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S o b o tn i ju b i le jn i k o n c e rt S lovenskega okteita, ki 
ga je  p o s lu ša lo  več k o t 600 lju d i v n a b ito  p o ln i dv o 
ra n i šen tv išk e  o snovne  šole, je  izzvenel v m ogočen  
p ra z n ik  s lovenske  pesm i. N ed e ljsk o  s lav je , k o  je  b ilo  
4000 lju d i p r i  o d k r i t ju  sp o m en ik a  slo v en sk im  izse
ljencem , p a  je  h k ra t i  po m en ilo  vrli d o sed an jih  p r i r e 
d itev  I. k u ltu rn e g a  te d n a  v Š en tv id u  p r i  S ličn i. 
T em eljn i k am en  za p o d o b n a  s re č a n ja  v bodoče  je  
po ložen  v p lo d n o  in  zd ravo  zem ljo .

Pevce okteta, številne do
mačine in goste je najprej 
pozdravil Ivan Ahlin, pred 
sednik občinske skupščine 
Grosuplje, ki je s toplimi be
sedami hkrati izrekel zahvalo 
Slovencev za kulturno po
slanstvo, ki ga je med naši
mi izseljenci in povsod d ru 
god po svetu doslej opravljal 
Slovenski oktet. Umetniški 
vodja okteta dr. Valens Vo

dušek je nato sproti začel 
napovedovati bogat in zani
miv spored koncerta, ki so 
ga pevci začeli s 3 Galluso
vimi madrigali. Z dolgo vr
sto pesmi raznih slovenskih 
in jugoslovanskih skladate
ljev je oktet nato navdušil 
hvaležne poslušalce, med od
morom pa so njegovi člani 
koncertne salonske obleke za
m enjali z narodnim i nošami.

,Miniji na tekočem traku'
Že tretje prikupno vozilo iz Novega mesta

SLOVENSKI OKTET je  ob svoji dvajsetletn ici v nedeljo popoldne v Šentvidu pri 
Stični odkril spom enik  našim  izseljencem , ki so  dali prvo pobudo za ustanovitev  
tega čudovitega pevskega zborčka. Spom enik, ki ga je  iz starodavnega hrasta iz 
Krakovskega gozda izklesal km et in kipar Peter Jovanovič izpod Blegoša, je  o d k n l  
dr. V ladim ir Bračič, član izvršnega sveta SRS, v im enu Staneta Kavčiča, pokrovite  
Jja I. kulturnega tedna v  Šentvidu. — Na sliki: R ibničan Urban hipec na to, ko ga 

j t  dr. Bračič odkril in predstavil m nožici dom ačinov (Foto; Tone Gošnik)
\

Novomeška Industrija  mo- | 
tornih vozil ima zdaj skupin- j 
ski dopust, zato nismo mogli 
dobiti uradnega potrdila, da 
bo tovarna začela po 1. avgu
stu sestavljati vodi irfctje- v o-- j 
zilo iz angleškega program a i 
korporacije BLMC, s katero | 
sodelujejo Novomeščani. To, 
kar je zatrdil generalni direk- 

I tor Jurij Levičnik na beograj
skem spomladanskem sejmu 
m otornih vozil, se vorej ure- 

i sničuje.

V nedeljo 
na Grmado!

Vsakoletno srečanje dolenj
skih turistov, planincev in 
Prijateljev prirode na Grma. 
di bo letos v nedeljo, 9. av
gusta. Računajo, da bo na Gr
mado prišlo precej ljudi. Ob 
srečanju pa so spet' oživele 
besede o obnovitvi ceste iz 
O rtneka do Vrha, ki je  že 
deseto leto v povojih. Letos 
so se obnove končno lotili 
resneje in tudi turistično dru 
štvo bo prim aknilo nekaj de
narja, da bo pot do zime 
bolje urejena. V. P.

V soboto: 
nova razstava 
v Kostanjevici
V soboto, 8. avgusta ob 

19. uri, bodo v Lamuto
vem likovnem salonu v 
Kostanjevici odprli re tro 
spektivno razstavo del li
kovnega um etnika Toneta 
Kralja, posvečeno 70-let- 
»ici njegovega življenja. 
Razstavljenih bo več kot 
80 del. O um etniku bo 
spregovoril akadem ik in 
velik p rijatelj Kostanjevi* 
ce,. slikar Božidar Jakac. 
Po otvoritvi bo imela u- 
nietnikova hčerka T atja
na Kraljeva, operna pri
madona v Wupertalu, 
koncert. Pri klavirju jo 
bo sprem ljal slovenski 
skladatelj in dirigent Da
nilo Švara. Sodeloval bo 
tudi pesnik in igralec To- 
ne K untner, ki je dobil 
letos Prešernovo nagrado

PO RAZBURLJIVI SOBOTI V NOVOMEŠKIH ZAPORIH

Kratek beg na smrt obsojenega
Edvard Sajevec in Jovan Adžić sta kmalu potem, ko sta prestopila državno 
mejo, padla v roke italijanski policiji -  Tretji begunec Franjo Špoljar »zača

sno« še na prostosti

k o t  strela z jasnega neba je med Novomeščane 
udarila vest, da so iz zaporov ob Krki pobegnili: 
Edvard Sajevec, 22, s  Senovega, Jovan Adžič, 22, iz 

* Beograda in Franjo špoljar, 19, iz Zagreba. Vse tri 
je novomeško okrožno sodišče že obsodilo: Sajevca 
za uboj žene in hčerke na smrt, Adžiča za več ropov 
in vlomnih tatvin v Novem mestu na pet let in osem  
mesecev strogega zapora, špoljarja pa za tatvine 
v Zasavju na štiri leta strogega zapora. V novome
ških zaporih so čakali na pravnomočnost sodb. Iz 
celice so si izsilili prostost v soboto, 1. avgusta, ko 
se je dan že nagibal proti večeru.

Za pobeg so v upravi zapo
rov zvedeli šele potem, ko 
so nam esto pripornikov Sa

jevca, Adžiča in špo ljarja  
našli v celici zvezanega in 
pretepenega paznika Franca

Nemca. Takoj so udarili p re 
plah, vendar ubežnikov niso 
dobili. Za njim i je izginila 
vsaka sled. Paznika Nemca 
so odpeljali v bolnišnico, da 
so mu dali zdravniško po
moč.

Ubežniki gotovo niso mo
gli biti daleč, ko jim  je za
čela slediti tiralica uprave 
javne varnosti v Novem me
stu. O pobegu iz novomeških 
zaporov so bile hkrati obve
ščene številne postaje milice 
oziroma uprave javne varno-

(N adaljevanje na 8. str.)

Na sm rt obsojeni Edvard Sajevec s  Senovega in spretn i zm ikavt Jovan Adžič iz 
Beograda, k i pa se  je  lani in le tos »proslavil« predvsem , v novom eških  zasebnih  
stanovanjih  z obsežnim i tatvinam i, se  nista  niti 48 ur veselila  pobega y  prostost. 
Italijanska policija ju je  ujela v Trstu in takoj izročila našim  organom . Ko to  

poročam o (v  torek opoldne), še  ni znano, kje  se  nahaja Franjo šp o ljar .

Podatki so sicer neuradni, 
a zanesljivo je, da je IMV že 
dobila in ima pripravljenih za 
sestavljanje več kot 50 popu
larnih minijev, austinov 1000. 
Računajo, da jih  bodo v k ra t
kem dobili še nekaj sto, do
končno pa jih  bodo sestavili 
v Novem mestu.

Bržkone bo montaža Se 
tretjega avtomobila pomagala 
k omilitvi velike gneče pri na
kupu austinov iz novomeško 
tovarne. Računati je, da bo
do minije začeli sestavljati 
kmalu potem, ko bo IMV po 
skupinskem dopustu spet za
čela norm alno obratovati, 
če  govorice niso preuranjene, 
petem  bodo prve doma se
stavljene m inije kupci dobili 
v roke še avgusta.

In  kakšna £o cena? Bržko
ne nekoliko nižja kot za tiste 
iz konsignacije. Uradno jo 
bodo povedali takrat, ko bo
do nove avtomobile začeli se
stavljati. Ob cenah na doma
čem avtomobilskem trgu bo 
orientacija za bodoče kupce 
verjetno okrog 25.000 dinar
jev.

Gorjanci postajajo 
letovišče

Izlet na Gorjance pomeni v 
poletni vročini pravo osveži
tev, saj je  zaradi višine zrak 
na njih  poleti veliko bolj 
hladen kot v dolini. Domu 
na Gospodični in počitniške
m u domu IMV na Miklavžu 
se je lani pridružil še počit
niški dom ELEKTRO, ki so 
ga zgradili m alo pred Gos
podično, v kratkem  pa bo v 
bližini doma ELEKTRO od
prlo SGP PIONIR svoj po
čitniški doru z 20 ležišči. O- 
kolica doma je  zelo lepo u re 
jena, vanj pa se bodo lahko 
zatekali na dopust tisti čla
ni kolektiva, ki jim  hribov
ski hlad prija  bolj kot pa 
prim orska vročina.

Medrepubliški moto 
kros v Šentvidu

V nedeljo ob 14". uri bo na Gra
dišču nad Stično veliko medre
publiško tekmovanqe v moto kro
su za pokal trg. podjetja »VO
LAN« iz Ljubljane. Na obisk 
vljudno vabi AMD Šentvid pri 
Stični.

Dvorana je  naravnost preki
pela od navdušenja in p lo 
skanja, ko so pevci povabi
li na oder znanega koroške
ga skladatelja Pavla Kemja- 
ka. Sivolasi skladatelj je  na
to še sam  zapel skupaj s čla
ni okteta nekaj pesmi, ki so 
jih  hvaležni poslušalci znova 
in znova nagrajevali z never
jetno navdušenim občudova
njem  in ploskanjem.

Navdušenje v dvorani ni 
bilo nič manjše, ko je pred
sednik šentviške krajevne 
skupnosti Franc Lazar razgla
sil, da je  dem ača krajevna 
skupnost podelila Slovenske
m u oktetu domicil v Šentvi
du. To je hvaležnost prebival
cev kraja, v katerem  je ta naš 
odlični in dragoceni pevski 
oktet p red  20 leti prvikrat 
nastopil.

Vrsta diplom, pohval, šop
kov in čestitk, pa tudi top
lih stiskov rok in tovariških 
objemov te r pozdravov je 
sledila na odru, ki je bil km a
lu podoben velikemu vrtu  
rož. V imenu domačega p ro 
svetnega društva je  Slavko 
Videnič med dugim izročil 
Tonetu Kozlevčarju, domači
nu in soustanovitelju okteta, 
diplomo častnega predsedni
ka kulturnih tednov v Šent
vidu. Oktetu sta med drugim 
čestitala tudi predstavnik In 
validskega pevskega zbora in 
Bogo Abrahamsberg, predsed
nik ObS iz Ribnice. Pionirke 
otroškega pevskega zbora so 
članom okteta podarile tudi 
šopke ribniške suhe robe, s 
katerim i je Ribnica pozdra
vila ugledni oktet, ki je po
nesel njeno slavo te r pisane 
ribniške šege tako daleč po 
svetu. Tudi 170-članski kolek
tiv podjetja TABOR ,z Grosu
peljskega je čestital oktetu 
s šopki in z darili, prebrali 
pa so tudi vrsto brzojavnih 
pozdravov in čestitk. Okte- 
tovega jubileja sta se spom
nila tudi M itja Vošnjak, naš 
veleposlanik na Dunaju, in 
pevski zibor ZARJA iz Kali
fornije.

V imenu okteta se je mno
žici ljubiteljev slovenske pe
smi kratko, a prisrčno zah-

( N adaljevanje na 7. str.)

Strela zažgala 
kozolec na Banu

Med nevihto 2. avgusta po
poldne je  strela  udarila na 
Velikem Banu pri Šentjerne
ju  in zažgala kozolec Albina 
Jevnikarja. Poslopje je do 
tal zgorelo, z njim  pa tudi 
dve toni seha, dva voza pše
nice in nekaj desk. Vaščani, 
ki so pritekli na pomoč so
sedu, so rešili nekaj orodja 
in preprečili še večjo škodo, 
škodo  cenijo na 30.000 din . 
Jevm karjev kozolec ni bfl za
varovan.

OD G. DO 16. AVGUSTA
N ekako do 6. avgusta  

in od 15. avgusta dalje  
nestalno s  pogostnim i 
padavinam i in soraz
merno hladno. V osta-, 
lem  lepo vrem e in po
stopna vročina.

Dr. V. M.

OB PRAZNIČNEM DVAJSETLETNEM JUBILEJU SLOVENSKEGA OKTETA

Spomenik izseljencem
Nad 600 ljudi na jubilejnem koncertu okteta in skoraj 4000 udeležencev na 
odkritju spomenika slovenskim izseljencem -  Spomenik je odkril član 

izvršnega sveta SRS dr. Vladimir Bračič
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tedenski
mozaik

Britanski časopis »Sum je 
začel objavlja ti spomine Ro
nalda Biggsa — človeka, k i je 
leta 1963 organiziral napad na 
poštni vlak in  rop m ilijon  
funtov. Slavnemu britanske, 
mu Scotland Yardu vse doslej 
ni uspelo na jt i in  zapreti Big
gsa, pač pa si polic ija zdaj v 
njegovih spominih lahko na- 
tančno prebere, kako je  rop 
organiziral in  izpeljal. Domne
vajo, da Biggs zdaj živi v 
Avstraliji. Uredništvu »Sun« 
je posmehljivo sporočil, da s 
honorarjem za njegove spomi
ne ni treba hiteti, ker ima za
enkrat še dovolj denarja . . .  
Znani ameriški diplomat Ge- 

' orge Kennan je, govoreč v no
vostih v d ♦  Somatski praksi, 
dejal tud i tole: #V modemih 
ultimatih ne grozijo več. z 
vojno, ampak s tem, da bodo 
priš li na pomoča . . .  V Sovjet
ski zvezi so vse do nedavna 
močno preganjali žvečenje 
žvečilnega gumija, češ da je  
to nespodobna navada, prine- 
šena s pokvarjenega Zahoda. 
Celo carin ik i na mejah so ne
usmiljeno zaplenili žvečilni 
gumi, če so ga našli p r i kak
šnem sovjetskem državljanu, 
k i se je vračal iz tujine. Zdaj 
pa so se začele stvari spremi
njati. Več listov je nenadoma 
odkrilo, da je žvečenje gumi
ja pravzaprav zdravo za zobe 
in prebavo in da tudi poma
ga p r i odvajdnju od kajenja. 
Da bi bilo vse skupaj kar naj
bolj vredu pa je neki lenin
grajski profesor celo odkril 
— in seveda »:oročil javnosti 

— da je žvečenje pravzaprav 
ruski izum. Pravi namreč, da 
so v starih časih Rusi žveči
l i  nekaj podobnega kot je žve
č iln i gumi, le da je bilo na
pravljeno iz smole sibirskih  
borov. Kaže torej, da bodo v 
Sovjetski zvezi odslej lahko 
žvečili žvečilni gumi, ne da 
bi se bali. da se s tem pre
dajajo nespodobni zahodnja
ški razvadi. . .  Četrti ju l i j  je 
državni praznik ZDA — Dan 
neodvisnosti. Letos so tega 
dne v mestu Miami izvedli 

’ posrečeno anketo: mimoido
čim so dali prebrati na listu  
papirja natipkano zgodovino 
nDeklaracije neodvisnosti« in 
j ih  prosili, naj jo  podpiše. 
Od 50 ljudi, k i so j im  to pred- 
lagali, jo je por't isal en sam, 
mnogi pa so m enili, da gre za 
antiameriško propagando in 
eden je celo grozil, da bo ob
vestil p o lic i jo . . .

SE O POUKU KMETIJSTVA

Izobraževanje mladih 
kmetov—toda kako?

Pouk o kmetijstvu v osnovnih šolah in posebne 
strokovne šole za kmetovalce — Kateri kmečki 
otrok se bo učil za sezonskega delavca? Najbrž 

nihče.

Po enoletnih poizkusih na 
štirih  osnovnih šolah v Slo 
veni ji bodo fco jesen uvedli 
pouk o km etijstvu na /eč po
deželskih Šolah V nekaterih 
krajih  pa prav Kmetje zavra
čajo tako izobraževanje svo
jih  otrok. Predvsem iz dveh 
razlogov. Podeželske mladine 
naj ne bi obremenili z dodat
nim učnim predm etom . Pred 
videni pouk pa kmečki mla

TELEGRAMI
MONTEVIDEO — Urugvajski 

gverilci iz skupine, ki se imenuje 
»tupamaros« so ugrabili v Monte
videu nekega ameriškega in neke
ga brazilskega diplomata. V zame
njavo zanju zahtevajo od vlade, 
naj izpusti vse zaprte gverilce te 
skupine V vladnih zaporih je več 
kot sto gverilcev »tupamaros«.

LONDON — Po ve« kot štiri
najstdnevni stavki se je v pone
deljek vrnilo na delo 47.000 bri
tanskih pristaniških delavcev. Za
htevali so povečanje plač za 80 
odstotkov, vendar so dosegli samo 
7 odstotno povišanje. Stavka pri
staniških delavcev, ki Je bila po 
letu 1928 prva taka stavka v Bri
taniji, je  stala britansko gospodar
stvo 576 milijonov funtov šterlin- 
gov.

KAIRO — Poveljnik sovjetskih 
letalskih sil maršal Pavel Kutakov 
je nenadoma dopotoval v Združe
no arabsko republiko. O namenu 
njegovega obiska niso ničesar spo
ročili

DUNAJ — Kaže, da bo letošnje 
leto prišlo v zgodovino planinstva 
kot »črno leto«. 2e v prvi polovici 
letošnjega leta se je v Alpah zgo
dilo več smrtnih nesreč kot vse 
leto lani Do konca julija ie v 
Avstriji v planinah izgubilo življe 
nje 46 ljudi, v Švici 87, v Italiji 
50, v Francij 30. Po mnenju stro 
kovnjakov Je vzrok za tako število 
nesreč v glavnem ta, da se v pla
nine odpravlja vse več ljudi, ki 
so slabo opremljeni, začetniki in 
telesno nepripravljeni in neizkuše
ni

MOSKVA — V Sovjetsko zvezo 
Je dopotovala visoka iraška dele
gacija, ki jo vodi podpredsednik 
revolucionarnega sveta Iraka Hu
sein Takriti Menijo, da se bo 
pogovarjal predvsem o položaju na 
Srednjem vzhodu. Kot je znano 
Irak zavrača ameriški mirovni na
črt, ki ga je Egipt sprejel.

