGU: breskve 5
do 8 din, čebula 5 din, krompir
2 din, lisičke 5 din, borovnice 6
din, marelice 5 do 7 din. Jajčka
0,70 din, Jurčkl 12 din, kiunare
3 do 5 din, stročjl fižol 4 do 5
din, zelje 3 din. Česen 10 din, pa
prika 5 do 7 din, banane 4 do 6
din, vllnje 5 dbi, paradižnik 5
din, ringlo 2 din, zelena 10 din,
hruiUca 5 do 7 din, pesa 4 din.
Jabolka 4,50 din, slive 5 din, po
maranče 4,69 din, limone 5.00 din,
solata 3 din, korenje 4 din, ore
hi S cUn.
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brezhibno in učinkovito delova
nje dragocenega avtomata, superavtomata ali bioavtomata, obenem
pa omogočimo, da nam detergent
neoporečne kakovosti blagodejno
In temeljito opere raznovrstno pe
rilo.
Pomudlmo se tokrat pri sodob
nem pralnem sredstvu. Strojni de
tergent naSih dni naj nam v pra
vem pomenu besede prihrani si
cer na moč zamudno opravilo. Pe
re In opere naj enostavno, kore
nito in lepo hkrati. Sodobno pral
no sredstvo naj zato izvrsto raz
kraja tudi trdovratne madeže,
medtem ko naj površino perila
varuje pred pošJcodbami. V polni
meri naj preprečuje posedanje
razkrojene umazanije na oprano
perilo. Skratka, na& detergent na<
pere biološko aktivno in naravno,
s prilagojeno topnostjo vseh svo
jih sestavin naj učinkuje izjemno
blagodejno in temeljito.
Sodobno strojno pralno sredstvo
takSnih kvalitet Je novi mixal z
blo-oxjrlanom. Gre torej za deter
gent Izredno popularnega imena.
Doslej Je namreč pralo in opralo
perilo po vsej Jugoslaviji In tudi
v inozemstvu kar trideset milijo
nov zavitkov priljubljenega mixala z oxylanom. Doslej, kajti zdaj
stopa v naše domove tudi mixal
v novi Izvedbi. Novi mixal z biooxylanom Je strojni detergent iz
rednih sposobnosti. Novi mixal
pere belo in mehko hkrati. Novi
strojni mixal perilo melizira, melizirano perilo pa Je lepSel
Nedvomno nas prav vselej lepo
perilo najbolj razveseljuje in nav
dušuje. Vsi pač obožujemo pravo
belino oziroma pristno barvno sve
žino In izjemno mohkobo perila.
V njem se počutimo imenltneje.
Lepo in mehko perilo nas prijet
no spodbuja. Brezhibnost nas prav
gotovo navdaja s sproščenostjo,
ta pa nam pomaga premagovati
z^tevnost naših dni.
Novi Tnivai z blooxylanom so
pripravljali in preizkušali v Indtitutu mariborske tovarne Zlatorog.
Priznani strokovnjaki za sodobna
praJna sredstva so izredno zamu
dno in odgovorno delo lahko opraviU temeljito tudi aato, ker so M
pomagali z bogato pruoso milijo
nov privrženk popularnega mlxala.
Zato naj Se naprej velja: V vsak
pralni stroj mi^!
m. m.

i
Moderen stroj za izdelovanje oblikovancev v obratu Opeka

OPEKA DO OPEKE PALAČA

:
•

:
:
:

Ljubljanske opekarne odprle nov obrat - najsodobnejša proizvodnja
opečnih izdelkov pri nas - Metka Gabrijelčič-Vesna projektant no
vega obrata OPEKA - 60 milijonov opečnih enot letno
Ljubljanske opekarne
slavijo te dni novo de
lovno zmago. Na Brdu
pri Ljubljani so odprle
prenovljen in moderni
ziran obrat OPEKA, v
katerem izdelujejo se
daj opečne oblikovance
po najmodernejšem po
stopku.
To je sedaj že tretji
moderniziran obrat lju
bljanskih opekam. Naj
prej je bil modernizi
ran obrat INDOP, lani
pa so rekonstruiral tu
di obrat VIC. Investira
li so nad 3 milijone ditiarjev. Predvideni plan
enot bodo v obratu
10 milijonov opeči^
VIC presegli za 2 mili
jona enot.
OPEKA je najmoderaejši obrat Ljubljanskih
opekam. Vanj so vlo
žili nad 6 milijonov di
narjev. 3 milijone so
imeli lastnega denarja,
3 milijone pa so dobili
kratkoročnega kredita,
ki ga bodo vmlli že v
začetku prihodnjega le
ta.
Prizadevni 300-članski
kolektiv Ljubljanskih opekam se že vsa leta
odpoveduje večjim zas
lužkom in vlaga pri
hranke v modernizacijo
svojih obratov. V zad
njih osmih letih so po
rabili za ta namen 11
milijonov svojega de
narja. Kolektiv se do
bro zaveda, da je za

njihov obstoj potrebna
nenehna modernizacija
in čim večja proizvod
nja. Leta 1959 je 380•članski kolektiv izdelal
22 milijonov opečnih
enot. Se pravi, da v
Ljubljanskih opekarnah
5 ljudi naredi milijon
opečnih enot.
Program razvoja pred
videva prehod na _ po
polno industrijsko pro
izvodnjo opečnih obllkoirancev in dokončno opu"
stitev sezonskega dela.
V programu imajo izde
lavo takih izdelkov, ki
jih zahteva gradbena
operativa. Z uvedbo mo

dularnega bloka so • v
Ljubljanskih opekarnah
naredili velik korak v
tej smeri. V načrtu ima
jo tudi izdelavo večj^
pregradnih in obložnih
pl(^, kar bo novost m
gradbince in opekarje.
Kljub slabim pogojem,
v katerih delajo vse na
še opekame, ker ne do
bijo pomoči za moder
nizacijo, in ob negospo
darskem uvozu opeke iz
sosednjih držav so se v
Ljubljanskih oi^kamah
znašli. Z vztrajnim de
lom in odpovedovanjem
so si že zagotovili bolj
ši kos kruha.

v

i
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Na tisoče hiš in drugih objektov je zgrajenih iz
opeke, ki so jih izdelali v Ljubljanskih opekarnah.
Tovornjaki neprestano odvažajo opeko na števil
na gradbišča.