DAKA — Blizu glavnega mesta 
Vzhodnega Pakistana Dake Je poln 
avtobus zgrmel v reko. Reševalne 
ekipe so doslej našle trupla 20 po
tnikov, bojijo pa so, da je mrtvih 
še dvakrat toliko.

dini tudi ne m ore dat; dov 31] 
strokovnega znanja za sodob
no gospodarjenje ne« kmetiji. 
Nekateri mladinci niti ne p ri
dejo do osmega razreda.

Strokovno ali poklicno iz
obraževanje mladih kmetov 
je že toliko proučeno, da bi 
taki pomisleki lahko odpadli, 
če bi bili kmetje dovolj po
učeni. S kmetijskim poukom 
v osnovnih šolah ne bodo 
izobraževali mladine za po
klic! Dali £  bodo le nekaj 
osnovnega znanja, ki bo ena
ko koristilo delavski kot 
kmečki mladini. Veliko de
lavskih družin ima namreč 
vrtove in manjše sadovnjake 
ob svojih hišah. V nekaterih 
krajih so te celo bolj navdu
šene za kmetijski pouk v 
kmetijski šoli kot kmetje, in 
njihovi otroci.

Strokovnjaki so že ugotovi
li, da je  kmetom potrebno 
več poklicnega znanja, kot 
ga lahko dobijo otroc. ? 
osnovni Šoli. Dobijo ga lahko 
le v poklicnih šolah, ki naj 
bi jih  obiskovali po končni 
osemletki oziroma po kon
čanem osnovnošolskem po 
uku. "o re j se ni treba bati, 
da bi s km etijskim  poufcr>m v 
osnovnih šolah poizkušali 
nadom estiti tako izobraževa
nje. Naprednejši kmetje se 
bojijo prav tega Odprto pa 
je še vprašanje, kan*, uredi
ti poklicne km etijske šole. 
da bi bile dostopne vsej tm e 
čki mladini, ki bo ostala na 
km etijah. Bivanje v domovih 
je  drago — 250 do 300 d;n 
mesečno. Toliko zmorejo le 
redki kmetje. Nekateri pa 
se pri takih stroških lahko 
njihovi obroči izučijo za boii 
še poklice, če  bi mladinci 
lahko prihajali k pouku od 
doma. bi imeli veliko manj 
stroškov. Poiskati bo treba 
tudi sredstva za vzdrževanje 
šol.

Omenil bi še vprašanje, ki 
ga nekateri poizkušajo posta
viti na glavo. Pied tedni sem 
zapisal, da km etje ne morejo 
načrtovati svojega gospodar
jenja na sezonskih delavcih.

■ -

Kirn

POTRES V IRANU — V petek je močan potres prizadel severovzhodne predele 
da bo število žrtev še večje. Hudo poškodovanih je 450 ljudi, 23 naselij pa je 
porušenih. Na našem posnetku je preživela mati z otroki med ruševinami svojega 
Irana. Po dosedanjih poročilih je potres zahteval 175 življenj, vendar se bojijo, 
da je nesrečnih žrtev še m nogo več.

Zanašajo se lahko le na čla
ne svoje družine, ki jih bodo 
znali zadržati na posestvu, in 
na stroje, s katerima 31 bodo 
pomagali pri delu. Nisem 
trdil, da kmet ne sme najeti 
delavcev. Tega mu ne prepo
veduje noben predpis. Vpra
šanje pa je, ali jih dobi Ka
teri kmečki otrok se bo hote* 
poklicno usposabljati za kme
tijskega sezonskega delavca? 
Še tisti, ki bi imeli dovolj de
la na kmetijah svojih staršev 
uhajajo od doma. To seveda 
ni prav. Toda tako je. In u» 
je treba upoštevati.

Sezonskih ali priložnostnih 
delavcev je vsako leto manj. 
Njihovega dela km etje ne 
m orejo ustrezno nagrajevati. 
Zato tudi vse več hm elja obi
rajo s strojd, čeprav delo tra 
ja le kakih 14 dni in je med 
obiralci veliko šolske miacL 
ne. Na nekaterih posesten  si 
m orejo pomagati selo z ljud
mi iz pisarn. Mladi ljudje no
čejo biti taki sezon^k delav
ci ali dninarji, kot so bili 
včasih njihovi starši Pri se 
danjih možnostih se raje za 
poslijo v drugih dejavnostih 
doma ali v sosednjih deželah 
Nekateri sicer pretiravajo, 
ko pustijo starše same na 
večjih kmetijan • Takim ba 
bilo trega s strokovnim izo
braževanjem pomagati na bi 
na domači kmetiji lahko »za
služili« toliko kot drugod.

—  JC2K PETEK

tedenski zunanjepolitični pregled

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled
u Zis O GOSPODARSKI POLI

T IK I — Zvezni izvršni svet je  na 
dvodnevni seji 29. in 30. ju lija  ob 
ravnaval priprave za družbeni plan  
razvoja Jugoslavije v letih  1971 do  
1975. V sred išču  njegove pozor
n osti sta  bila položaj gospodarstva  
in  bilanca federacije v naslednjih  
petih  letih. Pri tem  je  bilo po
udarjeno, da je  treba z vsem i 
ukrepi gospodarske politike in  si
stem a spodbujati uveljavljanje  
takšnih  odnosov v  delitvi, ki za
gotavljajo  krepitev m odernizacije  
in konkurenčne sp osob n osti nar 
šega gospodarstva. V prihodnje  
naj bi zato proračuni federacije, 
republik in  občin ter interesnih  
skupnosti naraščali znatno počas
neje kot narodnih dohodek, tako  
da bodo gospodarstvu lahko osta  
ja la  večja  sredstva.

■  KDAJ LAHKO V POKOJ? 
Skupna k om isija  republiškega, 
gospodarskega in socialnoodrav- 
stvenega zbora sloven ske skup šči
ne,' ki proučuje s istem  zdravstve
nega varstva ter zdravstvenega, 
pokojninskega in invalidskega za
varovanja je  m nenja, naj daje pra
v ico  do upokojitve le določena s ta 
rost zavarovanca. M oški naj dobijo  
pravico do upokojitve z d opoln je
n im  60. letom  starosti in delovno  
dobo 20 let ali s 65. leti starosti 
in delovno dobo od 15 do 19 let, 
ženske pa pet let prej. T isti zava
rovanci, ki im ajo sicer 40 ozirom a  
35 let delovne dobe, n iso  pa stari 
60 ozirom a 55 let, naj bd za sivoje

delo  do dopolnjene starostn e  m eje  
dobili v išjo  pokojnino za prib liž
no 2 odstotk a  za vsako leto. Mož
nosti za predčasno upokojitev  naj 
bi po letu  1973 odpravili. K om isija  
tudi predlaga, da bi sed anje 5-letno 
obračunavanje osebnih  dohodkov  
podaljšali na 10 let. To pom eni, da 
bi osebni dohodek zavarovanca iz 
preteklih  10 let, preden se upokoji, 
prevrednotili na raven osebnih  do
hodkov v republiki v letu  pred 
upokojitvijo, pri čem er bi upošte
va povprečne osebne dohodke vseh

ilj: večja konkurenčna 
sposobnost 

gospodarstva

zaposlenih v republiki v zadnjih  
desetih  letih. N a ta način bi pre
prečili špekulacije ko so  v nekate
rih delovnih organizacijah posa
m eznikom  um etno v isoko povečali 
osebne dohodke tik  pred upokojit
vijo.

■  V LJUBLJANI: 200 NOVIH  
BO LNIŠK IH  POSTELJ — V novem  
poslopju  ljubljanskega kliničnega  
centra, k i ga še gradijo, bo že j e 
seni na razpolago prvih 200 poste lj 
za lažje bolnike. Za to  predčasno  
otvoritev se  je  vodstvo  kliničnega  
centra od ločilo  zato, da b i om ilili

stisk o  v najbolj utesnjenih  klini
kah, k ot so  nevrološka, kirurška, 
interna ter g inekološka klinika.

■  ŽETEV PŠEN IC E — V Slavo
niji in  Baranji so  v glavnem  že po
želi pšenico. K om binati so  pride
lali povprečno po 32 do 33 m etrskih  
sto tov  na hektar, kar je  nekaj manj 
kot lani. Na pridelek je  vplivalo  
neugodno spom ladansko rvem e.

■  NAŠI DELAVCI SO POSLALI 
182 MILIJONOV DOLARJEV -
Jugoslovani, ki so  na začasnem  
delu v tujini, so  v le tošn jem  prvem  
polletju  posla li v dom ovino za 
181,9 m ilijona dolarjev deviz, kar 
je  precej več kot v istem  lanskem  
obdobju. To je  denar, ki so  ga 
delavci poslali svo jim  družinam , 
nakazovali na svoje devizne račune 
ali prinašali s seboj, ko so  prišli 
na obisk v dom ovino. N ajveč so  
poslali nem škh m ark, nato  avstrij- 
skh šilingov ter am erišk ih  dolar
jev.

■  O SE B N I DOHODKI — Fov
prečni osebni dohodki zaposlenih  
so  znašali junija v S loven iji 1319 
dinarjev ali en od sto tek  več k ot 
v maju.

■  MANJ LOČITEV — Lani se  je  
v naši državi p oročilo  okrog 176 
tisoč  parov. Ločitev je b ilo  kakih  
20.000, kar pom eni 2000 m anj kot 
le to  prej. Podatki govorijo, da se  
je  loč ilo  največ tistih , ki so  bili 
poročeni šele  le to  ali dve.

Zarek upanja za mirno re
šitev! Tako so zapisali doma
la vsi komentatorji po svetu 
ob vesti, da je Združena 
arabska republika sprejela 
ameriški načrt za rešitev 
krize na Srednjem vzhodu in 
da ga je sprejel tudi Izrael. 
Prvi optimizem je zdaj že 
zamenjalo napeto in vznemir
jeno spremljanje komplika
cij, ki so se začele tako v 
arabskih državah kot tudi v 
Izraelu. V arabskem svetu je 
namreč ob ameriškem pred
logu, ki ga očitno v precej
šnji meri podpira tudi Sov
jetska zveza, prišlo do ostre
ga razkola. Poleg ZAR je mi
rovni predlog sprejela tudi 
Jordanija, medtem ko ga 
Irak, Sirija, Alžirija in Pale
stinci odločno zavračajo. Vsi 
ti tudi obsojajo predsednika 
Naserja, ker je sprejel ame
riško pobudo in napovedu
jejo boj proti njej. Bistvo 
njihovih očitkov je, da ame
riški mirovni načrt popušča 
Izraelu in da je usmerjen k 
likvidacviji palestinskega od
porniškega gibanja.

Težko je reči, kakšne po
sledice bo imel spopad med 
realizmom predsednika . Na
serja in - ekstremnostjo ne
katerih drugih arabskih vo
diteljev, jasno pa je, da ne 
bo olajšal končni mirni raz
plet srednjevzhodnega vojne
ga žarišča. Trenutno poteka
jo številna posvetovanja med 
arabskimi državami. Šef li
berijskega revolucionarnega 
režima Gadafi je obiskal Kai
ro in Bagdad in skušal po
miriti močno napete odnose 
med ZAR in Irakom. Koli
ko je uspel še ni znano. V 
Tripoliju so sklicali medarab- 
ski sestanek na ministrski 
ravni, ki naj bi pomiril na
sprotja, vendar se ga Alžirija 
in Irak nočeta udeležiti, - češ 
da se nimata kaj pogovarjati 
s tistimi, ki sprejemajo ame
riški predlog. Položaj v arab
skem svetu je trenutno hudo 
razburkan in se vsako uro 
spreminja, tako da je zaen
krat še zelo tvegano predvi
deti kako se bo razpletel.

Tudi v Izraelu ne gre vse 
gladko. Desničarski člani vla
de namreč nasprotujejo ame
riškemu načrtu in grozijo z 
odstopom, če ga bo vlada 
dokončno in brez pogojev 
sprejela. Tudi če smo optimi
sti in verjetno, da bo končno 
le na obeh straneh zmagala 
treznost, je pot do resnične
ga in trajnega miru na Sred
njem vzhodu še dolga. Tudi 
če bodo vsi prizadeti dokonč
no sprejeti predlog, ostaja še 
dosti nerazčiščenih vprašanj, 
kot je na primer dokončni 
položaj Jeruzalema, usoda 
palestinskih beguncev in še 
marsikaj drli gega. No, o 
vsem tem bomo lahko govo
rili šele, ko se bo — če se 
bo — pomiril sedan.fi vihar v

arabskem svetu in znotraj 
Izraela.

V Mosvi 'tečejo pogajanja 
med Zahodno Nemčijo in 
Sovjetsko zvezo o sporazu
mu, s katerim bi se državi 
odpovedali uporabi sile v 
medsebojnih odnosih. Prak
tično bi sklenitev takega spo
razuma pomenila normaliza
cijo odnosov med njima in 
odprla vrata za še večje so
delovanje, ki na gospodar
skem področju že zdaj ni 
malenkostno. V sedanji fazi 
pogajanj vodita delegaciji zu
nanja; ministra Scheel) in 
Gromiko. Pogajanja ne pote
kajo povsem gladko; zatika
jo se predvsem ob zahodno- 
nemški zahtevi, naj bi v spo-

Prepih na 
vse strani

razumu priznnali pravico 
Nemcev do samoodločbe gle
de njihove združitve. Za Sov
jetsko zvezo in še bolj za 
Vzhodno Nemčijo je ta zah
teva nesprejemljiva, saj bi 
vrgla senco na popolno in 
brezpogojno priznanje obtoja 
dveh suvereennih in neodvis
nih nemških držav. Kljub 
tem težavam pa lahko priča
kujemo, da bosta Zahodna 
Nemčija in Sovjetska zveza 
le našli kompromisno reši
tev, kajti v resnici sta obe 
močno zainteresirani za spo
razum, ki bi dokončno ure
dil odnose In ki bi imel tudi 
močan pozitiven vpliv na po
ložaj v Evropi.

V Kambodži se položaj če
dalje bolj zapleta. Sile, ki 
podpirajo bivšega šefa drža
ve in predsednika sedanje 
vlade v izgnanstvu Sihanu- 
ka, so začele veliko ofenzivo 
v severnem delu dežele. Lon 
Nolov režim se je znašel v 
resni nevarnosti, kajti podpo
ra, ki jo uživa med domačim 
prebivalstvom je ničeva. Tudi 
opazovalci se strinjajo, da 
so Lon Nolova glavna opora 
le južnovietnamske čete, ki 
so prihajale »na pomoč«, ki 
pa se že obnašajo kot go
spodar v deželi. Za Lon No
lov režim so nastopili kri
tični trenutki tako na po
litičnem kot na vojaškem po
dročju. Brez širše podpore 
med prebivalstvom se je 
znašel v resni nevarnosti, 
da bodo prosihanukove sile v 
sedanji ofenzivi odsekale ves 
severni del dežele od prestol- 
nnice Phnom Penha. Ce bi 
jim uspelo storiti to in ustva
riti večje osvobojeno področ
je, kjer bi organizirale tudi 
svoje politično oblast, bi to 
kaj lahko pomenijo konec Lon 
Nolove vladavine

2 DOLENJSKI UST * TEDNIK«  MESTNIK•  vsak četrtek 60.000 izvodov!



Grad na Dvoru 
prodan

Pred nedavnim je  .podjet
je DOMIN VEST iz Novega 
m esta prodalo grad na Dvo
ru . Stanovanjske prostore so 
kupili • dosedanji stanovalci, 
prostore, ki so jih  uporab
ljale družbene organizacije, 
pa je  kupila K m etijska za
druga 2užem berk. V njih  
nam erava urediti* skladišča.
S tem bo končno rešeno 
vprašanje popravila ostrešja, 
v katerem  je zelo dotrajalo 
tram ovje in opeka. Novi la
stniki si bodo m edsebojno' 
porazdelili stroške popravila.

M. S.

Dobro leto 
za bazene

V ju liju  so na kopališču 
v Cateških Toplicah im eli ze
lo veliko obiskovalcev. Med 
tednom  pride na kopanje 
1.300 do 1.500 ljudi, ob so
botah naraste ta  številka že 
na 3.000 in ob nedeljah na  
5.000. Izkupiček na letnih b a 
zenih je  zares presenetljivo 
visok, zlasti še to  poletje, ko 
je K rka le redkokdaj topla.

Primer 
Čateške 
Toplice

Za turistično sodelova
nje se v pokrajini za
vzemamo samo na pa
pirju -  v praksi pa ko
raka (ali tudi le leze) 

vsak sam zase naprej

Z d rav ilišče  č a te š k e  T o p 
lice  n i več sa m o sto jn o : za 
p o slen i so  sog lasno  p o tr 
d ili, d a  se  p r ik lju č ijo  k  
lju b lja n sk i P re h ra n i. T ako  
so  'u re sn ič ili tis to , k a r  je  
d ir e k to r  V lado  D eržič  o b 
lju b lja l že lan i: » će  D o
le n jc i ne  b o m o  p o k aza li 
več v o lje  za  poslo vn o  so- 
d e lo v n je , če bom o še  n a 
p re j  sam o  govorili, p o te m  
b o m o  p ač  m o ra li p o isk a ti 
m o ž n o s ti za n a p re d e k  d ru g 
je!«

C ateške  T op lice so  ob 
O to čcu  tu r is t ič n o  s red išče  
z n a j v eč jim  p ro m e to m  n a  
D o len jsk em  in  so  si v zad 
n jih  le tih  že p rid o b ile  p re 
cej ug led a . Z d rav ilišče  p a  
je  ob  velik ih  in v e s tic ijah  
iz z ad n jih  le t, ko so  p o sp e 
šeno  sk u ša li n a d o k n a d iti 
z am u jen o , im elo  tu d i o g ro 
m n e  ob vezn osti. B re m en ijo  
ga  h u d e  an u ite te ; to d a  ne 
n a d a lje v a ti z iz g ra d n jo  b i 
p o m en ilo  o s ta ti n a  p o l p o 
ti. O d ločitev , nedv om n o  
sk rb n o  p re te h ta n a , go tovo  
n i b ila  težk a .

L ju b lja n sk a  P re h ra n a  je  
zan esljiv o  do vo lj m o čn o  
p o d je tje , d a  je  T op licam  
la h k o  zag o tov ilo  n a d a ljn i 
h it r e jš i  razv o j. T o  p a  se  
p ra v i, d a  b o d o  v e rje tn o  že 
p r ih o d n je  le to  g rad ili m o 
te l o b  av to m o b ilsk i cesti, 
n ova  lež išča  v sed an je m  
zd rav ilišk em  n ase lju . P rav  
go tovo  do  p rik lju č itv e  ni 
p r iš lo  b rez  v n a p re j p re 
te h ta n ih  m o ž n o sti za  h itro  
in  u č in k o v ito  iz g rad n jo . To 
k o r is ti  o b em a p a r tn e r je m a , 
zd rav ilišče  p a  b o  o b d rž a 
lo  še  n a p re j po ložaj sam o 
s to jn e  delo vn e eno te .

O d d o le n jsk e g a  so d e lo v a 
n ja  v tu r iz m u , za k a te re g a  
se  n a  p a p ir ju  vsi zavze
m a jo , zda j n i o s ta lo  d o sti. 
A v tom obilska  ce s ta , k je r  
so  n a jm o č n e jše  p o s to ja n k e , 
je  zd a j ra z d e lje n a  m ed 
raz lič n a  p o d ie tja  — o đ  l ju 
b lja n sk ih  do  b eo g ra jsk ih . 
T is ti, k i d o sle j n a  D o len j
skem  še ž iv ijo  zaverovan i 
sam i "vase. se  bod o  m o ra 
li o z re ti za  m o č n e jš im i so 
d elavci, če b o d o  h o te li tu d i 
.iu tri im eti za gotovi ien več
ji  tu r is t ič n i k os k ru h a .

J. SPLICHA L

Strokovnjakov manjka
Tudi novomeški Labod bi še rad zaposloval

Med številnim i delovnimi 
organizacijami na Dolenj
skem, ki bi rade zaposlile 
sposobne delavce in strokov
njake, je tud i novomeški La
bod. V podjetju  iščejo tek
stilne in ekonomske tohnike. 
tekstilne in  stro jne inženirje, 
se pravi delavce s takim i po
klici, ki jih tovarna perila 
najbolj pogreša.

Podjetje sicet razpisuje 
štipendije, a pranega odziva 
ni. Labod ima narejen tak 
kadrovski program , ki je 
prilagojen potrebam  sedanje 
tovarne. K adrovska služba v 
podjetju  pa pripravlja skupaj 
z novomeškim zavodom za 
izobraževanje in  produktiv
nost dela petletni razvojni 
program  tovarne. Temu pro 
gram u bodo m orali prilagodi
ti  tudi kadrovski načrt in 
n ačrt sprejem anja delavcev. 
Za uresničevanje bo skrbela 
kom isija ža kadre in delovne 
odnose.

Če že ne uspejo dobiti stro 
kovnjakov, im ajo v Labodu 
vsaj to  srečo, da se je moč-

TURIZEM IN CESTE
Zadnje dni se vali po na

ših cestah nepretrgana ko
lona avtomobilov. Brez ovin
kov povedano: preveč za
slabe ceste. Zato ni čudno, 
da je toliko nesreč. Denar
ja  za vzdrževanje cest je si
cer iz leta v leto več, zato 
pa so se  še močneje pove
čale obrem enitve naših cest. 
Poslovno združenje cestnih 
podjetij je  ugotovilo, da je 
bilo predlanskim  za kilome
te r cest prvega, drugega ,in 
tretjega reda na voljo 8.124 
dinarjev ali dobrih 100 od
stotkov več kot 1962. leta, 
medtem ko je bila obrem eni
tev 8.669 ton na 24 ur ali 
185 odstotkov več kot 1962. 
leta.

no zm anjšala fluktuacija za
poslenih. M ^ltem  ko je  še 
pred nekaj leti vsako leto za
pustilo podjetje tudi 70 de
lavk, jih  je lani odšlo le 20. 
O dhajajo pretežno iz krškega 
obrata. Zares nudijo v tu jin i 
boljše pogoje za zaslužek, 
vendar pa je zanimivo, da 
najboljše delavke ne odhaja
jo: to dokazuje, da najbolj 
spretne lahko tud i doma za
služijo dovolj. Ob razvoju in 
izpopolnitvah Laboda pa bodo 
seveda možnosti za boljši za
služek še večje. J. S.

Dolg narašča
Sklad zdravstvenega zava

rovanja kmetov v Novem 
m estu je spet v hudih teža
vah. Ob polletju  je imel že 
več kot 4 m ilijone din dolgov 
ali za približno 1,2 m ilijona 
več kot ob koncu leta 1969. 
Na seji izvršnega odbora 
kmečke skupščine so ugotovi
li, da so tolikšni dolgovi na
stali predvsem zaradi presla
bega plačevanja obveznih p ri
spevkov kmečkih zavarovan
cev. Menili so, da je treba 
izboljšati izterjavo. V k ra t
kem se bodo predstavniki 
skupščine zdravstvenega za
varovanja kmetov sestati z 
občinskimi upravam i za do
hodke in  od njih zahtevali, 
naj izterjavo zaostrijo.

Vodovod 
v Dednjo vas

Iz 120 m etrov globoke do
line bodo napeljali pitno vo
do k 28 gospodarstvom  v 
Dednji vasi in na Veselem 
vrhu ■ p ri Pišecah. Vodovod 
bo končan sredi avgusta. Va
ščani čakajo samo še na čr
palko. K rajevna skupnost Pi- 
šece si za vodo v svojem 
okolišu močno prizadeva in 
do zdaj ima pitno vodo na 
tem območju že 53 odstot
kov domov.

N ova poln iln ica za sadne sokove in  druge p ijače v 
D estilaciji DANA na M irni im a z lasti zdaj v  vročih  
poletn ih  dneh p olne roke dela. V tem  najsodobneje  
urejenem  DANINEM  obratu lahko napoln ijo do 100 
tisoč  stek len ic na dan. N a sliki: pogled  na del sodob 
nih poln iln ih  strojev  (Foto: Jože K ržič)

Pivo po različnih cenah
Požirek hladnega piva se v 

poletni vročini nadvse prile
že. Odprtega piva v vrčkih 
žal ni več v gostiščih, v No
vem m estu ga točijo edinole 
še v Ribji restavraciji. Pov
sod pa lahko dobite pivo v

Vsak četrtek tudi v 
vaš dom: NOV 
DOLENJSKI LIST!

NOVO V ZAD
NJIH DNEH

Zadnji teden je minil v zna
m enju novih turističnih ob
jektov. Kot je v jugoslovan
skem turizm u že v navadi, 
dobivamo nove zmogljivosti 
sredi poletja. Tako je pred 
dnevi začelo delati manjše 
zasebno gostišče ob avtomo
bilski cesti v Dobruški vasi, 
odprli so nov hotel v Breži
cah, najpom em bnejša za 
razvoj pri nas pa je gotovo 
priključitev Cateških Toplic 
ljubljanski Prehrani.

To podjetje, ki se močno' 
usm erja tudi v turizm u, je 
zdravilišču zagotovilo hitrejši 
razvoj in m u bo omogočilo 

/gradnjo novih, prepotrebnih 
objektov. Zdravilišče se bo 
tako še h itre je  razvijalo, na 
referendum u pa je  delovni 
kolektiv tako odločitev spre
jel soglasno.

Motel ob avtomobilski cesti 
pri G rosupljem  v tej tu risti
čni sezoni ne bo pomagal k 
boljši uveljavitvi dolenjskega 
turizm a. Optim isti so sicer 
napovedovali, da bo do naj
večje sezone m otel že nared, 
a so se ušteli. Upamo lahko 
le, da bo prihodnje leto že 
sprejel prve goste.

f  • • v v

Sejmišča
Ustaljene cene

Na novomeškem sejm u nič 
novega: cene govedu in p ra 
šičem so ostale nesprem enje
ne.^ Za vole so zahtevali od 
6,50 do 7 din za kilogram, 
za krave od 4,50 do 5 din, za 
junce in telice pa do 6 do 
7 din za kilogram. Od 78 glav 
goveje živine so jih prodali 
le 26. Prašiče so «ponujali od 
150 do 200 din za 6 do 12-te- 
denske, za starejše  pa so za
htevali 210 do 510 dinarjev. 
Prodali so 317 prašičev, p ri
peljali pa so jih  61 več.

Pouk zaradi prevelikih oči
Po podatkih turističnih  

društev z morja se zadnje 
dni valijo na Jadran; re
ke turistov: domačih in  
tu jih . Bomo k ljub  vsem 
napakam, k i nam jih  oči
tajo turis ti k i prihajajo  
v Jugoslavijo na dopust, 
tudi letos presegli lanske 
turistične rekorde? Brž
kone se nam bo to posre
čilo, če se bo lepo vreme 
nadaljevalo, čeprav smo 
že doslej morali slišati 
marsikatero p ikro na ra
čun turističnega dela pri 
nas.

Nič čudnega ni torej, 
da smo imeli do konca ju 
nija manj nočitev kot v 
enakem lanskem obdobju. 
Tujci nam očitajo, da 
smo ponekod že celo pre
segli italijanske in špan
ske cene. medtem ko se z 
uslugami z n j im i ne mo
remo primerja ti, vsaj v 
veliki večini primerov ne. 
Nezadovoljni turis ti si 
bodo pač prihodnji do
pust raje privoščili kje  
drugje.

Gostinci so preobreme
njeni z delom, saj mora
jo  ponekod podpisovati 
pogodbe, da bodo delali

16 u r na dnn. zato bodo 
sicer dobili đva osebna 
dohodka, njihovo delo pa 
ne bo dovolj kvalitetno, 
še vedno se dogaja, da 
turističn im  agencijam 
prodajamo hotele, k i še 
niso zgrajeni, nižje penzi- 
onske cene Pa na vsak na
čin skušamo nadoknaditi 
z astronomskimi številka
m i na jediln ikih, ko gost 
izbira po svoji želji. Ne
navadno je. da so na mor
ju  najd^alje prav ribe!

Dolenjski turizem teh 
napak ne bi smel ponovi
li :  zaradi napačnega rav
nanja danes bi nas ju tr i  
lahko bolela glava_ Za ne
katere turistične kraje  — 
Otočec, šmarješke, čateš
ke in Dolenjske Toplice 
in morda še za katerega
— vedo tudi tujci, če bo
mo gledali samo na dana
šnji zaslužek, potem p r i
hodnja leta tudi k nam ne 
bo več dosti tujcev. Na 
Dolenjskem, k je r je tu r i
zem šele v razi'oju lahko 
od njega še dosti pričaku
jemo. Pouk zaradi preve
lik ih  oči bi b il resnično 
predrag.

J. SPLICHAL

steklenicah — celo v trgo
vini. V novomeških trgovi
nah je naprodaj po zelo raz
ličnih cenah, zato si oglejte 
ta pregled in se nato odlo
čite, kje ga boste kupovali.

Podjetje Hm eljnik dobavlja 
vsem trgovskim podjetjem  
belo pivo v pollitrskih ste
klenicah po 0,92 din in  črno 
po 1,10 din, p ri vsaki stekle
nici pa dajejo od te cene 0,15 
popusta. Trgovci m orajo na
to prište ti še svoj zaslužek 
in prom etne davke, ki znaša
jo 0,69 din od steklenice. V 
prodajalni Hmeljnik prodaja
jo  belo pivo po 1,75 din, čr
nega po .1,85, v spodnji DO- 
LENJKINI delikatesi belega 
po 1.80 din in črnega po 1.80 
din, v zgornji DOLENJKINI 
delikatesi belega po 1,90 din 
in črnega po 2,10 din, v 
MERCATORJEVI Pogači be
lega po 1,80 din Jin črnega 
po 1,90 din, »Pri Vodnjaku« 
pa belega po 1,90 din in č r 
nega po 2,00 din.

časopisni stolpci so b ili 
tadnje dni polni oglasov, 
i katerim i so podjetja ' is- 
'cala študente, da bi j im  
'ahko podelila štipendije. 
Žal slišimo, da je zanima, 
nje za to obliko študijske 
pomoči med študenti pre
majhno.

Mar je potem čudno, če 
v analizah, k i j ih  vsako 
leto delajo ob vpisu na 
ljubljanske fakultete, ugo
tavljajo vse bo lj porazno 
stanje? Dolenjskih študen
tov je v L jub ljan i skoraj 
najmanj, nasploh pa je 
vse manj študentov iz ob-- 
'obnih slovenskih pokrajin  
in vse več iz Ljubljane. 
Zato ni nič čudnega, da 
podjetja iz manjših krajev 
težko dobijo strokovnjake.

Na Dolenjskem imamo s 
\em boleče izkušnje, saj so 
znani primeri, ko je bilo  
v L jub ljan i p r i jav ljen ih  
dovolj strokovnjakov na 
listah brezposelnih, v 
Sevnico, Črnomelj a li No
vo mesto pa niso hoteli 
priti, čeprav so j im  ponu
ja li sorazmerno dober za
služek in  v nekaterih p r i 
merih tudi stanovanja*

Da bi pomagali podjet
jem in študentom, so na 
Dolenjskem skoraj p r i 
vseh občinskih skupščinah 
le ustanovili občinske 
sklade za štipendiranje. Ti 
še niso povsod zaživeli. 
Če bodo takoj začeli dela. 
ti, bodo imeli dovolj dela: 
podjetjem bodo lahko is
kali štipendiste, nadarje
nim študentom preskrbeli 
štipendije in na ta način 
zagotovili, da tudi p r i nas 
ne bo več takega poman j- 
tanja strokovnjakov, kakr
šnega danes še občutimo.
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> PIONIR gradi šolo 
v Banjaluki

Republiška izobraževalna 
skupnost Slovenije je poklo
nila potresnem u obm očju v 
SR Bosni in Hercegovini os
novno šolo. Sodobno šolsko 
stavbo s 14 učilnicami gradi 
v V rbanji pri B anji luki Splo
šno gradbeno podjetje .P IO 
NIR Novo mesto. Predračun
ska vrednost šole je  7,500.000 
din. Graditi so jo  začeli ko-u 
nec junija, gotova pa bo 15. 
novembra.

Kmetijski nasveti

Štipendije za zimsko 
šolanje

.O sm im  kmečkim sinovom, 
ki so se odločili kmetovati 
na domačem posestvu, je 
sklad ža pospeševanje kme
tijstva v K rškem  priprav
ljen plačati šolanje v kme
tijska šoli na Grmu ali v 
Šentjurju. K ogar veseli na
daljnje izobraževanje in na
predno gospodarjenje, naj se 
prijavi p ri občinski skupšči
ni v Krškem . Sklad je dal 
s to odločitvijo lep zgled, 
vreden posnem anja p ri so
sedih.

Strela udarila v kozolec
Med neurjem  je zadnjo ju-r 

lijsko soboto strela  udarila 
v kozolec R udija Repšeta na 
Glini pri Šentjanžu. Gasilci 
iz Šentjanža in okolice so po
žar omejili, nova m otorna 
brizgalna IGD METALNA iz 
K rm elja pa je  pri tem im e
nitno prestala svoj ognjeni 
krst. B. D.

Frafeffa

Krškopoljec ni za odpis
Pred vojno, posebno pa po njej, sq različni km etijski 

pospeševalci nasprotovali reji črno pasastega prašiča, ime
novanega tudi krškopoljca, vendar se je pasm a kljub tem u 
še vedno obdržala, še  več: črno pasasti pujski dosegajo 
na sejm ih cela večje cene kot prašički belih žlahtnih ali 
požlahtnjenih pasem.

K rškopoljec se po nekaterih lastnostih ne more prim er
ja ti z modernimi pasm ami m esnatih prašičev. Počasneje 
prirašča, porabi sorazm erno več krm e za kilogram p ri
rastka, p ri tej pasm i je  znana velika sm rtnost pujskov. 
Njegova odlika je skrom nost v prehrani te r kakovostno 
meso, prim em o za predelavo v mesne izdelke. Prav tem  
dvem prednostim  gre zasluga, da se je re ja  še vedno obdr
žala.

■  Vzreja črnopasastili prašičev je omejena na majhen 
prostor na Dolenjskem, zato že vseskozi obstaja nevar
nost, da se živali parijo v sorodstvu. Pasma je bila vrsto 
let namenoma zanemarjena, kar je vodilo v nazadovanje 
— degeneracijo, katere posledica je tudi velika smrtnost 
med naraščajem,

Ker je očitno, da pasm a propada, so jo hoteli osvežiti 
s sorodno pasmo — uvoženim prašičem  wessex pasm e iz 
Anglije, kasneje pa še s sedlasto nem ško pasmo. Krško- 
poljca so sicer osvežili, vendar se je ta učinek km alu iz
gubil in reja  je  bila na istem  kot nekdaj.

■  Raziskovalci so ugotovili, da bi bila črnopasasta pa
sma zelo zanimiva za križanje z drugimi pasmami praši
čev, na katere bi prenašala svojo prednost (kakovostno 
meso, primerno za mesnt izdelke).

K rškopoljca bi bilo potrebno pasem sko najprej u trd iti 
in odpraviti nekatere slabosti, ki kažejo n a  degeneracijo. 
V ta namen bi bila potrebna načrtna vzreja plem enjakov, 
črnopasasti prašič je vreden pozornosti, zato bi bilo 
ristn 0 bolj posvetiti se tej pasm i. Pospeševalno službo ča
ka na tem področju še obilica dela. Inž. M. L.
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LJUBLJANA

TOVARNA

Novi stanovanjski bloki v Ulici 21. oktobra in Pod smreko so zrasli v zadnjih 
letih. Tvorijo nov mestni predel, v katerem živi nekaj sto družin.