I
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Največja pridobitev Ijubljansl^ opekam v obratu OPEKA so velike umetne
sušilnice in naprave za mehaniziran notranji transport.
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LIK - LESNA
INDUSTRIJA
KOČEVJE

DOLENJSKI LIST

razpisuje
v šolskem letu 1970/71
naslednje

1X H

ŠTIPENDIJE

na srednjih in visokih šolah

3 Štipendije

za študij na fakulteti za gozdarstvo — lesna
smer

Mk

2 štipendiji

za študij na ekonomski fakulteti — analitska
smer

1 Štipendijo

za študij na ekonomski fakulteti

5 štipendij

Razpisna komisija pri

GRADBENEM
OPEKARSKEM
PODJETJU

za študij na srednji tehniški šoli — lesna smer
Kandidaiti za razpisane štipendije naj vložijo vloge
in prepis zadnjega šolsk^a spričevala, oziroma po
trdilo o opravljenih i^itih na naslov: Lesna industri
ja Kočevje, Novomeška o, — splošni sektor.
Prednost bodo imeli dijaki oziroma študenti višjih
letnikov. Rok za prijave je 20 dni od dneva objave.

DA

Vse informacije o višini štipendije in ostalih pc^ojih
daje splošni sektor podjetja.

tudi naš zdravnik Vam svetuje:
naročite si DOLENJSKI LIST na dom
pa boste dolgo živeli! Ne bo se Vam
treba razburjati, če ga že ob četrtkih
zmanjka v trafiki, in ne gristi v dno
srca, če ga soseda prebere, preden
vam ga posodi. Živce in srce pa je
najbolj treba varovati!

MIRNA NA DOLENJSKEM
razpisuje
naslednja prosta delovna mesta
za delo na Mirni:

1. GRADBENEGA PREDDELAVCA VK ali KV zidar

Ob vsaki priložnosti'se vam izplača obiskati našo
prodajalno!
Stalne razprodaje različnega tekstilnega blaga in
konfekcije po znižanih cenah.
Prodajamo tudi na 5-mesečno obročno odplačilo.

Oeleteksfil«

ČRNOMELJ

DOLENJSKI LIST je priljubljen pri
svojih 150.000 bralcih:
^ ker edini redno poroča o novicah
in zanimivih dogodkih iz Vaših krajev

2. VEČ ZIDARJEV IN TESARJEV
KV in PK
3. VEČ GRADBENIH DELAVCEV - NK
Za razpisana delovna mesta je plača vključno
s terenskim dodatkom za doseženo normo od
970,00 do 1.800,00 Ndin.
Razpis velja do zasedbe delovnih mest.

AMD ČRNOMELJ
razpisuje
licitacijo za prodajo

^ ker piše preprosto, razumljivo in
kratko
* ker daje vsem svojim bralcem
možnost, da v njem sodelujejo

dveh avtomobilov Zastava 750
Prodaja bo 26 julija 1970 ob 9. uri v garaži AMD. Izklicna
cena: za letnik 1966 5.000 din, in za letnik 1967 7.000 din.
Interesenti morajo pred pričetkom licitacije položiti 10 %
gotovine kot kavcijo.

^ ker Je največji in najcenejši po
krajinski tednik v Jugoslaviji!
Šola za voznike motornih vozil
Ljubljana-Ježica

Zaščitite posevke pred divjadjo s

kreditira

ki ga ima na zalogi
lovska zadruga LOVEC
Novo mesto, Cesta herojev 8

kandidate, ki se žele usposobiti 2sa poklic:
VOZNIK MOTORNIH VOZIL
Pričetek pouka 7. 9.1970.
Informacije po tel.: 34f^7

Oglejte si tudi pribor za lov, ribolov, taborjenje in
druge športe. Opozarjamo na kuhalnike in plinske
bombe PRIMUS.
Poslovalnica je odprta od 7.30 do 16. ure.

OSNOVNA ŠOLA DR. PETRA DRŽAJA
VELIKI GABER
r a z p i s u j e prosto delovno mesto

kuharice - vrtnarice
Kandidatka mora poleg splošnih pogojev izpolnje
vati še naslednje:
1. da je kvalificirana ali vsaj polkvalificirana ku
harica,
2. da ima sposobnosti za delo z mladino,
3. da ima sposobnosti in smisel za delo na vrtu.
Ponudbe s kratkim življenjepisom in z dokazili o
izpolnjevanju pogojev (dokazilo o KV oziroma PK
kuharice, spričevalo o zdravstvenem stanju) pošlji
te do 31. Julija 1970. — Nastop službe 1. 9. 1970.
Delavka bo sprejeta v delovno razmerje s poskusno
dobo treh mesecev.

AVTO MOTO
DRUŠTVO RIBNICA
prodaja

osebni avto
ZASTAVA 750
v voznem stanju.