I N  V E N D A R  J E  K A J  P O K A Z A T I !
črnomaljska občina praznuje, vendar bolj v 

delovnem kot v slavnostnem vzdušju, čeravno 
je občina med manj razvitimi predeli Slovenije, 
čeprav ima veliko potreb in malo denarja, je 
vseeno tudi letošnji napredek velik. Za 16 milijo
nov javnih del bo v letu 1970 končanih!

din, asfaltirali bodo cesto 
Od Semiča do železniške 
postaje, kar bo zahtevalo 
dodatnih 1,040.000 din 
stroškov. Vodovod bo le
tos zgrajen v Semiču, do-

V srednjeročnem programu razvoja občine zavzema turizem pomembno me
sto. Vinica bo središče za oddih, kjer pa bo tako ob Kolpi kot v naselju in 
bližnji okolici zraslo več novih objektov.

#  Industrija ki je šale 
v povojnem obdobju dobi
la pave zametke, ustvarja 
te več kot polovico vsega 
dohodka občine. Narodni 
dohodek na prebivalca 
res še za 60 odstotkov za
ostaja za slovenskim po
prečjem, toda iz leta v le
to je uspeh boljši. Med
tem ko so imeli v letu 
1968 4.900 din narodnega 
dohodka na občana, je 
znašal lani že 6.500 dinar
jev.

0  Kmetijstvo povzroča 
v občini največ težav in 
je med vsemi panogami 
gospodarstva na najslab
šem, toda tudi tu ni mo
goče mimo napredka zad

njih let. Na območju ob
čine je letos že 60 trak
torjev, 465 kosiJndc, 28 že
tvenih naprav, imajo 4 
kombajne in 19 mlatilnic.

0  Komunalna dejav
nost je %na izmed tistih, 
ki preseneča celo v repub
liškem merilu. S pomoč
jo krajevnega samopri
spevka, požrtvovalnosti 
občanov, prispevkov de
lovnih organizacij in ob
čine Je bilo v preteklih 
letih že veliko narejenega, 
letos pa bo za Javna dela 
porabljenih več kot 16 mi
lijonov din.

#  Zgrajena bo asflatna 
cesta od Gradca do Semi
ča, kj bo veljala 3,430.000

bili so ga že v Brezniku, 
na Obrhu in v Deden ji va
si, gradijo ga v Vranovi- 
čih in na Desincu. Kana
lizacija bo napeljana v no
vem naselju Loka v mestu 
bodo asfaltirane Ulica Mi
rana Jarca, Na utrdbah in 
Kolnik, dograjena bo mr
liška vežica na pokopali
šču v Vojnj vasi, zgrajena 
bo cesta v Radence.. V Čr
nomlju bo prav za praz
nik odprt novi gasilski 
dom, Jeseni pa se bodo 
ljudje vselili v novi 20-sta- 
novanjski stolpič.

#  To niso malenkostni 
uspehi, enkrat večji, dru
gič malo manjši, so stop
ničke, po kateri si črno
maljska občina pogumno 
utira pot te zaostalosti.

<0000000000000000

V počastitev obletnice od
hoda prvih Belokranjcev 
v partizane, in napada na 
vlak pri Vranovičah, prvi 
oborožen spopad z okupa
torjem v Beli krajini, pra
znuje občina Črnomelj 
svoj praznik.
Za 12. avgust želimo vsem 
delovnim ljudem črno
maljskega območja še 
mnogo uspehov pri priza
devanjih za nadaljnji na
predek na vseh področjih, 
obenem pa se jim zahva
ljujemo za dosedanjo po
žrtvovalnost.

O b č in s k a  
s k u p š č in a  
Č rn o m e lj

Novi gasilski dom bodo predali v uporabo 
hkrati z dvema novima gasilnima avtomobilo
ma, motorno brizgalno in drugo sodobno opre
mo ca gašenje.

Občinska konferenca SZDL 
— Občinska konferenca 
ZKS — Občinski odbor 
ZZB NOV — Občinski 
sindikalni svet — Občin
ska konferenca ZMS — 
Občinski odbor RK

B E L T

Č R N O M E L J

pozdravlja za občinski 
praznik prebivalstvo črno
maljske občine, želeč, da 
bi s skupnimi prizadeva
nji doživeli Se lepši ju
trišnji dan. Naš kolektiv 
se bo z vsemi silami za
vzemal za večjo storilnost, 
za boljše delovne uspehe 
In za nadaljnjo moderni
zacijo proizvodnje. Ponos tovarne je novi avtomatski stroj za iz

delovanje zavornih bobnov, ki je veljal blizu
2,500.000 din.

Črnomaljski rudarji če
stitajo za občinski praz
nik vsem delovnim ko
lektivom, , občanom vse*i 
poklicev in poslovnim 
prijateljem. Z letošnjim 
napredkom pri ostvaritvi 
boljših delovnih pogojev 
zaposlenih se pridružuje
mo delovnim zmagam za 
12. avgust.

Julija odprta nova stavba, kjer imajo poleg 
upravnih in tehničnih prostorov^ še lampamo 
in nove garderobe s kopalnicami.

> > 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000<

T O V A R N A  K O N D E N Z A T O R J E V  
S E M IČ
čestita delovnim ljudem za praznik domače občine.
Naš kolektiv si bo tako vneto kot doslej prizadeval 
za nadaljnji napredek, za krepitev lastne ekonom
ske moči in za višjo življenjsko raven zaposlenih, 
kot vsega semiškega prebivalstva.

Letos odprti novi delovni prostori so velikega pomena za nadaljnji razvoj 
Iskrine proizvodnje. Poleg finih navijalnih strojev, za katerimi delajo samo 
ženske, imajo v tovarni tudi nekaj takih velikanov.
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ustvarili 
G aspari, 
la  K am - 
[ado La-

Dolenjska 
galerija 

v poletju 1970
Za turistično sezono v po

le tju  in  zgodnji jesena 1970 
je  Dolenjski muzej v svoji 
galeriji uredil dve razstavi:

STARI MOJSTRI in  DO
LENJSKA V SLIKI.

Razstava starih  m ojstrov 
obsega predvsem  kvalitetno 
zbirko portretov od konca 
šestnajstega do prve polovi
ce devetnajstega stoletja, ne
kaj krajinskih  motivov in ti
hožitja. V m ali dvorani pa 
so razstavljene slike in gra
fike z m otivi Novega m esta 
in  Dolenjske. Razstavljena 
so dela, ki so jih  ustvarili 
um etniki: ■ M aksinf" G aspari, 
Božidar Jakac, Miha Kam* 
bdč, Boris Kobe, Vlado La
m ut, Miha Maleš, Janez Me- 
žan, Izidor Mole, M arjan 
Mušič, F ranjo  Stiplovšeik, 
Ivan Vavpotič te r Bruno 
Vavpotič.

Obisk: vsak delovni dan 
od 9. do 13. ure, ob sredah 
tudi od 17. do 19. ure; ob 
sobotah in nedeljah od S. 
do 12. ure.

Kostanjevica: 
nov prospekt

Valvasorjeva tiskarna v 
K rškem  bo v kratkem  stiska
la v 20.000 izvodih nov pro
spekt Kostanjevice in njenih 
zanimivosti. V njem  bodo v 
štirih  jezikih (slovenščini, 
nem ščini, italijanščini in an
gleščini) opisani vsi kulturno 
zgodovinski spom eniki te r 
druge kulturne, naravne in 
turistično  mikavne posebnosti 
m esteca na K rki. P rospekt bo 
im el tudi večje število čmo- 
belih posnetkov. V njem  bo 
lepo predstavljen tudi med
narodni simpozij kiparjev z 
edinstveno galerijo lesenih 
plastik  na prostem .

Beethovnov večer 
v viteški dvorani

V viteški dvorani brežiške
ga gradu bo 22. avgusta ve
čer skladb Ludwiga van Bee
thovna. Nastopil bo znani 
trio  Lorenz iz Ljubljane. V 
teh prostorih  je- predvidena 
tudi predstava baleta iz Lju
bljane.

Janez Pirnat 
v Mali galeriji

V Mali galeriji v Ljubljani 
so v torek zvečer odprli za
nimivo razstavo plast;k Ja
neza Pirnata, ki bo odprta 
do 30. avgusta.

Darilo knjižnici
ROj'ak dr. Oton Berkopec, 

ki že dolga desetletja živi in 
dela v Pragi, je daroval no
vomeški študijski knjižnici 
v češčino prevedeni izbor slo
venskih pripovedk, ki ga_ je 
priredila K ristina Brenkova. 
K njiga je izšla v Pragi z na
slovom »železny prstan«. Po
leg tega je dr. Berkopec po
klonil K n již n ic i  svojo v če
ščini iz išlo razpravo: Jovan 
Krždč m slovenska literatura. 
To Berkopčevo delo je izšlo 
v »Slaviji«.

Anton Plemelj: TRI JEDRA NOVIH ŽIVLJENJ (olje  
na platnu, 1970)

O KRŠKI GALERIJI NEKOLIKO DRUGAČE

Meceni so trdna opora
»Na srečo imamo tudi navdušence, ki marsikaj 
naredijo brezplačno,« ugotavlja Peter Markovič

Š tev iln e  ra z s ta v e  d o m a 
č ih  in  g o s tu jo č ih  lik ov n ih  
u s tv a rja lc e v  v k rš k i ?aieri- 
j i  so  n a jp re p rič ljiv e jš i do 
k az za to , d a  je  ta  g a le rija  
n e  le  u p ra v ič ila  o b s to j, 
a m p ak  sd tu d i p rid o b ila  
d o s to jn o  im e  m ed  to v rs tn i
m i h ra m i u m e tn o s ti. To
k ra t  p o g le jm o  k ršk i gale
r i j i  m a lce  v o zad je , n a  ti 
s to  s tra n , k je r  s ta  n a jv eč 
k ra t  u p o ra b lje n i besedi: 
f in a n c ira n je  in  p ro g ra m , 
o b č in sk e  k o n fe re n c e  SZDL, 
P e te r M arkov ič, s e k re ta r  
k i je  v sem  te m  s tv a re m  še 
n ab o lj »blizu«, je  ra d  od
govoril n a  v p ra š a n ja  iz 
»ozadja«.

— Tovariš Markovič, 
kdo omogoča prireditve v 
galeriji? *

— ^Nekaj denarja pride 
prek Valvasorjeve knjižnice, 
bi galerijo tudi vodi. Nekaj 
ga dasta krajevna skupnost in 
občinska Zveza kulturno pro
svetnih organizacij. Najbolj 
pa si gailerija opom ore z me
ceni. To so delovne organiza
cije, ki prevzam ejo pokrovi
teljstvo posamezne razstave.

— Torej lahko pokrije 
te vse stroške?

— Razstave niso tako po
ceni, kot je m orda videti na 
prvi pogled. Na srečo pa tu 
di Krško ni brez navduševal- 
oev, ki veliko dela opravijo 
brezplačno. Na tisoče kilo
m etrov so nekateri prevozili

p ri organiziranju slikarskih 
razstav, ne da bi jim  to kdo 
plačal. Ce bi vsakemu vse 
plačali, najbrž ne bi imeli to
liko likovnih in drugih p rire
ditev v občini, kot jih imamo 
zdaj. K er pa je  že tako, se 
da nekako »skozi«.

— Kdo odloča o tem,
kaj bo v galeriji?

■<— G alerijski svet peterice. 
N ačrt razstav in drugih 
prireditev naredi svet najka
sneje do novem bra, ko je 
približno že znano, na kolik
šne denarje galerija lahko 
računa. Do zdaj se je še vse
lej posrečilo načrt tudi ure
sničiti.

IVAN ZORAN

Izidor Mole razstav
lja v Velikem Repnu

Akademski slikar in re
stavrator Izidor Molfe, ki 
je pred leti učil na novo
meškem učiteljišču, Je 19. 
ju lija  v K raški galeriji v Ve
likem Repnu 31 (Rupingran- 
de) odprl razstavo kopij ne
katerih  fresk iz različnih sta
rih  cerkvic. Pretežni del 
razstave obsega kopije zna
nih in tud i že znamenitih, 
pa tudi šele nedavno odkri 
tih srednjeveških stenskih 
slikarij iz raznih vaških cer
kva. Kot lani v Kopru, je 
tudi zdaj Molotova razstava 
zbudila veliko zanim anja.

Tokrat: 20 slikarjev in kiparjev
V soboto, 15. avgusta, se 

bo pod pokroviteljstvom  to
varne rastlinskih  specialitet 
DANA z  M irne začelo v T reb
njem  III . taborsko srečanje

kultura
in

izobra
ževanje

slovenskih likovnih sam ora
stnikov. Tokrat bo na njem 
sodelovalo 20 slikarjev in 
kiparjev iz Slovenije, H rvat
ske, Bosne in Hercegovine 
ter Srbije. Na srečanje so 
povabljeni: 

iz Slovenije — slikarji Adi 
Arzenšek iz Dobriše vasi, Jo
že Horvat-Jaki iz Nazarij, 
V iktor Magyar s Čateža, Pol
de Mihelič iz Litije, G reta 
Pečnik iz Pirana, Jože Pe
ternelj-M avsar in Konrad 
Peternelj iz Zirov, Anton 
Plemelj iz Ljubljane, Liza 
Podpečan-Kuhar iz Rečice 
in Anton Repnik iz Mute, 
kakor tudi kiparji: Janko

Dolenc iz Vuzenice, Alojz 
Jerčič iz Mute in Rudi Sto
par iz Sevnice.

Iz H rvatske bodo sodelo
vali slikarji: Ivan Lackovič 
iz Zagreba, Josip Kovačič iz 
Molv, Peter Grgec iz Karlov
ca in Mladen Dolovski iz 
Ludbrega, m edtem  ko bo 
kiparje zastopal znani naiv
ni um etnik Petar Sm ajič iz 
Em estinovega. Iz Bosne pri 
de slikar Pero Mandič iz San 
skega Mosta, iz Kraševca pa 
srbski naivni slikar Dušan 
Jevtovič.

Tabor bodo zaključili 22 
avgusta zvečer pod gradom 
na M imi.

Potovanja so njen poklic
Novomeščanka M arta Pod- 

bevšek je  te dni priletela na 
enodneven obisk domov na
ravnost iz K aira. Že pet me
secev leti kot stew ardesa na 
caravellah in convairjih beo
grajskega podjetja JAT. V teh 
petih  mesecih je bila skoraj 
več v zraku kot na zem lji, 
prav gotovo pa več po svetu 
kot doma. V kratkem  pogo
voru je  za naš list povedala 
nekaj zanimivosti o svojem 
nevsakdanjem  poklicu.

DL: — Pogoj za poklic ste- 
vvardese je . . .

MARTA: » . . .  znanje tujih  
jezikov, predvsem  angleščine, 
brezhibno zdravje, zadovolji' 
va splošna izobrazba, dobri 
živci, znanje nudenja prve po
moči in predvsem  ljubezen 
do letenja.«

DL: — Preden ste prvič po
leteli, so vas gotovo priprav
ljali na to.

MARTA« »Vsaka bodoča 
stew ardesa m ora najprej o- 
praviti tečaj z izpitom. Tu 
dobimo osnovno znanje o 
zgradbi letala in vse, kar spa
da v naš posel: kaj bomo med 
poletom  delale, kako bomo 
pazile in  postregle potnikom , 
priprava hladnih jedi in  pijač 
in podobno.«

DL: — K atero pravilo velja 
za vse stevardese  vedno in 
povsod?

MARTA: »Potnik im a vedno 
prav!«

DL: — K atera m esta ste že 
videli?

MARTA: »Že skoraj vsa naj
večja m esta v Evropi in pred 
n ji Aziji.«

DL: — K atera so vam po
sebno všeč?

MARTA: »Severnoevropska
zaradi urejenosti, družabnih 
ljudi — čeprav večina meni, 
da so zaprti vase — zaradi

natančnosti in ker jih  n a j
bolj poznam.«

DL: — Kje še niste bili, pa 
bi radi šli?

MARTA: »Rada bi videla 
Azijo. Izm ed dežel me n aj
bolj zanima Japonska, izmed 
m est pa Hongkong.«

DL: — Na potovanjih ste 
verjetno spoznali tud i slavne 
ljudi.

MARTA: »Da, tak i se na
vadno vozijo v prvih razre
dih. Pogosto potujejo z leta
li naši pevci zabavne glasbe 
in najbolj prijazna m ed vse
mi je M ajda Sepe.« .

DL: — Vaš najdaljši le t do
slej je  b i l . . .

MARTA: » . . .  do Singapu- 
ra. Leteli sm o 19 ur.«

DL: — Znano je, da so ste
v ard ese  pogumna dekleta. 
K aj pa vi?

MARTA: »Važno je  zaupa
nje v  m otorje in  v pilote, to
da v posebnih pogojih vsake
ga človeka stisne v grlu, le 
potniki tega ne sm ejo čutiti.«

DL: — Srečen let in hvala 
za pogovor!

MARTA: »Pozdrav bralcem  
Dolenjskega lista! Ce bo med 
potniki Dolenjec, bo dobil 
najlepši kos tortice!«

A. VIJKOVIC

SPOROČILI SO 
IZ BREŽIC:

■  V SOBOTO, 25. julija, je no
vo ustanovljeni mladinski aktiv 
v Brežicah priredil prvi mladinski 
ples v Domu JLA. Zbralo se je ok
rog 80 mladincev. Igral je ansam
bel »Plavi«. Ples je bil prava po: 
živitev za mlade Brežičane, ki si 
želijo, da bi bili plesi odslej vsa
ko soboto.
’ ■  30. JULIJA je občinska kon

ferenca ZM sklenila, da bo ob so
delovanju s pripadniki prevzela 
pokroviteljstvo nad disco klubom, 
ki je bil ustanovljen v prostorih 
Doma JLA na pobudo vojakov. S 
tem naj bi se zboljšalo sodelova
nje med vojaki in brežiško mla
dino, hkrati pa naj ne bi bilo več 
očitanj, da si eni ali drugi la
stijo  nad isco klubom posabne 
pravice

KRŠKO — Na sobotnem mitin
gu so plavali tekmovalci reškega 
Prim orja in domačini. Nastop je 
bil zadnji preizkus pred državnim 
prvenstvom v Vevčah. Rezultati — 
moški 100 m crawl — 1. Lustig 
(P) 59,0, 3. Čargo 1:00,6; 100 m 
prsno — 1. Klemen (P) 1:16,6, 3. 
Cečnik 1:27,7; 100 m hrbtno — 1. 
Trinajstič (P) 1:12,8; 200 m hrbtno
— 1. čoso (P) 2:37,3; 100 m del
fin — 1. Kustič (P) 1:03,9; 1500 m 
crawl — 1. Kustič (P) 21:29,1, 4. 
GrajžI 25:37,7; 400 m mešano —
1. Marčan (P) 5:49,5. 2enske — 
100 m crawl — 1. Zaunl (P) 1:08,0, 
3. Erjavec 1:18,6; 100 ra hrbtno —
1. Radetič (P) 1:14,2; 100 m prsno
— 1. Žvanut (P) 1:27,9, 3. Pre- 
skar 1:33,8; 100 m delfin — 1. Zua- 
ni (P) 1:27,6; 200 m delfin — 1. 
Jenkole 3:04,0; 800 m orawl — 1. 
Zuani (P) 11:50,8; mlajši pionirji — 
100 m crawl — 1. Škafar 1:20,1, 2. 
France 1:27,6, 3. Nikolič 1:35,0, 4. 
Puntar 1:37,0, 5. Zibert 1:40,3, 6. 
Nikolič 1:57,4. (L. H.)

Osip Šest na „Sutjeski 70“
Metličani so dostojno zastopali Slovenijo

Srečanje m ladih ustvarjalcev »Sutjeska 70«, ki je  bilo 
od 23. do 28. ju lija  letos že četrto  po vrsti, so se ude
ležili m ladi iz vseh republik. Slovenijo so dostojno 
predstavljali M etličani, kar priča tudi to, da so organiza
to rji m ladinsko igralsko skupino Osip Šest povabili na 
srečanje am aterskih gledališč na H var prihodnje leto 
in da je  slikar Zoran Hočevar iz Metlike likovno opre
mil tre tjo  številko Biltena. O rganizatorji so sklenili, da 
srečanje prihodnje leto ne sm e m initi brez Metličanov. 
To pa je brez dvoma lepo priznanje.

Srečanje je imelo resnično 
velik pomen. O ujem  je spro
ti poročala sarajevska televi
zija, posneli pa so tudi film.

Mladi - so s svojo besedo, 
čopičem in kretn jam i potrd i
li pripadnost edinstveni jugo
slovanski tradiciji. Mladi 
pesniki, pisatelji, igralci, 
k ritik i, slikarji, filmski 
ustvarjalci in glasbeniki so 
prišli na T jen tište, da bi se 
poklonili simbolu naše revo
lucije in da bi hkrati pokaza
li svoj prim er revolucije in 
odpora duhovna in ustvarjal
ni sklerozi. Srečanje ni biia 
zaprta m anifestacija z naprej 
določenim ciljem, am pak je 
bilo spontano stapljanje iz
kušenj in zanosa mladih. 
Simbol Sutjeske je  bilo Čutiti 
kot simbol ustvarjanja m la
dih. T

R ecitirali so na vsakem ko
raku: ob grobu n a ro d n ^ a  he
ro ja  Save Kovačeviča, ob 
spom eniku Kosbumica, kjer 
so shranjene kosti več padlih 
ali na zverinski način ubitih 
ljudi, v zbrani dražbi za mi
zo, v sobah lepih paviljonov 
•na T jentištu, ob sprehodih po 
čudoviti okolici. Poezije mla
dih iz Novega Sada, Saraje
va, Plevi ja, Dubrovnika t Ze
nice, M ostarja. Metlike, 
Splita ' i n  od drugod so 
dvigale zanos. Poezija, ki 
povezuje preteklost s se
danjostjo , ki p ro testira  in 
tšče izhod posam eznika v da
našnjem  svetu. Vse je  bilo 
prijetno , neprisiljeno, dom a
če in neutrudljivo, čeprav je 
sonce neusm iljeno žgalo.

Program  srečanja je  bil ze

lo pester. V rstili so se raz
govori o ustvarjanju mladih, 
udeleženci so iz svojih Hel 
pripravili dve likovni razsta
vi, vsak dan je izšel Bilten, 
v katerem  so mladi objavljali 
svoje pesm i, prozo, krit:ke. 
ga likovno oprem ljali te r na 
duhovit način obdelali napake 
srečanja. Po simbolični ceni 
so m ladi prodajali svoje pes
niške zbirke. Celo stenam  ra 
podu ni bilo prizanešeno. Ta 
je napisal pesem, drugi je na 
steno narisal sliko.

Poleg m ladih ustvarjalcev 
so se srečanja udeležili tudi 
predstavniki m ladinskih vod
stev, poklicni gledališki igral

ci, narodni heroj Vlado še- 
gert, ki je pripovedovali d o 
godke iz NOB in ki je  bil do
ber prijatelj Ivana Gorana 
Kovačiča. Bil je p rije tn a  
presenečeni, ko je slišal 
Goranovo poemo Jam a v slo
venščini.

G ornje Bare — jezero viso
ko 1800 m —, kjer je  nasto
pila m ladinska igralska sku
pina Osip Sest, so bile naj
bolj prim erne za izvedbo te 
pesnitve. Glasovi izvajaic^v 
so se odbijala od visokih skal, 
zaplavali nad travnikom , kjer 
so padli partizani II. dalm a
tinske in se ustavili pri Vrb- 
nici, k je r so poslednjič vide
li Ivana Gorana — Kovačiča. 
Po zagotavljanju vseh je na
stop  m etliških mladincev 
pretresel in navdušil p riso t
ne.

Udeleženci srečanja »Sutje
ska 70« so navezali stike z več 
sto mladinci, ki grade mla
dinski center na T jentištu. 
Med njim i so bili tudi Mari- 

'b o rčan i, ki so bili ena izmed 
najboljših brigad.

T. GA5PERIC

Dolenjski fantje Franc Vidmar, Franc Ugrin in Jože 
Pavlin, Id služijo vojsko v Prištini, lepo pozdravljajo 
svoje domače, fante, dekleta, znance in prijatelje. 
Pred kratkim so v pism u uredništvu napisali: »Do
lenjski fantje, ki sm o pri vojakih v Prištini, vsak 
teden beremo v Dolenjskem • listu  novice od ̂  vsepo
vsod, ki pripomorejo, da nam hitreje m ine čas, ko 
sm o daleč od doma. želim o vam veliko uspehov pri 
izdajanju lista!«



P O M

T ra g e d ija  v d o m a č i 
k o p a ln ic i

30. julija se je smrtno po
nesrečil z elektriko 25-letni 
Alojz Grandlič iz Dolenje va
si pri Mimi peči. Približno 
ob 23. urd je odšel v domačo 
kopalnico, da bi se skopal. 
Ko je stopil v kopalno kad in 
začel točiti toplo vodo iz 
električnega grelca, je nastal 
stik, pri čemer je tok Gran- 
dliča ubil. Ko so v preiskavi 
pregledali kopalnico in elek
trično napeljavo, so ugotovi
li, da električne žice od hi- 
droforja do grelca niso bile 
pravilno speljane, predvsem 
pa niso bile zavarovane. .

K rad la  s t a  k rm ila
Iz skladišč močni krmil v Ce- gelnlcl Je bilo 30. julija ukradeno 45 kg krmil. Še istega dne so miličniki prijeli dva osumljenca. Prvi je Hubert Miklavc iz Šmihela, sicer pa zaposlen v Nemčiji, drugi pa Mirko Ovniček s Hriba pri Stopičah. Miličniki so jima krmila vzeli in jih vrnili v skladišče.

Avto razbit, vozniku nič
Italijan Gianearto Meroni se Je 30. julija s fiatom 850 z neprimerno hitrostjo peljal proti Zagrebu. Ko je drvel mimo Hrastja, ga je zaneslo s ceste na nasip, od tam vrglo na njivo, kjer se je nekajkrat prevrnil in naposled padel v potok. Avtomobil je ostal v razbitinah, saj so škodo ocenili na10.000 din, vozniku pa ni bilo nič.

Straža: zbil dva pešca
2. avgusta sta na parkiri

šče pred DOLENJKO v 
Straži eden za drugim zavi
jala z osebnima avtomobi
loma brata Peter in Mihael 
šuštar. Mihaela je zaneslo 
in je z vozilom zbil dva pe-' 
šea: Antona Mrvarja in nje 
govo 10-letno hčer Zvonko. 
Pri padcu sta bila huje po
škodovana in so ju odpelja
la v novomeško bolnišnico.

Capri prelomil vrbo
Z avtomobilske ceste pri. Šentjurju je 3. avgusta popoldne zaneslo osebni avtomobil ford-capri, s katerim sta od Ljubljane proti Zagrebu potovala nemška zakonca Graupner. Vozila je žena Liana. Avtomobil se je po cikcakasti vožnji znašel na travniku, kjer je treščil v vrbo in jo prelomil. Škodo so ocenili na 15.000 din. Votznica in mož sta bila huje ranjena in so ju odpeljali v novomeško bolnišnico.

29. julija je Slavko Kirn iz 
Migolice pustil moped na 
dvorišču Kolenčeve gostilne 
na Mimi. Ko se je hotel oko
li 15. ure odpeljati, vozila ni 
bilo več.

Dan prej je Nace črtalič iz 
Bršlina obvestil milico, da je 
videl v Kettejevem drevore
du v Novem mestu dva, de
loma razdrta mopeda. Milič
nik je še istega dne ugotovil 
lastnika. Lastnik prvega mo
peda je Novomeščan Jože 
Kralj iz Paderšičeve ulice, 
lastnik drugega pa Jože Kuž

nik iz Srebrnič. Kralju je bil 
moped ukraden 21. julija, Ku
žniku pa tri dni pozneje.

Skoraj ne mine dan, da bi 
ne bil tu ali dan ukraden 
moped. Kaže, da so to vozi
la, ki jih je najlaže ukrasti. 
Lastnike je zaskrbelo, kako 
bi se najvarneje zavarovali 
pred tatovi. Kakšne posebne 
ključavnice (kot za avtomo
bile) za mopede niso.predpi. 
sane. Morda pa bi se dalo 
moped zakleniti s kosom ve
rige in obešanko?

■ HRASTJE: NESREČEN PLESS TAUNUSOM — 2. avgusta je pri Hrastju zaneslo z avtomobilske ceste taunus, ki ga je vozil turški državljan Marik Mikirdič. Vozilo 
je zletelo prek nasipa na travnik, padlo v potok, se odbilo v skale in naposled obtičalo z zadnjim delom v vodi. Voznik je bil huje ranjen in so ga s sopotnico odpeljali v zagrebško bolnišnico, šodo so ocenili na 15.000 din.■ KRONOVO: NEZNANEC POVZROČIL NESREČO — Ko se je2. avgusta Ljubljančan Franc Plevnik peljal z austinom 1300 mimo Kronovega, je naproti neznani voznik prehiteval kolono vozil. Plevnik se je umaknil, pri tem pa ga je zaneslo prek bankine na njivo, škodo so ocenili na 10.000 din. Sopotnik Mladen Maraš je bil ranjen.■ DRAGA: AVTOMOBILIST VPRIKOLICO — Vladan Milosavljevič je 1. avgusta ustavil pri Kro- novem tovornjak s prikolico, ker se mu je pokvaril motor, še preden pa je postavil za vozilom varnostni trikotnik, se je v prikolico z vso močjo zaletel z avtomobilom nemške registracije Franc Perše iz Zbur. Voznik in sopotnica Sarajka Erglič sta bila ranjena in so ju odpeljali v novomeško bolnišnico. — škode je bilo za’ približno 8.000 din.■ PRIMOSTEK: S FICKOM NA STREHO — Metličan Ilija Predo- vič je vozil 31. julija pri Primost- ku lička v trenutku, ko je s stranske poti prišel z vprego Janez Muc. Predovič se je umaknil, zdrsel v jarek, z avtom treščil v leseno ograjo, nato pa je vozilo zaneslo čez cesto, kjer se je prevrnilo 
na streho. Vsi potniki v Tičku so bili ranjeni, škodo pa so oceniili na 4.000 din. .

■ METLIKA: TRČILA STA SE NA OVINKU — Med srečanjem na nepreglednem ovinku Vinogradniške ceste v Metliki sta se 31. julija trčila z osebnima avtomobiloma Ilija Dejanovič iz Dragošev- cev in Celjan Franc Siomnič. Ranjenih ni bilo, škodo pa so ocenili na 5.000 din.■ JEDINŠCICA: Z AVTOM V VOZ — 31. julija zvečer se je Ste- vo Reljić iz Ljubljane z zastavo 125 pri Jedinščici, ko je potoval proti Gorjancem, zaletel v vprežni voz brez luči, s katerim je šel proti Težki vodi Janez Pavlič iz Crmošnjic. škodo so ocenili na3.000 din.■ PREČNA: NEPREVIDNI KO- LESAR — 8-letni Goran Kulovec se je 31. julija v Prečni pripeljal s kolesom na prednostno cesto, ne da bi se prepričal, če je prosta. Mimo se je pripeljal motorist Ivan

Glavan iz Prečne in kolesarja zadel. Huje se je poškodoval deček, da so ga odpeljali v bolnišnico.■ ŠTEFAN: NEPREVIDNO PREHITEVAL — Anton Kurbaša iz ZaprešiSa je 30. julija zvečer pri Štefanu z osebnim avtom prehiteval tovornjak, tedaj pa je naproti pridrvel neki avtomobil. Kurbaša je zavrl in poskusil zapeljati za tovornjak, potem pa ni več obvladal vozila. Treščil je v železno odbojno ograjo in se prevrnil v jarek. Voznik je bil laže ranjen. Škodo soo cenili na 6.000 din.■ MEDVEDJEK: AMERICAN V DOMŽALCANA — 29. julija je pri Medvedjeku obstal italijanski tovornjak s prikolico. Voznik ga je zavoroval z varnostnim trikotnikom. Okoli 14. ure se je tam ustavil z osebnim avtomobilom Marjan Pecelj iz Domžal in počakal, ker je naproti šla kolona vozil. Tedaj pa je že pridrvel ameriški državljan Constantine Sphikas z rekordom, treščil v Pecljevo vozilo in ga odbil v prikolico, škodo so ocenili na 8.200 din. >
■ ŠMARJE: MOPEDIST V KOLESARJA — 1. avgusta zjutraj je mopedist Dušan Cimperšek na cesti Sevnica — Radeče v Šmarju 

zadel kolesarja Vida Kunška iz Podgorja, ki se je peljal po levi strani ceste. Kunšek je bil ranjen in so ga odpeljali v celjsko bolnišnico.■ PODGRACENO: VERIŽNO TRČENJE — Od Čateža proti Zagrebu so 31. julija vozili eden za drugim štirje avtomobili. Zagrebčan Peter Ivanič je pri Podgrače- nem zavijal na levo in nekoliko zavrl, isto pa je storil njegov someščan Branislav Gajdanovič. Tedaj pa se je Gajdanovičev avtomobil zaletel Stjepan Blaževič iz Nemčije, v Blaževičev avtomobil pa je treščil Italijan Roberto Sche- netti. škodo so ocenili na 2.500 din.■ KOMPOLJE: Z AVTOM TREŠČIL V BREG — 27. julija je na gramozirano parkirišče zaneslo dostavni avto, ki ga Je vozil Janez Som iz Brezja. Voznik je poskušal priti spet na cesto, pa je treščil v breg in se prevrnil, škodo so ocenili na 5.000 din.■ MALENCE: USTAVIL PRED KLOBUKOM — 27. julija se je Mirko Bijug iz Bregane peljal z osebnim avtom proti Cerkljam.V Velikih Malencah je prečkala cesto Zagrebčanka Milojka Savnik in izgubila klobuk. Bijug je pred klobukom ustavil, ker je mislil, da ga bo lastnica pobrala. Tedaj pa je v njegovo vozilo treščil zagrebški avtomobilist Mila- din Nikolič. Gmotno škodo so ocenili na 4.000 din.

Letošnje tekmovanje v drugi ru?£. m da. b°do že cez leto spetslovenski košarkarski ligi se za prjsl* nazaj v ligo.
Dolenjce ne bo končalo tako uspe- 5-ÎUga£en položaj pn Novo- šno kot lansko. Medtem ko bodo mešanih: pol ekipe sestavljajo Novomeščani bržkone ostali nekje -Študentje, zato so redni treningi v sredi prvenstvene lestvice, če se- onemogočem. To se pn igri močno
veda ne bodo pripravili presene- P^?a> 558 J ?° *zg jL nekdanjo
čenj, ki bi jih uvrstila čisto pod 0(11 lk0 ~  dob,er ”apâ ‘ ?r<? ^vrh, bodo Metličani tokrat izpa- ninga in s slabško kondicijo partu seveda m mogoče pričakovati zanesljive igre. Ce bodo hoteli no- Dolenjci torej prihodnjo sezono vomeški košarkarji poseči v tejbržkone ne bodo imeli dveh pred- ligi po višjih mestih, bodo vseka-stavnikov v ligi. Vsekakor je ra- kor morali poiskati mlade velika-zumljivo, da se je klubom, ki niso ne. Zlasti v napadu se pod ko-iz Ljubljane, teže boriti v tej ligi, šem pozna, da nimajo dovolj vi-kjer sodijo pretežno ljubljanski šokih igralcev,sodniki. Kljub vsemu pa v 'vrstah Razveseljivo pa je, da je v No- Metlike letos močno škriplje ih po vem mestu za košarko veliko zani-prvem delu so na zadnjem mestu, manje med mladino, da je dostine da bi osvojili eno samo točko, obetajočih igralcev, od katerih ne-Izpada se pravzaprav ne morejo kateri že tudi igrajo pri članih,več rešiti, saj bi morali v tem Za hitrejše uspehe pa bo potrebnadelu zmagati skoraj vse tekme, da drugačna delovna metoda: z naj-bi prehiteli moštva z dna lestvice, mlajšimi bo potrebno delati neki pa imajo že dokaj krepko za- prekinjeno in strokovno. Taka potlogo točk. Upamo lahko, da Me- lahko tudi prinese uspeh,tličani ne bodo vrgli puške v ko- • J. S.