\

Prodaja bo 26. julija 1970
od 8. do 9. ure za družbe
ni sektor. Po deveti uri
ima pravico do nakupa
vsak interesent.
Podrobnejše informacije v
pisarni društva.
Možen ogled avtomobila.

KZ RIBNICA
bo prodala na Javni licitaci
ji dne 12. 6. 1970 na posestvu
Ugar naslednja osnovna sred
stva:

TOVORNO VOZILO FIAT
TOVORNA PRIKOLICA
ITAS

Naročite ga lahko tudi pri pismonoši!

FENOLINOM,

BRIVSKO-FRIZERSKO
PODJETJE
ČRNOMELJ IN
SATOŠEK FLORIJAN
obveščata
cenjene stranke, da bosta po
slovalnici od 1. avgiista 1970
dalje

AVTOMOBILSKI
SERVIS

OPREMA
ZA KOPALNICE

za vozila

v prodajalnah ELEKTRO-,
TEHNA v Krškem in Sev^
niči si lahko nabavite ves
material in opremo za kopal
nice.

ZASTAVA-FIAT
je v METLIKI odprla

NOVOTEHNA

ob nedeljah zaprti
v ponedeljek bosta odprti od
7. do 12. ure.

Iz Novega mesta
/

OBLEKO,
HLAČE ali
HLAČNI
KOSTIM
boste najlaže izbrali v
prodajalnah trgovskega
)Odjetja

^ Servis za Tomosove MOPEDE, kasneje pa
tudi za avtomobile iz programa TOMOS*
CITROEN. Pranje osebnih avtomobilov!
Skladišče in prodaja rezervnih delov za
vozila ZASTAVA FIATI
BELOKRANJCI, OBIŠČITE SERVIS
NOVOTEHNE V METLIKI!
Tudi podne in obložne plo
ščice imajo vselej na zalogi.
Obiščite prodajalne ELEKTROTEHNA
(PO-E)

ZaCetek licitacije bo ob 8. uri.

SEVNICA

mfella

Modmi modeli in ^vzori, kvalitetne tkanine,
elika izbira!

Vsak četrtek

DOLENJSKI LIST

RADIO LJUBLJANA
PETEK, 24. JULIJA: 8.10 Oper3aa matineja. 9.05 Pionirski tednik.
11.00—ll.a) Poročila — Turistiftni
napotki za tuje goste. 12.30 Kme
tijski nasveti — mž. Miran Marušič: Varstvo vinogradov v Koprščinl. 12.40 Cez polja in potoke.
13.30 Priporočajo vam ... 14.10
Valčki in uverture. 14.35 NaSi po
slušalci čestitajo in pozdravljajo
15.30 Napotki za turiste. 16.00
•Vsak dan za vas. 17.10 Človek in
ssdravje. 17.20 Koncert po željah
poslušalcev ifi.lS Dobimo se ob
isti uri. 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Minute z ansamblom Lojzeta
Slaka. 20.00 Poje zbor »Kolo« Iz
Šibenika 21.15 Oddaja o morju
in pcHnorščakih.
SOBOTA, 25. JULIJA; 8.10 Glas
bena matineja. 9.05 Počitniško
popotovanje od strani do strani.
9.IS Z ansambli domačih napevov.
10.15 Pri vas doma. 11.00—1.20
Poročila — Turistični napotki za
tuje goste. 12.10 Virtuozi na kita
ro. 12.30 Kmetijski nasveti —
Ludvik Strobl; Koliko let laliko
ostane seme Cisto, sortno in zdra
vo. 12.40 Polke m valčki s pihal

nimi orkestri. 13.30 Priporočajo
vam ... 14.25 Vrtiljak zabavnih
zvokov. 15.30 Glasbeni intermezzo. 16.00 Vsak dan za vas. 17.50
Z ansamblom Mojmira Šepeta.
18.15 »Rad imam glasbo«. 19.00
Lahko noč, otroci! 19.15 Minute
z ansamblom bratov Avsenik. —
Zabavna radijska igra — Vitomil
Zupan: S strahom in pilulo hrab
rosti. 22.'M Odaja za naše izse
ljence.
NEDELJA, 26. JULIJA: 4.30—
8.00 Dobro Jutro! 8.05 Radijska
igra za otroke — Mirče Sušmel:
Slon pred m^;istratom. 9.05 Kon
certi iz naših krajev. 10.05 Se
pomnite, tovariši ... František
Blacha: Medicina na krivih poteh.
10.25 Pesmi borbe in dela. 10.45
Naši poslušalci čestitajo in po
zdravljajo. 11.00—11.20 Poročila —
Turistični napotki za tuje goste.
13.30 Nedeljska reportaža 13.50 Z
novimi ansambli domačih nape
vov. 14.30 Himioreska tega tedna.
15.05 Iz opernega sveta. 16.00 Za
bavna radijska igra — Henrjr Cecil: »Pri belem dnevu«. 17.05 Ne
deljsko športno popoldne. 19.00

Okoli 5. avgusta v vseh kioskih v Sloveniji

NOVA REVIJA

Najpopularnejši ansambel narodno zabavne,
glasbe Slovenije - popularni Slovenci o na
rodni glasbi - zabavna glasba - naši zbori
- velika nagradna križanka - zgodbe, ki jih
piše življenje - nenavadni dogodki > humor
- in druge zanimivosti