N e k j e  m i l i j o n i ,  d r u g j e  n i č
Pred novim državnim prvenstvom v nogometu milijoni niso veljali nogometašem, kot prejšnje prestopne sezone, ampak predvsem trenerjem. Zagrebški Dinamo in Čajkovski, nekdanji reprezentant, ki je pozneje v Nemčiji zaslužil slavo in bogastvo z vzgojo Miillerja, Beckenbauerja, Oweratha, Maierja in drugih zvezd, ki so v Mehiki priborile tretje mesto (kar smo lahko videli na televiziji), sta se pogodila, da bo odslej ta trener vodil Dinamo. O podpisu pogodbe so krožile govorice o bajnih vsotah — končno so uradno sporočili, da je Čajkovski dobil 20 starih milijnov in da bo imel nekaj več kot stari milijon osebnega dohodka (in premije za zmage, seveda) na mesec.Zares neverjetno, ko pa trener svetovnih košarkarskih prvakov, Jugoslovanov, Ranko Žeravica, dobi 250 tisočakov! Zagreb se je pač tako odločil: poreče kdo; samo to ni prav! Mar lahko nekdo dobi za svoje delo več denarja, kot ga bo letos dobil šport oziroma telesna vzgoja v Novem mestu? Mar se delo plačanega nogometnega trenerja laliko primerja z neštetimi amaterskimi delavci, ki skrbe za vzgojo mladine — pa dostikrat ne dobe niti besede zahvale? V socializmu, v našem samoupravljanju, takim izjemnim razlikam gotovo ne bi smelo biti mesta!Vse skupaj pa je toliko bolj neverjetno tudi zato, ker gre. za nogomet, za šport torej, ki so mu mnogi še vedno slepo privrženi, ki pa že več let v Jugoslaviji nima posebne veljave, kadar merimo uspehe. Zraven tega pa gre v celoti za organizacijo klubov, ki so pravzaprav država v državi, ki lahko odločajo o televizijskih in radijskih prenosih in sprejmejo tudi tako neverjetne odločitve, da prepovedo prenose nogometnih tekem po 

televiziji, po radiu pa dovolijo enega samega.To je seveda samo en primer, ki ni osamljen. Toda, toliko časa, dokler bodo v našem športnem sistemu mogoče takšne razlike, bo tudi razumljivo, zakaj jugoslovanska splošna mno
žična telesna vzgoja ne napreduje tako, kot želimo in pričakujemo. Dokler bodo ta nesorazmerja mogoča, se tudi ne gre čuditi, zakaj naš šport ne napreduje, zakaj je med mladimi manj zanimanja za organizirano telesnovzgojno dejavnost kot včasih.

Ce se nekje lahko Igrajo z milijoni,, ko v mnogih krajih niti za tekme, žoge in oopate nimajo denarja, potem je Jasno, da ni vse v najlepšem redu. Dokler pa bo šport namenjen peščioi profesionalcev, toliko časa verjetno teh nesorazmerij ne bo mogoče odpravita — hkrati pa toliko časa ne moremo pričakovati velikih športnih uspehov. Košarkarski primer bo pač izjemen in enkraten in obenem' izjema, ki potrjuje pravilo.J. SPLICHAL

T r e t j e  m e s t o  z a  C E L U L O Z  A R  J A

Dobra uvrstitev krških pionirjev med desetimi 
slovenskimi klubi na prvenstvu v Celju

Lov na  l is ic o
Radioklub v »Iskra« YU 3 DDT Prekopa prireja 16. avgusta ob 15. uri v počastitev pete obletnice kluba veliko vrtno veselico in prvo srečanje radioamaterjev Dolenjske, V programu je tudi tekmovanje v lovu na lisico pionirjev — bodočih radiooperaterjev. J. Z.

Zadnjega julija je bilo v Celju ekipno prvenstvo Slovenije v plavanju za mlajše pionirje in pionirke. Nastopilo je 10 klubov z več kot 230 udeleženci, Celulozar iz Krškega pa si je priboril tretje mesto, še posebej sta se izkazala Preskarjeva, ki je bila dvakrat prva, enkrat druga in enkrat tretja, ter škafar, ki je osvojil eno 
prvo, dve‘drugi in eno peto mesto. Celulozarjevi tekmovalci so se uvrstili: mlajše pionirke — 200 m crawl — 3. Preskar 3:25,3; 50 m crawl — 31. škafar 1:01,7; 50 m prsno — 2. Preskar 41,2, 18. škafar 56,0; 50 m delfin — 1. Preskar 39,6; 200 m mešano — 1.Preskar 3:28,0.Mlajši pionirji — 50 m crawl — 8. do 10. Frece 38,6, 15. do 16. Puntar 41,1, 18. Nikolič 42,0, 21.

Cvetko 45,8, 27. do 28. D. Nikolič 51,9, 31. Smerdel 52,8, 36. Javornik 55,5, 40. Jakhel 58,2; 50 m delfin — 2. škasar 42,4, 7. šunta 50,8, 10. Barbič 52,6, 14. 2ibert 59,2; štafeta 4x50 m mešano — 2. Celulozar (France, Barbič, Šunta, Puntar) 3:07,7; 200 m crawl — 1. Škafar 2:57,7, 9. France 30,0, 14. Puntar 3:27,9, 21. Nikolič 4:08,3, 22. Smerdel 4:22,0; 50 m prsno — 10. Barbič 51,3, 16. 2ibert 54,0, 17. šunta 55,0; 50 m hrbtno — 5. Frece 45,4, 8. škafar 47,2, 9. Nikolič 47,8; štafeta 4x50 m crawl — 5. Celulozar I (Cvetko, Nikolič, Zlbert, Punta) 2:59,7, 7. Celulozar II (šunta, Nikolič, Smerdel, Barbič) 3:33,4. Med ekipami je zmagal Fužinar s' 1927 točkami, pred Ljubljano 1612 in Celulozarjem 1076. L. HARTMAN

ŠENTJERNEJ PRVI
športno društvo v SentjemejiTje v nedeljo pripravilo nogometni turnir, na katerem so igrale ekipe iz Cerkolj, Prekope in Šentjerneja.V prvi tekmi so domačini premagali Cerklje s 3:2, v drugi pa sta se ekipi Cerkelj in Prekope po izenačeni igri razšli z neodločenim rezultatom 4:4. V zadnji tekmi so bili domačini proti Prekopi ves čas v premoči in zmagali s 7:2. Izkazal se je Gornik s 6 zadetki. Zjnagali so domačini pred Cerk- Ijani in Prekopo.'

V e l i k  k r i ž  z  m o p e d i

Tatvin je toliko, da ta vozila niso več varna

Zadnji julij se je za peterico nizozemskih turistov, preče j nesrečno končal. Z audi
jem, ki mu je bila priprežena prikolica, so se peljali proti Ljubljani. Na krivini kar
teljevskega klanca je voznik Harry Tyssen iz mesta Ede vozil preveč po sredini 
teste, zaradi česar je prišlo do nesreče. Audi je treščil v bok grškega avtobusa, s 
katerim je Solunčan Christos Stefanidis peljal mlade izletnike od Ljubljane proti 
Zagrebu, nato pa je osebni avtomobil zaneslo s ceste. Prikolica se je razletela v 
kose, z njo pa tudi vsa prtljaga. Potem ko so ranjenega Tyssna odpeljali v bolniš
nico, so njegovi sopotniki zbrali raztresene reči (Foto: Ivan Zoran)

Košarkarji Metlike bodo izpadli, Novomeščani 
v sredini -  Iskanje visokih igralcev

Novomeški košarkarji so po prvem delu druge slovenske lige v sredini prvenstvene 
razpredelnice. Počrvina, Šobar, Splichal, Ž. Kovačevič, šepetave, Kopač, S. Kovače
vič in trener Petrič upajo na uspešnejšo jesen. (Foto: Dokl)

D o l e n j c i  s p e t  o s l a b l j e n i

O d  t u  i n  t a m
TRBOVLJE — Na slovenskem prvenstvu v mnogoboju je med mlajšimi mladinci zmagal Novomeščan Vojko Dragaš, ki je v petih disciplinah zbral 2.905 točk in prehitel drugoplasiranega Žunka iz 

trboveljskega Rudarja za 157 točk. Mnogobojci so tekmovali v petih disciplinah. Dragaš je vrgel kopje 57,62 m, v daljavo je skočil 608 cm, disk je vrgel 25,22 m, na 100 m je tekel 11,7 sekunde, na 1000 m pa je tekel 2;53,2 min. (J. P.)
KRMELJ — Na avgustovskem turnirju »Svobode« je med 8 igralci, ki so vsak z vsakim igrali dvakrat, zmagal Šribar s 13 točkami pred Prosenikom 12,5, Debelakom 10,5, I. Hočevarjem 7 itd. V skupnem seštevku še vedno vodi Šribar pred Debelakom, ki ga ga že ogro- I’rosenik. (B. D.)
KRMELJ — V prejšnji številki našega časnika je tiskarski škrat zamešal dva rezultata. Tekmi kr- meljskih nogometašev, ki so dvakrat igrali neodločeno, sta se končali: z Mimo 1:1 in s Sevnico 3:3. 

(B. D.)
PRAPROCE — Na strelišču v Preprečah pri Trebnjem je bilo izbirno občinsko tekmovanje za mladince in pionirje z malokalibrsko puško. Zmagal je Maroš iz Trebnjega, izkazali pa so se Hrovatovi, še posebej Breda, ki je med pionirji bila druga. Vrstni red: mladinci — 1. Maroš (Trebnje), 2. M. Hrovat (Mokronog), 3. Fink (Dob); pionirji — 1. Longar (Trebnje), 2. Breda Hrovat (Mokronog),3. Lavrinšek (Mokronog). Ta mesec se bodo strelci pripravljali za septembrsko tekmovanje za prehodni pokal predsednika občinske skupščine Trebnje. (J. P.)
SARAJEVO — Na polfinalnem atletskem prvenstvu za pokal Evrope so Jugoslovani po pričakovanju zasedli peto mesto, vendar so se v večini nastopov odrezali bolje, kot so upali pred tekmo. To še posebej velja za Medjimurea in Korico, ki sta zmagala na 800 oziroma 10.000 m. Slovenec Kocuvan je na 400 m postavil nov slovenski rekord in zasedel drugo mesto. V finale sta se uvrstili ZRN in Italija, iz drugih skupin pa še Francija, ZSSR, Poljska, in NDR. 

(J. S.)
BEOGRAD — Začela se je poletna liga šampionov v nogometu. Državni prvak Crvena zvezda je v Novem Sadu igral neodločeno, Partizan je premagal Sarajevo, Dinamo pa Hajduk. (J. S.)



P I S M A  U R E D N I Š T V U S p o m e n i k  s l o v e n s k i m  i z s e l j e n c e m

D r .  J a k o b  K o n d a

28. julija je umrl v Lju
bljani dr. Jakob Konda, -po 
rodu Belokranjec. Smrt ga 
je natekla v 90. letu staro
sti. Pokopali so ga v nje
govem rojstnem kraju na 
Gradniku pri Semiču, kot 
je pred smrtjo sam želel. 
Na zadnji poti so ga spre
mljali številni prijatelji in 
znanci.

Otroška leta je preživel 
doma, po osnovni šoli pa 
je odšel v novomeško gim
nazijo. Po zrelostnem izpi
tu ga je zamikal študij 
prava, študiral je na Du
naju in v Pragi in na kon
cu doktoriral iz civilnega 
in cerkvenega prava. Kot 
sodnik je bil dosledno za 
pravico, od praktikanta pa 
se je kmalu vzpel do okraj
nega in okrožnega sodnika 
in do predsednika obeh so
dišč. Nedolgo zatem je bil 
že predsednik »stola sed
merice« in nazadnje pred
sednik vrhovnega sodišča 
Slovenije. Kot zaveden Slo
venec je bil okupatorjem

» l i l i *

trn v peti, zato so ga na
silno upokojili.

Dr. Konda se je vselej 
rad vračal v rodno Belo 
krajino, na kocu življenj
ske poti, ko mu je zmanj
kalo moči, pa si je za ve
dno zaželel počivati v rojst
nem kraju. Ta želja se mu 
je izpolnila.

N a j v e č j a  n a  D o l e n j s k e m

Nova klavnica v Sevnici je ena najsodobnejših

Da bi zapolnil veliko vrzel 
v preskrbi z mesom na Do
lenjskem in v Posavju, se je 
kmetijski kombinat Zasavje 
odločil za graditev nove, naj
sodobnejše klavnice in pre
delovalnice mesa. Gradbena 
dela ie opravilo podjetje Za
savje iz Trbovelj, avtomati
zirane in brezhibno delujoče 
hladilne naprave pa je po
stavila italijanska tovarna Zo- 
ratto iz Vidma.

Delovni postopek je po
vsem mehaniziran in poteka 
po tekočem traku, tako da 
za ta poklic niso več potreb 
ni močni ljudje. Umazani in 
čisti del tehnološkega po
stopka sta ločena, tako da 
je zagotovljena največja či
stoča. Delo nadzoruje tudi 
veterinar. V novi zgradbi so 
delavcem na voljo kopalnice 
in pralni stroji.

N a ro č n in a  p la č a n a  
d o  k o n c a  1973

Zakonca Vovko, naša do
lenjska rojaka, ni živita 
že več let v Clevelandu, 
sta v soboto obiskala up
ravo našega lista in porav 
nala naročnino za Dolenj
ski list kar do konca 1973. 
»Ko prideva čez 3 lef.a Spet 
na obisk starih krajev, se 
bova pa spet oglasila ...« 
sta dejala zvesta bralca 
domačega tednika.

čeprav je med naročniki 
v tujini največ dobrih in 
zanesljivih plačnikov, pa 
je takih, kot sta zakonca* 
Vovko, res le malo. Doslej 
sta pošiljala naročnino vsa
ko leto v pismih z dolarji, 
zdaj pa imata urejene na
ročniške obveznosti kav za 
tri leta vnaprej-

Uprava Dol. Psta

Nova klavnica je ena naj
sodobnejših pri nas in po
polnoma ustreza tudi stro
gim predpisom držav, ki pri 
nas kupujejo meso, zato bo
do delali tudi- za izvoz. Zmo
gljivost klavnice, ki dela
zdaj še poskusno, ker manj
kajo še nekatere naprave, je 
tolikšna, da bo lahko oskr
bovala z mesom vso Dolenj
sko in Posavje. Delali bodo 
po potrebi v več izmenah, 
možno bo povečati tudi zmo
gljivost hladilnic. Ob klav
nici gradijo tudi sodobno 
opremljeno predelovalnico 
mesa.

J.-K.

Plastične mase 
v Mokronogu

Stavbo nekdanjega pros
vetnega doma preureja tre
banjsko komunalno podjet
je za svoj obrat izdelkov iz 
plastičnih mas. Dela bodo 
končali avgusta, naslednji me
sec pa bodo najbrž že začeli 
izdelovati izdelke iz plastič
nih mas.

B. D.

Za vikende omejena
- območja

Svet za urbanizem, stano
vanjske in komunalne zade
ve Brežice je danes teden 
razpravljal o širjenju počit
niških naselij in sklenil, da 
naj bodo ta omejena samo 
na območja Bizeljskega, Pi- 
šec, Piršen brega, Malene in 
Gorjancev. Na seji so raz
pravljali tudi o minimalnih 
tehničnih zahtevah za vzdr
ževanje stanovanj. Sprejeli 
so tildi nekaj predpisov o 
vzdrževanju stanovanj, v ka
terih So upoštevali trajanje 
posameznih kosov stanovanj
ski opreme ipd.

IHIIIIini

(Nadaljevanje s 1. strani)
valil Tone Kozlevčar, ki je 
hkrati povabil na oder tova
riša Gabra Zorca, predsedni
ka krajevnega odbora v Šent
vidu v letu 1950, ko je oktet 
prvič nastopil pred sloven
sko javnostjo prav v Šentvi
du. Navdušenih pritrjevanj, 
ploskanja in pozdravov tudi 
zdaj kar ni hotelo biti konca.

Bil je resnično čudovit in 
velik večer slovenske pesmi 
in pevske kulture, na katerem 
so Šentvidčani v imenu Slo
vencev izrekli oktetu dolžno 
zahvalo, ljubezen in spošto
vanje.

Kultura je praznik 
slehernega našega 

delavnika
Nedeljsko popoldne je 

zbralo doslej tuda za šentvi
ške razmere naravnost re
kordno število ljudi: 4.000
prebivalcev iz bližnje in dalj
nje okolice ter lepo število 
gostov se je zvrstilo ali v po
vorki, ki je šla skozi trg, ali 
pa vzdolž ulic in pred osnov
no šolo, kjer se je začelo 
slavje malo pred tretjo uro. 
Tudi tu je pozdravil množi
co in goste predsednik ObS 
Grosuplje Ivan Ahlin, id je 
med drugim podčrtal vese
lje prebivalcev občine in kra
ja nad uspehi I. kulturnega 
tedna. S kuiturnim sporedom 
so sodelovali pevci novih do
mačih zborov, nato pa je o 
prehojeni poti okteta sprego
voril njegov dolgoletni so-

H v a l a  z a  v a š o  k r i ,  

^  k i  r e š u j e  ž i v l j e n j a !
Pretekli teden so darovali kri na novomeški transfuzijski postaji: Jože Surla, član Cestnega podjetja Novo mesto; dr. Željko tsribar, Marica Medoš in Albina Sivec, člani 

Splošne bolnice Novo mesto; Jelka Ilič, članica SDK Novo Mesto; Viktorija Ko§ir, gospodinja iz Dolnje Straže; Nežica Vesel, članica Pionirja Novo mesto; Alojz Bevc, član Krke, tovarne zdravil Novo mesto; Ivan Kapš, član Gradbenega obrtnega podjetja Novo mesto; Lidija Unjič, članica Kmetijske šole Grm; Elka Počerviaa, članica kolektiva ZZB Novo mosto; Mara Panker, članica Pionirja Novo meeto; 
Jože Plut, ključavničar 1z Gabra.

S i n d i k a l n i  
p r e d s t a v n i k i  

v  K r š k e m
Podpredsednik republiškega 

sveta Zveze sindikatov Jože 
Globačnik, tajnik Jože Ma
rolt in predsednik republiške
ga odbora sindikata delavcev 
industrije in rudarstva Šte
fan šaubert so 29. julija obi
skali krško občino.

S predsednikom skupšine 
Jožetom Radejem in predsed
nikom ObSS Edom Komo
čarjem so najprej obravna
vali gospodarski položaj ob
čine in s tem v zvezi dolžno, 
sti sindikalne organizacije. 
Zatem so obiskali rudnik 
Senovo, kjer so bile v sredi
šču pozornosti priprave na 
preusmeritev. Popoldne so se 
gostje oglasili v tovarni pa
pirja. S predstavniki kolek
tiva so obravnavali gospodar
ske uspehe podjetja po zim
ski'1 krizi z lesom, razvoj to
varne in mesto papirne indu
strije pn nas.

O b ira lc i h m e lja : 
d o b e r  z a s lu ž e k !

Zeleno zlato v poletni vro
čini hitro doeoreva. Predvi
devajo, da bodo pričeli obi
rati hmelj že 14. avgusta. 
Vsako leto imajo velike te
žave zaradi pomanjkanja obi
ralcev, kajti dva obiralna 
stroja ne moreta nadomestiti 
dela človeških rok. Kmetij
ski kombinat Zasavje iz Sev
nice nudi mladini, delavcem 
brez zaposlitve in dru
gim, ugoden priložnostni za
služek pri obiranju v nasa
dih v Šentjanžu, Kompolju 
in na Loki. Zaslužek za škafe 
obranega hmelja določa 
enotno za vso Slovenijo Po
slovno združenje za hmeljar
stvo. Organizirali bodo tudi 
prevoz z avtobusi. Prijave 
zbirajo področni vodje sku
pin in krajevni uradi.
Buldožerji v vinogradih

Zadnjega julija so buldo
žerji Agrokombinata iz Kr
škega začeli rigolati vinogra. 
de tistim kmetom, ki so se 
pri podjetju prijavili za ob
novo nasadov vinske trte. Do 
pomladi namerava kombinat 
obnoviti 50 do 60 hektarjev 
vinogradov. Za tolikšno po
vršino bo pripravil tudi cep
ljenke.

delavec Bogdan Pogačnik, 
zdaj posebni dopisnik DE
LA in Radia Ljubljane v Pa
rizu. Med drugim je dejal, 
da je oktet zares ponesel 
slovensko pesem po vsem 
svetu: slišali so jo od Cleve- 
landa do Moskve, od hladne
ga severa na daljnem Norve
škem pa do Kitajske; peli 
so kraljem, ministrom in 
predsednikom vlad, a vedno 
znova spet tudi ljudstvu.

»Najsrečnejši pa smo bili 
vedno prav med našimi iz
seljenci, v katerih je zvesto
ba do rodne zemlje najgloblja 
in najčistejša. Slovenski ok
tet je medtem dobil dvakrat 
Prešernovo nagrado, kljub 
mnogim priznanjem pa je bil 
žal tudi dostikrat mačehov
sko obravnavan pri najviš
jih glasbenih ustanovah v na
ši republiki. Njegovi člani 
so bili včasih moralno in de
narno kaznovani, ker za nji
hove nastope ni bilo potreb
nega razumevanja. Za popev
ke je bilo vedno dovolj pri
ložnosti, da so jih hitro sne
mali na plošče, oktet pa je 
moral dolga leta čakati, da 
je prišlo do prvih posnetkov 
kvalitetnih plošč z njegovo 
slovensko pesmijo. Kljub vse
mu pa je oktet v vseh dol
gih 20 let vztrajal na svoji 
poti, saj je prav vokalna gla
sba naša največja narodna 
značilnost.«

Kultura je hkrati najvišja 
kvaliteta in zato ljudem naj
bližja; s ponosom se oktet 
ponaša s Prešernovim ime
nom, je med drugim dejal 
tovariš Pogačnik. »Ni razli
ke med Slovenskim oktetom 
in vami, ki naše pesmi po
jete naprej!« je nadaljeval 
tov. Pogačnik in zaželel bo
dočim kulturnim tednom v 
Šentvidu cvetočo prihodnost. 
Kulturni teden zato ni samo 
naključje ali navadna želja 
po prireditvi; rodila ga je 
kulturna potreba, za njim 
pa stoji vaše srce, je dejal 
govornik s ponosom vzrado- 
ščenim domačinom. Ustvar
janje v Šentvidu pa je hkrati 
dragoceno spoznanje, da je 
kultura sestavni del človeko
vega vsakdanjega življenja.

Spet se je oglasila lepa slo
venska pesem domačih zbo
rov, predstavnik tovarne 
ZMAJ, ki ima v Šentvidu 
svoj obrat, pa je nato prev
zel pokroviteljstvo nad do
mačo šolo in ji podaril zno
va več dragocenosti.

Trojno priznanje 
Šentvidčanom

Pred spomenik Ribničana 
Urbana je nato stopil dr. Vla
dimir Bračič, član izvršnega 
sveta SRS. Opravičil je od
sotnega pokrovitelja kultur
nega tedna, predsednika Sta
neta Kavčiča, hkrati pa je 
prinesel domačinom njegove

Nekaj nad 60 narodnih noš je sodelovalo v nedeljskem 
sprevodu na I. kulturnem tednu v Šentvidu pri Stični.
Dolga povorka, ki se je razvila od pošte do šole, je 
znova potrdila, kako zares so domačini in člani vseh 
društev ter organizacij zgrabili za delo ter pokazali 
visoko stopnjo zavesti in smisla za dobre prireditve

prisrčne pozdrave in najtop
lejše želje. Njegove besede 
so nato izvanele najprej v 
javno priznanje Slovenskemu 
oktetu za dvig lepe slovenske 
pesmi, ki jo je ponovno od
kril nam in jo ponesel iz
seljencem in drugim ljudem 
po vsem svetu. Za to zgled
no zvestobo domačinom in 
za izkazano ljubezen do slo
venskih izseljencev gre prav 
oktetu naša globoka hvalež
nost. Tovariš Bračič je na
dalje čestital domačinom za 
lepo in sodobno šolo, v ka
teri bo dobivala mladina zna
nje in znanost, ki sta nosilki 
vsega napredka. Končno je 
čestital domačinom in pev
cem za delo ter požrtvoval
nost, prirediteljem kulturne, 
ga tedna pa hkrati tudi za 
obsežno opravljeno delo in 
vse spodbude.

Nato je tovariš Bračič od
kril spomenik slovenskim iz
seljencem; predstavlja ga vi
sok, iz starodavnega krakov
skega hrasta izklesan kip Ri
bničana Urbana, delo ljud
skega umetnika Petra Jova
noviča iz Žetal pod Blegošem. 
V imenu okteta je Tone Koz
levčar izročil spomenik v var
stvo domačim pionirjem, ki 
so obljubili, da bodo skrbeli 
za spomenik in njegovo oko
lico.

Po slavju se jev Šentvidu 
razvilo prisrčno ljudsko raja
nje, ki je trajalo dolgo v 
noč. Tudi tu so se izkazali 
domačini kot odlični organi
zatorji, saj je bilo povsod 
slišati samo pohvale na ra
čun dobre postrežbe, godbe 
in prijetnega, zares doma
čega vzdušja.

TONE GOŠNIK

Takole so peli v soboto zvečer člani Slovenskega okteta na svojem jubilejnem kon
certu ob dvajsetletnici obstoja zbora. Nad 600 ljudi i? Šentvida ter njegove bližnje 
in daljne okolice je hkrati s številnimi gosti prisluh" ;)o melodijam okteta, ki je ta 
večer pel še posebej ubrano za svoje najdražje občinstvo — za kraj. k.ier se je 
oktet pred 20 leti rodil (Foto: Tone Godnik)



Portret tega tedna
Ceste čakajo 

na dokončanje
Konec ju lija  so si predstav

niki železniškega transportne, 
ga podjetja in cestnega skla
da SRS ogledali cesto Im 
pol j ca — Krško — avtomobil
ska cesta, odsek Krško—Po- 
hanca ter križišče čez progo. 
V Krškem  so jih  predstavniki 
skupščine inform irali o sta
n ju  obeh cest in potrebi po 
nadvozu. Pričakujejo, da bo
s ta  cesti in nadvoz našli m e
sto  v program u republiškega 
cestnega sklada za naslednje 
obdobje, saj gre v bistvu le 
za dokončanje že začetih del.

Odloči/ se je za belo haljo»Čudovito je stopiti med naše izseljence na oni strani luže

Rafko Irgolič je bil na dol
gotrajni turneji: cel mesec je 
prepeval med jugoslovanski
m i izseljenci v Ameriki. Ko 
je pel »Domovino«, so se na
šim rojakom  zasolzile o č i . . .

— Kako da so vas izbrali 
ra  to turnejo?

»Organizatorji so bili Ka
nadčani, Central news varie- 
ty iz Toronta. Ti so me tudi 
povabili. V njihovi trgovini 
je dovolj slovenskih časopi
sov, im ajo tudi plošče naših 
pevcev. Med njim i sem našel 
tudi vse svoje plošče. Na n ji
hovo odločitev je m orda vpli
valo to, da pojem  narodne,

zabavne in kavbojske pesmi 
— kajpak v slovenščini kar 
jim  je bilo še posebej všeč.-«

— Kakšni so bili vtisi s 
popotovanja?

»Čudovito je  stopiti na a- 
m eriška tla, še 'bolj čudovito 
preživeti mesec dni med iz
seljenci. Spoznavati njihov 
način življenja, gledati, kako 
daleč od doma pojejo dom a
čo, slovensko pesem, čeprav 
so nekateri že rojeni v Kana
di — teh občutkov ni mogo
če popisati.«

— In  kako so vas sprejeli, 
kje ste nastopali?

»Nastop naše skupine, v

kateri je bil po en pevec iz 
vsake republike, je  bil na 
splošno dobro sprejet. Publi
ka je bila navdušena, dvora
ne polne. Veliko drobnih, a 
iskrenih doživetij me bo ved
no spom injalo na obisk na 
drugi strani luže. Spored 
smo začeli v Torontu, nato 
smo z avtomobili potovali v 
VVindsor, peli smo v Hamil
tonu Detroitu, Chicagu, Cle
velandu in Milwaukeju.«

S. SKOČIR

daj se  m ed dekleti poču
tim  kot med fanti. Dekle
ta  znajo b iti' zelo dobre 
sošolke?«

Vladovi vtisi s prakse:
»R aje' delam  pri zdrav

niku v ordinaciji ko t pa 
v bolnišnici, čeprav je  tu 
več pisarniškega dela. Bil 
sem že na praksi na in
ternem  oddelku in na k i
rurgiji. Tu mi je bilo naj
bolj všeč, ker me še po
sebno zanimajo poškod
be.«

Kako razum e vlado po
klic zdravstvenega delav
ca?

»Kot za vsak poklic, v 
katerem  im ajo ljudje o- 
pravka z ljudmi, m ora 
im eti človek večjo merico 
potrpljenja in prijaznosti 
kot drugi ljudje, imeti 
m ora čut za bolnike, m o
ra  jih  znati pomiriti, 
skratka imeti m ora dušo. 
Osebne skrbi m ora zdrav
stveni delavec med službo 
pustiti doma.«

Vlado rad bere zgodo
vinske rom ane in knjige 
iz življenja zdravnikov, 
plava in igra košarko, kot 
eden izmed mladih Novo- 
meščanov pa v našem  me
stu pogreša:

» .. .  malo več zabave za 
mlade! Zaradi učenja ih 
prakse sicer nim am časa 
za pohajanje po mestu, 
vendar mi je med počitni
cami vseeno večkrat dolg
čas, ker ni nikakršnih p ri
reditev; plesov ali česa 
podobnega. Celo v m anj
ših krajih  m ladina zase 
več naredi kot v Novem 
mestu.«

A. VITKOVIC

Ni dosti 
Manjkalo . . .

P pred kratk im  v Pre• 
mladinski aktiv z ne- 

!;>erimi funkcionarji dru- 
$ Šiških organizacij so- 
&°val pr i organizaciji 
‘yj]a v east novomašni• 

& &e je bilo domenjeno, 
to, bodo člani folklorne  
y Pine zaplesali, da bo- 

i vaščani postavljali 
da bo predsednik 

recitiral ko so sc 
de(teli, da to le ni stvar 
r‘Mh organizacij.

L u n a  je  s  sv o jim i s re b rn im i ža rk i ov ila  m a jh n o  va
sico. V se je  tih o  in  m im o , le  tu  in  ta m  z a la ja  n a  luno  
k a k  vo lč jak . K o tu d i to  u tih n e , v as  zasp i v m iru  in  tiš in i. 
T o d a  če p o g led aš p ro t i  R ezik in i h iš i, b o š ču til, d a  se  ta m  
n ek a j do g a ja . M ala, lesena , n a g n je n a  b a j ta  s to ji  tu  že 
m nogo  le t. V n je j je  te k lo  ž iv lje n je  več k o t p e td e se t le t 
iti še  d anes teče . V m a jh n i izb ic i s ta  dve p o s te lji, v  k o tu  
o m a ra  in  veliko  trh lo  razpe lo . E n a  p o s te lja  je  p ra z n a , n a  
d ru g i p a  m im o  leži s ta r a  in  onem og la  ženica.

N a v idez vse  m irn o . K d o r b i b o lje  p ris lu h n il, p a  b i 
z rav en  en ak o m ern eg a  g lo d a n ja  m iši s liša l težko  vzd ihova
n je  R ezike. V si že  sp ijo , le  o n a  še  ču je . N i bo lna , d a  ne 
b i m og la  sp a ti. M učijo  jo  te ž k i' sp o m in i in  ju t r i š n j i  dan . 
V m is lih  se  v ra č a  v svo je  d ek lišk e  dn i. T a k ra t n i b ilo  
lep šega  d ek le ta  v vsej okolici. M lada in  b o g a ta  je  im ela  
vse, k a r  s i je  poželela , ž ive la  je  b re z sk rb n o  in  lepo  živ
ljen je . Z av rača la  je  vse sn u b ce  in  fa lite , d o k le r n i s reča la  
Ivana.-. B il je  lep  in  k re p a k  fan t, to d a  s iro m a še n  k o t ce r
k vena  m iš. M ed n jim a  se  je  razv n e la  o g n jev ita  ljubezen , 
k i je  n i m ogel n ih če  pogasiti.

O d p e lja l jo  je  v svoj dom , p ra v  v to  izbo, k je r  seda j 
leži. B ila  s ta  z a lju b ljen a , to d a  od sam e  lju b ezn i n is ta  m o 
gla  ž iveti. M o ra la  s ta  trd o  de la ti, d a  s ta  se  p rež iv lja la .

K o se  jim a  je  ro d il p rv i o tro k  Ivanček , s ta  se  ga n a d 
vse razveselila . K m alu  za n jim  s ta  p iiv e k a la  n a  sv e t še 
F ra n c e  in  Jože. K o je  b ilo  Iv an čk u  k o m a j 14 le t, je  oče 
p a d e l p o d  voz. R ezika je  o s ta la  sa m a  z n e d o ra s lim i o tro k i.

D elala  je  noč  in  dan , da  b i j ih  p rež ivela . M ladi Iv an  je  
že o d ra se l in  tu d i on je  p o s ta l d n in a r. M la jša  dva  je  po 
sla la  v šolo . Iv an  je  b il m očan  in  p r id e n  fan t, to d a  ni 
dolgo o s ta l n a  zem lji. O dšel je  v N em čijo . S lužil je  in 
p o š ilja l d en a r, to d a  z d e n a r je m  n i m ogel o la jša ti  m a te r in e  
ža lo sti, k e r  ga je  izgubila .

P rv a  velika  ža lo s t se  še  n i po leg la  v R eziki, ko  se  je  
že p r ip ra v l ja l n a -p o t v tu jin o  F ran ce . F a n t se je  z as itil d e  
la  n a  tu j ih  n jiv ah  za m a lo  in  s iro m a šn o  plačAo. O dšel je  
za Ivanom , k i je  b il že p o zab il n a  d o m  in  m a te r.

Z veliko  ž a lo s tjo  v očeh, z gubam i n a  o b razu  in  s  
trp k im  sm e h lja je m  je  R ezika v sak  d an  bo lj iz č rp an a  ho
d ila  n a  delo. S vo jo  b rezm e jn o  m a te r in sk o  lju b ezen  je  od 
slej p o sv e tila  Jožeku , sv o jem u  n a jm la jše m u  sinu , k i je  
o s ta l ed in i z n jo . L jub ila  ga je  z g loboko  m a te r in sk o  
lju b ezn ijo  in  se ba la  zan j.

G ovorila  si je : »M učila sem  se  in  ga ra la , d a  b i j ih  
p re h ra n ila , in  ko so o d ras li, so  m e  zap u stili. P ozab ili so  
n a  svo jo  m a te r  in  odšli. O sta l m i je  še  n a jm la jš i , m o j 
d rag i Jožek  in  če m i še  on  odide , b o m  u m rla  od  žalosti!«

In  zgodilo  se je  to, č e sa r  se je  n a jb o lj b a la . N ekega 
d n e  ji  je  Jo žek  d e ja l:

»M am a, tu d i ja z  g rem  v N em čijo!«
R ezika je  p rež iv e la  n a jte ž ji  u d a re c  in  ga  n i m og la  

v zd rža ti. S esed la  se je  n a  p o s te ljo , k je r  še  sed a j leži. V 
g luh i noči d iv ja  v n je n ih  p rs ih  v ih a r  in  s rc e  j i  tr g a  b o le 
čina, k e r  ju t r i  o d h a ja  n je n  lju b lje n i Jože.