Lahko noč, otroci! 20.00 »V nede
ljo zvečer«.
PONEDELJEK, 27. JULIJA: 8.10
Glasbena matineja. 9.25 Dvajset
minut z orkestrom Hugo Strasser. 10.15—^12.00 Pri vas doma.
11.00—11.20 Poročila — Turistični
napotki za tuje goste. 12.30 Kme
tijski nasveti — inž. Slavko Gliha; Produktivnost v kmetijsvu.
12.40 Majhen koncert pihalnih or
kestrov. 13.30 Priporočajo vam . . .
14.35 Naši poslušalci črtita jo in
pozdravljajo. 15.30 Glasbeni intermezzo. 17.10 Ponedeljkovo glasbe
no popoldne. 18.15 »Signali« 18.45
Naš podlistek — M. Gorše: Roke
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Mi
nute z ansamblom Maksa Kumra
TOREK, 28. JULIJA: 8.10 Oper
na matineja. 9.25 Naodne pesmi
v priredbah za zbor in druge za
sedbe, Pavel Kemjak. 9.45 S Pi
halni orkestrom Roland Jenkins
10.15—12.00 Pri vas doma. 11.00
do 11.20 Poročila — Turistični na
potki za tuje goste. 12.10 »Iz raz
nih časov in krajev« 12.30 Kme
tijski nasveti — inž. Ciril Remic:
Zaščitna sredstva pri gozdnem de
lu 12.40 Lepe melodije z orke
strom Andre Previn. 13.30 Pripo
ročajo vam .
14.25 Mladinska
oddaja: »Na poti s kitaro« 15.30
Glasbeni intermezzo. 16.00 Vsak
dan za vas. 18.15 V torek nasvidenje! 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Minute z ansamblom Mihe
Dovžana 20.00 Prodajalna melo
dij
SREDA, 29. JULIJA: 8.10 Glas
bena matineja. 9.45 Skladatelji
mladini. 10.15—12.00 Pri vas do
ma 11.00—11.20 Poročila — Turi
stični napotki za tuje goste 12.30
Kmetijski nasveti — Dr Jože Ri
bar: Kaj nudijo ogledi čebelarstev 12.40 Od vasi do vasi 13.30
Priporočajo vam . 14.35 Naši
poslušalci čestitajo in pozdravlja;
Jo. 15.40 Majhen recital pianista
Andreja Jarca 17.10 Mladina sebi
in vam. 18.15 »Mediteranski capnccio« 19.00 Lahko noč. otroci!
ČETRTEK, 30. JULIJA: 8.10
Glasbena matineja. 9.05 Počitniško
popotovanje od strani do strani.
9.45 Filmske melodije. 10.15—12.00
Pri vas doma. 11.00—12.00 Poroči
la — Turistični napotki is tuje
goste. 12.30 Kmetiji nasveti —
inž. Jože Spanring: Pomen objav
izvlečkov biotehnišluh del za po
ljedelce. 13.30 Priporočajo vam
14.10 »Pesem iz ^adih grl« 15.30
Glasbeni intermezzo. 15.40 Sklad
be slovenskih skladateljev 17.10
Operni koncert. 18.15 »Rad imam
glasbo«. 19.00 Lahko noč, otroci;
19.15 Minute z ansamblom Ole
Olafsen. 20.00 Četrtkov večer do
mačih pesmi in napevov. 21.40 —
Glasbeni nokturno

Prvi kulturni teden
v Šentvidu pri Stični
Obiščite prireditve v okviru kulturnega tedna!
V NEDELJO, 26. JULIJA 1970, OB 17. URI:
T avli osnovne šole t Šentvidu pri Stični velika

modna revija
TOVARNE PLETENIN »RAŠICA« IZ UUBLJANE
V SREDO, 29. JULIJA 1970, OB 20. URI:
v avli osnovne šole

koncert opernih arij
PRVAKOV OPERE IZ UUBUANE

PRI VARČEVANJU
DEVIZ
VEČJE
k UGODNOSTI!
% Vaši prihranki, devize doma niso na varnem. Na devizriem računu pri
DOLENJSKI BANKI IN HRANILNICI pa se jim ne more kaj zgoditi. Se
več, dobili boste obresti!
0 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.
% Prihranke na deviznem računu lahko namensko varčujete za novo hišo,
stanovanje in drugo
0 Za denar na deviznih računih in njegovo prosto uporabo jamči država.
0 Dvigi in pologi ter nakazila deviz so mogoči v vsakem času v neomejenem
znesku.
9 S prihranki na vašem deviznem račimu lahko razpol^ajo tudi vaši najožji
sorodniki, če jih pooblastite.
UGODNE OBRESTI: brez odpovednega roka 5 % v devizah in 1 "/o v dinarjih;
z odpovedhim rokom nad 12 mesecev 7 % v devizah;
z odpovednim rokom nad 24 mesecev 7 % v devizah in 0,5 % v dinarjih.

TAJNOST DEVIZNIH RAČUNOV JE ZAJAMČENA PO ZAKONU.

DOLENJSKA BANKA IN
HRANILNICA NOVO MESTO
S podružnico v Krškem in ekspoziturama

v Metliki in Trebnjem.
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SKUPNI
REKLAMNI
PROGRAM

ŽANJE
USPEHE

UČINKOVITA IN NAJCENEJŠA
•?KAKO NA] VARČNA GOSPODINDA IZBERE MED ŠTEVILNIMI
PROPAGANDNIMI SPOROČILI?

SKUPNA REKLAMA

GORENJE PRIPOROČA:

v PETIH ČASOPISIH IN DESETIH

PRALNI STR03 SUPERAVTOMAT PS-663 BIO

LOKALNIH RADIJSKIH POSTAJAH

VPRAŠA3TE SOSEDO, ZNANKO, PRI3ATEL3ICO,

/

VPRAŠAJTE TISTO. KI GA ŽE IMA
PA BO SUPERAVTOMAT PS-663 BIO TUDI V A S PRALNI STROD!

GOSPODARSKE ORGANIZACIJE
NAROČAJTE

REKLAMNE

STORITVE

PRI

ZDRUŽENJU POKRAJINSKIH ČASNIKOV
IN LOKALNIH RADIJSKIH POSTAJ SRS
CELJE. GREGORČIČEVA 5 - TEL. 20-09

SRP

DOLEIVJS/a UST * TEDNIK^VESTMK: vsak četrtek 60.000 izvodov!
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v TEM TEDNU VAS ZANIMA
Petek, 24. julija — Kristina
Sobota, 25. julija — Jakob
Nedelja, 26. julija — Ana
Ponedeljek, 27. julija — Sergej
Torek, 28. julija — Zmago
Sreda, 29. Julija — Marta
Četrtek, 30. jiilija — Maksim

Brežice: 24. In 25. 7. ameriški
barvni film »Knez vojščak«, 26. in
27. 7. ameriški barvni film »Ka
tarina Velika«. 28. in
7. an
gleški barvni film »Dolgo umira
nje v enem dnevu«.
Črnomelj: 24. in 26. 7. ameriški
barvni film »Bitka za San Sebastian«. 28. in 29. 7. mehiški bar
vni film »Pojem za Pancha Vilo«.
Kočevje: 23. in 24. 7. italijanski
barvni film »Nuna iz Monze«. 25.
in 26. 7. ameriški film »Zbogom,
prijatelji!« 27. 7. italijansko-fran
coski barvni film »Bolje vdova ka
kor . .«. 28. in 29. 7. ameriški
barvni film »Postaja komančev«.
Kostanjevica: 25. 7. ameriški
barvni film »Ne dotikaj se žene«.
26. 7 francoski barvni film »Ne
navadna zgodba E. Chaplina«. iS.
7. ameriški film »Prostor pod
sonccm«.
Krško: 25. in 26. 7. ItalijanskoSpanski barvni film »Povratek
Ringa«. 29 7. ameriški barvni
film »Happening«.

Metlika: 24. dO 26. 7. ameriški
barvni film »Tujska legija« in an
gleški barvni film »Nihče ne mo
re pobegniti«. 29. in 30. 7. ameriš
ki barvni film »Žgečkaj me!«
Mokronog: 25. in 26. 7. italijan
ski barvni film »Cezar proti pi
ratom«.
Mirna: 25. in 26. 7. ameriški
barvni film »Tujec v mestu«.
Novo mesto — »Krka«: 24., 25.,
26. in 27. 7. ameriški barvni film
»Moji otroo:, tvoji otroci, naši
otroci«. 28. in 29. 7. angleški bar
vni film »Streli pod vešali«.
Sevnica: 25. in 26. 7. ameriški
film »BI Dorado«.
Sodražica: 25. in 26. 7. ameriš
ki barvni film. »Potovanje dveh
zakoncev«.
Ribnica:
in-26. 7. francoskoitalijanski barvni film »Barčica
po morju plava«.
Šentjernej: 25. in 26. 7. franco
ski barvni film »Furija v Bahlu«.
Trebnje: 25. in 26. 7. ameriški
barvni avanturistični film »Charade«.

iTPn
Oblačila očisti ekspresno dnižbeni servis Pralnica in kemična
čistilnca, Novo mesto, Germova 5.
Odprto od 6. do 18. ure.
Cenjene stranke obveščam, da
sem na novo odprla v Skocjanu
brivsko-frizerski salon. ^Se pripo
ročam! Slavka Andrejčič.

Julijsko vreme v
starih pregovorih
(10. julija): Kakor se
kaže vreme ta dan, tak bo
malt ali veVki serpan (ma.
li serpan je julij, veliki
serpan je avgust). 22. ju
lija): Svete Magdalene če
deži, dolgo slabo vreme
nam preti. — (25. julija):
Svetiga Jakoba jasno če
je nebd, tud' o Božiču
bo krasno kot ribje oko.
Oblačno ti priča odjugo
Božiča.
Pasji dnevi mrzli in de
ževni vincarju so res močn6 težavni. — Je tega mes
ca presuhd, ostane grozdje
prav drobnd. Včasih le če
dež pomoči, debeli in do
bro se osoči — Mrzel in
moker mali serpan trtnemu sadu močno je v bran.

LUNINE MENE
25. 7. f ob 12.00
2. 8. % ob 06.58
10. 8. ) ob 09.50

Ob priliki 25-letnice obstoja SKUD
»Dušan Jereb« se iskreno zahva
ljujem za pozornost in spomin,
posvečen mojemu pokojnemu možu
Slavku kot nekdanjemu članu
SKUD. Karmen Strajnar.

SLUŽBO DOBI
PRIDNEMU DEKLETU, ki se želi
izučiti za (strojno) pletiljo, nu
dim vso oskrbo in preskrbim
učno mesto v Ljubljani. Pogoj
končana osemletka. Jožica Plevnik, Ljubljana, Avsčeva ulica
29/C, Nove Jarše.
SPREJMEM VAJENCA za kovaš
ko stroko. Hrana in stanovanje
preskrbljena. Marjan Učakar,
splošno kovaštvo, Ihan — Dom
žale.
POMOČ V KUHINJI potrebujem
takoj. Bife »Belokranjski hram«,
Golobič, Jarška 23, Ljubljana.
GOSPODINJSKO POMOCNICO ta
koj sprejmem k Štiričlanski dru
žini. Ugodni pogoji. Inž. Prelec,
Koper, Kovačičeva 38 a.
Z.\POSLITEV DOBI vajenec KV
in VK delavec za previjanje
elektromotorjev in rotacijske
stroje. Elektromehanika Jwiko
Drolc, Prešernova 30, Ljubljana,
tel. 310-119.
TAKOJ SPREJME brivsko-frlzersko pomočnico (pomočnika) fri
zerski salon Dol. Toplice.
ISCEM pridno in pošteno priuče
no ali Izučeno kunarico in na
takarico ter vajenko za strežbo
ali kuhinjo. Vsa oskrba v hiši,
ostalo po dogovoriT Javite se
na naslov: Gonilna Anica Kos,
Ivan&na gorica 01.
BRIVSKO-FRIZERSKO VAJENKO
sprejmem takoj. Hrana in sta
novanje preskrbljeno. Davorin
Novak, Trebnje 18
NATAKARICA — lahko priučena,
in kuhinjska gostinska pomoč
nica dobita službo v Ljubljani.
Gostilna »Dolen c« LJubljana,
Dolenjska c 3.
KROJAŠKEGA vajenca — vajenko,
sprejmem. Saje, Irča vas 67, No
vo mesto.
TAKOJ sprejmem mizarskega va
jenca. Sitar, Sm^hel 69, Novo
mesto.
SPREJMEM vajenko keramične
stroke, ki ima veselje do roč
nega barvanja in modeliranja.
Hrana in stanovanje v hiši, osta-,
lo po dogovoru. Franc Konjedic, Delavska cesta 39, Kranj.

STANOVANJA
50.00U SDIN nagrade dam tistemu,
ki mi odda ali preskrbi dvosob
no stanovanje v Črnomlju ali
bližnji okolici. Jože Kralj. Za
stava 1, p. Črnomelj.
ODDAM sobo osebi ki bi ml ne
koliko pomagala v gospodinj
stvu. Jerebova 2. Novo mesto.
TAKOJ sprejmemo sostanovalca.
Sokolska 3, Novo mesto.

MOTORNA VOZILA
PRODAM HAT 600 po delih. 2ab
Ja vas 9, Novo mesto.
PRODAM poltovomi avto Volkswagen. Jože Klančar, Rodine 15,
Trebnje.
FORD TAUNUS 12 M, sive barve,
letnik .966,
četvero vrat, ali
spačka drap barve, letnik 1966,
dobro ohranjenega, takoj pro
dam. Kozolc, Nad mlini 19, No
vo me&to, tel 1,1-517.
PRODAM dobro ohranlen Fiat 750
in ved kosov sobnega pohištva.
Rabzelj, (3otna vas fiS, Novo
mesto.

Ob bridki izgubi dragega moža,
očeta, starega očeta, brata in
strica

PRODAM

JANEZA ČANŽLJA

z VelikegaKala pri Mirni peči
se iskreno zahvaljujemo sorodni
prijateljem In
sosedom,
PRODAM KREDENCO In kuhinj kom,
sko omarico. Justa Cugura, Je vsem darovalcem vencev in cvet
ja.
Posebno
se
zahvaljujemo
ko
rebova 8 a. Novo mesto.
AMl 6, dobro ohranjen prodam, lektivoma Novoteksa ih Kurilnici
žel.
postaje
Novo
mesto,
BETI
Hadl, Novo mesto, Kristanova 12.
UGODNO prodam pletilni stroj Mirna peč, gasilcem iz Novoteksa
»Regina«. Karolina Henigman, in BETI ter Tonetu štembergarju
za poslovilne besede, gospodu
Mirana Jarca 28, Novo mesto.
PRODAM dve dobri kravi, moped župniku za opravljeni obred in
dvobrzinec odlično
ohranjen, vsem, ki so ga spremili na zadnji
poti
smrekove pimte in hrastove kozolčne stebre. Jože Ajdič", Mest žalujoči: žena, otroci z družinami
in
drugo
sorodstvo
ne njive 4, Novo mesto.
PRODAM trodelno omaro, komo
do, kavč, dva fotelja in mizo.
I»ungartnik, Zagrebška 14. Novo
Ob bridki izgubi naše drage
mesto.
mame, stare mame, sestre in tete

JULIJANE GREBENC

KUPIM
KUPIM macesnove plohe. SitM,
Smihel 09, Novo mesto.

POSEST
V SODRA2ICI (Zavoda) prodam
nedograjeno hišo, primerno za
obrtnika. Ponudbe na upravo
lista (1523/70).
PRODAM nedograjeno hišo v Voj
ni vasi pri Črnomlju. Rudolf
Vardijan, Dolenci št. 5, Adlešiči.
PRODAM STANOVANJE v Krš
kem v velikosti 43 kv. m. Pro
stori: spalnica, kuhinja, pred
soba, shramba, kopalnica s stra
niščem ter drvarnica. Informa
cije in ogled: Jože Bašek, Krš
ko, Cesta krSkih žrtev 12«.
PRODAM MANJŠE posestvo
v
Dragi pri Sentrupertu. Kopač,
Zabja vas 118 b, Novo mesto
POD TRSKO GORO prodam zem
ljišče, primemo za gradnjo. Dovoa mogoč z avtomobilom. Na
slov v upravi lista (1543/70).
PRODAM 20 — 25 a njive. Sitar,
Smihel 60. Novo mesto.

RAZNO
PLANINSKO DRUŠTVO
lUsca«
prodaja večje število ^rat in
oken ter barako. Licitacija bo v
nedeljo. 26. julija 1970, ob 9.
uri na Poljski poti v Sevnici.
Informacije po telefonu 74-159.
RAZOČARAN V ZAKONU Želi spo
znati prijateljico za občasno
srečanje, ponudbe pod *Taj
nost«.
K MODERNI OBLEKI — sodo
ben nakit. Dobite ga po naro
čilu ali izbiri pri zlatarju v
Ljubljani, Gosposka 5 (poleg
univerze). — Z izrezkom tega
oglasa dobite 10. odst. popustal
PROTI SLADKORNI bolezni, pro
tinu in tolščavosti (bolezenske
mu debelenju) pomaga rogaški
EX)NAT vrelec, oblte ga v
Novem mestu pri HMEUNIKU
— tel. 21-129, STANDARDU
(MERCATORJU) — tel. il-158
in pri DOLENJKI — tel 21-440.
ISCEM finančnega družabnika za
mizarsko obrt v Novem mestu
s 3,000.000 S din gotovine. Nu
dim visoke obresti ali soudelež
bo pri dohodku. Cenjene ponud
be pošljite na upravr lista pod
»Družabnik Novo mesto«.

*
• Trebelnega
se iskreno zahvaljujemo vsem so
rodnikom, prijateljem in sosedom
za podarjene vence in cvetje. Po
sebno zahvalo smo dolžni kolek
tivu podjetja »DOLENJKA« iz No
vega mesta, gospodu župniku za
opravljeni obred in vsem, ki so
jo spremili na njeni zadnji poM
Žalujoči: sin Polde In hčerka
Anica z družinama.
Mariji Brus, Francu Lemovcu in
ženi \Umi ter podjetju GORJANCI
iz Vavte vasi se zahvaljujem, ker
so rešili najinega sinčka Leona
iz vode. Vsem iskrena hvala!
Družina Gačnik.^Rumanja vas

Ljubi mami
Ani Kocjanov! iz
Zagrada in teti Ančki Jakše iz
Otočca želijo za praznik vse naj
boljše, največ pa zdravja Franci
in Anica iz Miinchna ter družina
Kmc in Osredka.
Ljubi Anici Kmc, ki živi v Nem
čiji T Miinchnu, za praznik obilo
z(fravja in sreče želijo Kmčevi in
Kocjanovi. Njenemu možu Francu
pa lep pozdrav.
Dragi mami Kristini Skedelj iz
Javorovice pri Šentjerneju želijo
za njen praznik obilo zdravja in
zadovoljstva otroci z družinami,
enako tudi sestri Kristinci, atu pa
lepe pozdrave.
Dragi sestri Milki Hribar iz Vancouvra — Canada za 31. rojstni
dan želi obilo zdravja in sreče,
enako tudi možu m sinčku brat
Franc z družino iz Novega mesta.
Vladimirju Stuklju ml. iz Semiča, sedaj T Berlinu, pošiljajo
iskrene čestitke za dvojni praznik:
mama, brat Igor, sestra Martina
in Albina z družino ter teta Micka
z družino, Božo pa mu pošilja koš
poljubčkov.

POZIV POSAMEZNIKOM, DELOVNIM
IN DRUGIM ORGANIZACIJAM

Za šolo v Cerknem
Izvršni odbor republiške konference SZDL Slovenije
je po predhodnem dogovoru z vsemi družbeno-političnimi organizacijami na 63. seji 6. julija 1970 podprl ak
cijo za postavitev osnovne \ šole — spomenika NOB
v Cerknem.
šola — spomenik NOB v Cerknem, središču osvobo
dilnega boja Primorske in Gorenjske — naj bi bila
trajno obeležje zgodovinskih dogajanj v tem delu Slo
venije. Cerkno, vojaško in kulturno-politično sre^če
partizanskega boja, in okolica bosta tako prejela do
kaz hvaležnosti in priananje za njun prispevek k osvo
bodilnemu boju. Šola naj bi postala tudi eksperimen
talna in hospitaoijska šola za pouk najnovejše zgodo
vine, predvsem NOB, za vso Slovenijo. Kraj, ki je bil
dolga leta pod jarmom fašistične okupacije in ki je
v dneh osvobodilnega boja doživel svoj nacionalni in
kulturni preporod, bo predstavljal kar najustreznejše
okolje za razvijanje odnosa mlade generacije do revo
lucionarne preteklosti. Tu naj bi se gojilo in razvijalo
tudi scKielovanje z mladino iz drugih krajev v pogledu
raavijanja kulturnih tradicij partizanstva in oživljanja
zgodovine naše revolucije.
Izvršni odbor republiške konference SZDL poziva
vse posameznike, delovne in druge organizacije naj po
svojih močeh prispevajo v skupen sklad za izgradnjo
šole-spomenika in s tem izrazijo solidarnost naše ce
lotne družbene skupnosti.
Za pomoč se posvetujte z Zvezo združenj borcev
NOV Slovenije, Ljubljana, Beethovnova 10.
Izvršni odbor republiške konference SZDL Slovenije

Janez Kotar, Brod 17. Novo me
sto, prepovedujem pašo kokoši
po mojem vrtu. Kdor tega ne bo
upošteval, ga bom sodno prega
njal. .
Cvetka Legan, Podgozd 8, Dvor,
prepovedujem pašo kokoši po mo
jem vrtu in gnojišču. Kdor pre
povedi ne bo. upošteval, ga bom
sodno preganjala.
Katarina Nemanič iz Slamne
vasi 7 preklicujem vse, kar naj
bi govorila proti Milanu Vraničarju iz Slamne vasi 14, in se mu
zahvaljujem, ker je odstopil od
tožbe.

RADIO SEVNICA

NEDELJA, 2iG. JULIJA: Reklame
in oglasi — Zgodilo se je v pre
teklosti — Trgovina in gospodinje
— Poslušalci čestitajo in pozdrav
ljajo — Domače pc^očne viže —
Iz beležke poi)otnika — O barito
nu — Zunanjepolitičnd komentar
Drago KošmrlJ — Predstavljamo
vam — Zaključek.
SREDA, 29. JULIJA; Reklame In
oglasi — Znanost .n tehnika —
Resna glasba — Zgodilo se je v
preteklosti — Posvetovalnica —
Radi ste jih poslušali — Poletne
razglednice — Oddaja za najmlaj
še — Zaključek

IZ BREŽIŠKE
PORODNIŠNICE
Pretekli teden so v brežiSki po
rodnišnici rodile; Zdenka Vretič iz
Stare vasi — Anico, Jožefa Glas iz
Presladpla — Bogdana, Jožefa Ri
bič IZ Canja — Marto, Kristina
klavžer Iz Pečic — Kristico, Sil
va Marolt iz Sevnice — Heleno,
Irena Ključarič iz Sentlenarta —
2eljka, Terezija Stermeckl z Bizeljsikega — Zinko, Vinka Kos z
Malega vrha — Francija, Tatjana
Zorko iz Trnja — Antona, Vida
Pacek iz Seniiš — Jožeta in Ivan
ka Sever iz Trebeža — dečka.
Čestitamo!

Opravičilo Sevničanom
•PRETEKLI ČETRTEK so dobili naroč
niki našega tednika v Sevnici zaradi malo
marnosti v ekspeditu tiskarne DEIXD iz Ljub
ljane žal spet drugo izdajo Dolenjsk^a lista,
se pravi brez sevniške, krške in brežiške sitrani.
Pravilno izdajo, prvo (z eno zvezdico) sp
dobile samo trafike, kar samo dokazuje, da je
kriv<ia za ponovno napako edinole v cidpremni
službi ČP DELO.
•Smo brez moči: naročnikom se lahko
samo vljudno opravičimo, v tiskarni pa smo
se spet pismeno in osebno pritožili zaradi
malomamosti in napak v ekspeditu, kar nam
povzroča samo jezo, hudo kri in škcKio. Naroč
nik Fran i o žur iz Sevnice, Naselje heroja
Maroka 8, je 16. julija naš list odi^vedal, ker
je že tretjič v zadnjem času prejel napačno
izdajo lista — seveda po krivdi ekspedita, ki
nam list odpremlja iz Ljubljane. Z odpovedjo
je zagrozilo tudi več drugih naročnikov, na
ponovne napake glede odpreme lista pa nas
opozarjajo tudi v vodstvih političnih organi
zacij
•BRALCE IN NASE NAROČNIKE v Sev
nici ponovno vljudno prosimo za razumevanje:
list nam tiska in v celoti odpremlja čP DELO
iz Ljubljane in smo glede teg^i v celoti odvisni
samo od njega. Za svoj denar hočejo naročniki
imeti redno dostavo svoje izdaje lista in jih
pri tem malomarnost eksp^ita v ČP DELO
prav nič ne zanima. Sporočili vam bomo, kaj
nam bo tiskarna DELO odgovorila na našo
ponovno pritožbo.
UREDNIŠTVO IN UPRAVA LISTA

BREŽICE

STE V ZADREGI
ZA DARILO?

Sopefc nageljčkov alt vrtnic je primerno da*
rilo za vsako priložnost. — Naša dnevna
proizvodnja Je' več tisoj cvetov v 6 bar
vah. — Zahtevajte v najbližnjl cvetličarni

nageljčke ali vrtnice
is vrtnarije Catez

Pridružite se
^
modernim ljudem,^
ki pijejo

CVNAR
Ob boleči izgubi dragega nam strička

Franca Grafa
iz Gradaca v. Beli krajini
se toplo zahvaljujemo vsem prijateljem, znancem
in vsem kd so mu v življenju ali ob smrti izkazali
ljubezen in spoštovanje ter ga spremili na n(jegovi
zadnji poti, mu poklonili toliko vencev in cvetja
in nam izrazili sožalje. Posebna zahvala zdravstve
nim delavcem Zdravstvenega doma v MetliM, zlastil
zdravnikoma dr. EJugenu Bienenfeldu in dr. Jožefu
Benki za dolgotrajno prizadevno in skrbno
zdravljen^je
^ Globoko žalujoči dmnačl in drugo sorodstvo

DOLENJSKI LIST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI: oMinske iconference SZDL
Brežice, Črnomelj, KoCevJe, KrSko, Metliki, Novo mesto,
Ribnica, Sevnicsa in Trebnje
UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone Ck>Snik (glavni In
odgovorni urednik), Bia BaCer, Slavko Doki, Mlloft Jakopeo,
Marjan Legan, Jože Prime, Jože Splichal, Jožica Teppey, Ana
Vitkovie in Ivan Zoran Tehnični urednik; Marjan Moflhon.
IZHAJA VSAK ČETRTEK — Posamezna Številka 1 dinar
— Letna naročnina 49 dinarjev, polletna naročnina 24,50
dinarjev, plačljiva vnaprej — Za Inozemstvo; 100 dinarjev
oz. 8 amerl&kib dolarjev (oz ustrezna druga valuta v teO
vrednosti) — Tekoči račun prt podružnici SDK v Novem
mestu: 621-8-9 - NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRAVE:
Novo mesto, Glavni trg 3 — Po6tnl predal 33 — Telefon
(068) 21-227 — Nenaročenlb rokopisov in fotografij ne
vračamo — Tiska COF »Delo« T Ljubljani.