J 0 2 E  FRANKO
(H onorar 100 din)

V Krmelju veliko 
gradijo

Gradbena sezona je  v K r
m elju v polnem razmahu: za
sebniki gradijo vrsto  m ontaž
nih in zidanih hiš, stanovanj
sko podjetje pa  popravlja 
»graščino« in prekriva neka
tere stanovanjske hiše ob as
faltni cesti. Čuti pa se po
m anjkanje avtoprevoznikov. 
K rajevna skupnost Krmelj bi 
m orala o tem  razpravljati, 
saj bodo še mnogi delavci 
METALNE in LISCE gradili 
lastne stanovanjske hiše.

B. D.

Senovo: ostalo je 
pri ogledu

V počastitev rudarskega 
praznika so na Senovem raz
pisali tekmovanje v urejeva
n ju  'kraja. Predvideli so na
grade za olepšane balkone, 
okenske police in  okolico hiš. 
Ljudje so se potrudili in kraj 
lepo uredili. Komisija si ja  
potem  vse ogledala, p ri tem 
pa je tudi ostalo. Ljudi za
nima, kdaj bo kom isija rekla 
še zadnjo besedo in razdelila 
nagrade oziroma objavila re 
zultate. Bodo m orali na to 
zaman čakati. B. P.

* *

Vlado Jovanovič je  letos 
končal tre tji letnik šole 
za zdravstvene delavce v 
Novem m estu in je tre 
nutno na obvezni praksi v 
zdravstvenem domu. Vla
do je eden izmed treh  fan. 
tov, ki so letos skupno z 
okrog 200 dekleti obisko- 
vali šolo- za zdravstvene 
delavce v Novem mestu.

Zakaj se je postaven, 
svetlolasi fant vedrega o- 
braza odločil prav za po
klic, za katerega še ved
no prevladuje mnenje, da 
je  poklic za ženske?

»že kot otroka so me 
privlačile bele halje. Da
nes vem,' da se za tem 
skriva veliko več. Ko sem 
končal osnovno šolo, sem 
želel čim prej priti do po
klica. Za tehniko nisem 
bil nikoli navdušen, zato 
se mi je  ta  šola zdela za
me še najbolj prim erna. 
Res sem bil samo eden 
izmed dveh fantov v raz
redu, toda že na začetku 
smo se dobro ujeli in se-

. . - v  ‘ '

Tudi Marijin m ož Janez Kvasnik je  pripom nil, da bi lahko tisto  strašno noč vsi zgo
reli, če jih ne bi bil prebudil pes Runo (Foto: Ivan Zoran)

»Pes Runo, ki je zatulil v noč kot sirena, nas je opozoril, da gorimo,« se
spominja Marija Kvasnik -  Se je nesreča zarotila zoper to malo, samotno

domačijo v raztreseni hribovski vasici?

»Tisto noč sem  slabo spala. Iz polsna m e je  ne  
nadom a zbudil Runo. To je  naš pes. Zatulil je, nato  
pa dolgo zavijal kot sirena. N isem  si m ogla m isliti, 
kaj se dogaja. Pogledala sem . Zunaj se je svetilo, 
kot bi gorela luč. Planila sem  pokonci, stekla ven m  
nisem  m ogla verjeti: hlev, svinjak, listnjak in pod, 
ki jih je pokrivala skupna streha, so  bili že velikan
ska baklja.«

Ceste pa take!
Na Senovem so ceste asfal

tiran e , to pa kaj malo pom a
ga, saj očitno ne znajo vzdr
ževati reda in čistoče na njih. 
Z najrazličnejšim i vozili p re
važajo ljudje zemljo, pesek, 
gnoj, gradbeni m aterial. Vse 
to se otresa na asfalt, nihče 
pa ne poskrbi za to, da bi ne
snago potem  tudi odstranili. 
Brezvestne voznike in še ko
ga drugega bomo prihodnjič 
imenovali kar z imenom.

B. P.

storili in uredili domačijo, 
je prišla ta  nesreča., Kvasni- 
kova je prepričana, da se 
je p ri njih  nesreča že pre 
več udomačila. Pred letom 
in pol so nesrečno izgubili 
kravo in tele . . .

»Pravijo, da vam je po
slopje nekdo zažgal,« ome
nim.

»Nihče drug, kot moj brat 
Alojz Makše,« sikoraj bruhne 
iz Kvasnikove. »Slišala sem,, 
da se je hvalil v gostilni v 
Zburah . . .  Saj to navsezad
nje ni nič tajnega: brat
Alojz se je šel sam javit 
na milico in je  zdaj uvede
na preiskava.«

Ali je  Alojz Makše pravi 
storilec ali ne, bodo raziska
li in presodili pristojni or
gani. Kvasnikoviih to tudi 
ne skrbi, saj so prepričani, 
da povzročitelj nesreče ne 
more uiti roki pravice. Skr
bi jih, kako bodo čimprej 
obnovili in postavili, kar je 
uničil požar. Vedo, da bo 
težko. Toda z dobroto va
ščanov in drugih ljudi bi se 
rana, ki se je globoko zase
kala v Kvasnikovo domačijo, 
zacelila.

IVAN ZORAN

Smo na Mali Strmici. To 
je hribovska vas med šm ar- 
jeto in Zburami. Komaj šest 
hiš šteje in od ene do dru 
ge je tudi po nekaj sto me
trov. Domačija Marije Kva
snik je  od sosedov še naj
bolj oddaljena. Vode nimajo, 
razen tiste, ki se nabere v 
kapnicah. Tudi ceste ni tam  
goTl, tako da avtomobila na 
Mali Strmci še niso videli. 
V takih^ okoliščinah v noči 
z 28. na "29. julij, ko je ogenj 
uničeval Kvasnikovo domači
jo, tudi ni bilo moči uspeš
no gasiti.

»Mož je takoj obvestil so
sede o nesreči pri nas, toda

sta padla v roke italijanski 
policiji, ki ju  je  potem izro
čila jugoslovanskih kolegom. 
V ponedeljek popoldne so 
ju  šli delavci novomeške up 
rave javne varnosti iskat v 
Koper, da bi ju  vrnili tja, 
kam or spadata.

Po obvestilu novomeške u- 
prave javne varnosti so na 
Koprskem močno okrepili 
nadzorstvo. Obmejnim pre
hodom so takoj poslali slike 
in osebne opise ubežnikov. 
Za sodelovanje so prosili tu 
di italijanske kolege. V T r
stu so slike ubežnikov raz
množili. Po obsežni akciji 
letečega oddelka tržaške po
licije ki ga je vodil šef dr. 
Sergio Petrosini, so že v po
nedeljek dopoldne med trža
ško železniško postajo in 
Barkovljami na dvorišču ne
ke hiše opazili ubežnika, v 
katerih so prepoznali Sajev
ca in Adžiča. Ker sta hotela 
pobegniti, je neki policist v 
opozorilo ustrelil v zrak. Ko 
ju  je  večja skupina agentov 
italijanske policije izsledila, 
sa pobegnila v tre tje  nad
stropje, nakar sta  se predala. 
Pobegla pripornika ' so itali
janski policisti že po dveh 
urah  izročili našim  organom 
na obmejnem prehodu šk o 
fije. Odpeljana sta  bila v ko
prske zapore. Adžič je  na 
vprašanje nekega časnikarja,, 
zakaj so pobegnili, odgovoril, 
da so se hoteli izogniti kaz
nim.

Kdo iz tro jke je bil po
budnik pobega, zdaj še ne 
vemo. Lahko bi bil Sajevec, 
ki je imel bržkone dovolj 
tehten razlog, saj mu je 
Sm rt že močno trkala na vra
ta. Zanimivo je, da je sodbo, 
s katero ga je  novomeško o- 
krožno sodišče obsodilo na 
sm rt, sprejel nadvse mirno. 
Grizti ga je začelo šele na
slednje dni; postal je  živčen 
in je napisal 53 strani roko
pisne pritožbe na vrhovno 
sodišče prej, preden so mu 
vročili natipkano sodbo. Lah
ko pa bi bil pobudnik tudi 
kdo drug. Lahko tudi Spo- 
ljar, ki ga še niso uspeli pre 
streči na begu.

Zakonca Marija in  Janez Kval 
darskega poslopja. Ko je Jan 
čega hleva, m u je padel kos  
ga ožgal. N esreča je Kvasnik  
dela, pobrala ji je  tudi dozda 

Zoran)

(Nadaljevanje s 1. strani)

sti širom  po državi, pozivi* 
naj prestrežejo ubežnike, pa 
so šli tuda p rek  državnih m e
ja.

V času, ko so čakali do
bre novice o lovu na pobegle 
pripornike, je preiskovalni 
sodnik novomeškega okrož-

KAJ SO PRED 70 LETI PISALE

gu v K ap e lah  veii 
za vse vasi, k i jih  

Pele p r j B režicnh.

njihov sloves, ki so 
aslužili s svojo prid- 
^ Prizadevnostjo.

. a 1952 vodi godbo 
j J°že Stanič iz žu- 
• Do nedavnega je 

igral tudi njegov 
je  že sin god- 

gotovo je kapel- 
e zasluga, da godba ne 
• k o t  je  razpadlo že 

^ i h  godb, čeravno 
svojih stalnih pro- 

j.. sestanlke in vaje. 
so godbeniki raz-

V n ede ljo , 9. av g u sta , bo 
ko  s lav je  za  k a p e ljsk o  god& 
z d ru ž u je  k ra je v n a  skupnost^

V 120 letih, odkar obstaja in 
godba, tod okoli ni hiše, od si'
katere vsaj en član ni igral nd
v tej godbi, pa tudi ne hi- *
še, ki godbenikov ne bi pod- kai
prla, bodisi z obiskom na Pe*'
koncertih, bodisi s prispevki pn
za inštrum ente in druge po- o&
trebe. Godba slovi daleč na- be*
okoli, poznajo jo  v vsem nî
Spodnjem Posavju, Ljubljani ra*
in v sosednji Hrvaški, k je r- toj
koli je nastopala, so jo vabi- nij
li, naj še pride. Kapelci so 
ponosni na svoje godbenike ^

tepeni daleč po okoliških 
vaseh. Povečini so to kmet
je in delavci, ki jih  družita 
predanost glasbi in veselje 
do igranja.

Ustanovitelj • godbe je bil 
Ivan Požar leta 1850. Pozabi
ti tudi ne smemo njenih ka
pelnikov šepca in Jožeta Vo
grinca, pa tudi ne dirigen
ta in umetniškega vodje An
tona Poharja, ki je dirigent 
godbe že 35 let.

»Ce je godba živela več 
kot sto let, naj živi še na
prej,« ji kličemo vsi, ki bo
mo v nedeljo praznovali n je
no 120-letnico.

DAMJAN VAHEN

O ljubezn iv ih  so sed ih  je  bilo  že veliko  nap isan eg a . 
M isli o k o p a n ju  ja m e  d ru g em u  in  o p o m e ta n ju  sm e ti 
p re d  v ra ti so  p re š le  celo v p reg o v o re .

Dve le ti že o p azu jem  lepo  podlasic© , k i se sp re h a ja  
po  h levu  in  d rv a rn ic i te r  te lo v a d i p o  zloženih  d rvah . 
N isem  je  p re g a n ja l, sa j Je  znano , d a  v d o m ačem  o k o lju  
ne k ra d e  in  ne  k o lje  zajcev , p iščancev ' in  d ru g ih  d om ačih  
živali. T ud i n je n o  gnezdo z d v em a m lad ičem a  sem  p u s til 
p r i  m iru  in  celo  čuval sem  ga. Po h ra n o  je  o d h a ja la  na  
d ru g i konec  vasi. K m et, p r i  k a te re m  je  p len ila , je  p re 
k lin ja l, m i p a  sm o  se šk o d o že ljn o  n a sm ih a li in  hvalili p a 
m e tn o  žival, k i s i je  b iva lišče  iz b ra la  p r i nas , k lavn ico  in 
m enzo  p a  p r i  so sed ih . P r i n a š i h iš i n ik o li n i n a re d ila  
škode, k a r  n i čudno , sa j sem  jo  n e š te to k ra t  ob v a ro v a l ne 
v a rn o s ti in  j i  čuval gnezdo.

N ekega d n e  sem  še l p o g le d a t gnezdo 10 d n i s a t r ih  
zajčkov . N a p o ti p ro t i  h levu  m e je  zad rža l sosedov  klic. 
N jegov g la s  je  ču d n o  zvedel, d a  m e  ‘je  s tisn ilo  v grlu . 
Preplez 'al sem  p lo t in  s to p il v n jegovo  šupo . S p rs to m  
m i je  p o k aza l v te m en  k o t p o  d jasli., T am  je  s  pregriz- 
n je n im i v ra to v i ležalo  d e se t n a š ih  za jčk o v  d ru g  p re k o  
drugega.

»H vala, sosed,«  sem  k o m a j izdavil.
»Nič hvala , sa j je  p o d la s ica  vaša! T o liko  s te  jo  hva 

lili. K a j p a  zd a j h očete?  T u d i žival sp reg led a  d o b ro to  in 
n a k lo n je n o s t k o t človek. S v e tu jem  vam , d a  s i n ab av ite  
m edveda, k i b o  isk a l m rhovino!«

Ne sp o m in ja m  se, k ak o  sem  se  v rn il n a  do m ače  dvo
rišče. O dločil sem  se, d a  se  bo m  p o d la s ice  znebil.

P rip ra v lja l sem  se  n a  sinovo  žen itovan je . P ok la l sem  
vse p iščance , kokoši, race , gosi, za jce  in  p u ra n a . N a sv a t
bi je  b ilo  m e sa  k o t d rv . S v a tje  so  bili zadovo ljn i, sose
dom  sem  o d rl p ik e  z jez ikov  in  naše l sem  m ir. P od las ica  
p a  je  n a š la  n a d o m estilo  v so sedovem  k u rn ik u , k je r  je  
o d p rla  no^b  k lavnico .

CVETKO  NOVAK
(H o n o ra r  100 d in )

Avstrija proti Kitajski
■  (DUNAJ) — Govori se, da sta dva 

pešpolka pripravljena za odhod na K itaj
sko, vendar se, najbrž to ne bo zgodilo, 
kajti vplivni politiki so mnenja, da Av
strija  nima vzroka, se dejansko udeležiti 
zoper Kitajsko. Povdarja sc, da je  na ce- 
lem Kitajskem samo pet avstrijskih trgo
vin, ki so vse nemške in samo 92 avstrij
skim  državljanov, ki pa žive v mestih, 
k jer se jim  ni ničesar bati. V razm erju 
s tem številom državljanov je Avstrija, 
ki ima že dve ladiji na Kitajskem, že 
zdaj najbolje zastopana evropska država.

■  (ANGLEŠKE ZGUBE V AFRIKAN- 
SKI VOJNI.) — Dne 9. junija so zgubili 
Angleži skupno 2055 častnikov in 33.25;» 
mož, ki so ubiti, ranjeni in ujeti, po
grešani ali pa pom rli vsled raznih bole
zni. Okoli 40.000 mož pa še leži v bol
nišnici, a tudi po 9. juniju  so jim  Buri 
pobrali lepo število bojevnikov.

■  (VOJNA NA KITAJSKEM). Strašne 
stvari se poročajo s Kitajskega, vendar 
glase se različno, eni listi pišejo tako, 
drugi zopet drugače, vsekakor pa je gro
zovito počenjanje. V Pekingu vlada po
polna anarhija. Princ Tuan se je polastil 
\lade  in zastrupil cesarja in cesarico. 
Vse vjete evropske straže je pustil javno 
obglaviti. Nemškega poslanika Ketteler- 
ja  so na potu napadli pripravljeni kita j
ski vojaki in bokserji, ga potegnili s 
konja, te r ga pobili s sabljam i. Tudi nje
govo spremstvo so bokserji umorili in 
pometali v ogenj. Nato so vstaši in 
kineški vojaki zažgali razen 'angleškega 
vsa poslaništva, tudi avstrisko poslani-

OPOMIN
KRŠKOVAŠČANOM

Levi breg Krke v KršKi 
vasi je letos zelo lepo u re 
jen, za kar gre zasluga Vod-1 
ni skupnosti, pa tudi vašča
nom, ki so si prizadevali za 
to. Nič kaj pohvalno pa se 
ne sliši, ko kopalci negodu
jejo  zaradi kopriv na oto
kih. Na K rki so trije  otoč
ki, vendar nobeden ni po
košen. Kopalci, ki se tam  si
cer radi zadržujejo, so pri
morani iskati prostor dru
god.

»Tako, Francelj, zdaj se pa lepo nasm ej!«
na pihala iz Kapel vabijo na vse pomembnejše prireditve v Posavju. Njihov umetniški vodja in 

a*’ J« ze 35 let Anton Pohar, nekdanji upravitelj kapelske osnovne šo le , (Foto: M. Jaranović)

Rafko Irgolič med izseljenci

Kratek beg na smrt obsojenega

Dolenjske Novice.
štvo je razrušeno. Angleškega in Franco
skega poslanika so vjeli krvoločni Kitajci 
te r ju umorili. Ostalim poslanikom pa se 
je posrečilo uiti v angleško poslaništvo, 
ki je obdano z mogočnimi zidovi.

■  (IZ NOVEGA MEŠTA) — 6. julija. 
Naš ljubljeni višji pastir, presv. Anton 
Bonaventura je tekom svojega dveletnega 
pastirovanja že četrtič počastil Novo m e ' 
sto. — Pripeljal se je doli v soboto 
zvečer ob 10. uri. Drugo ju tro  1. ju lija  je 
posvetil v kapeli »Usmil. bratov v Kan- 
diji jako lep nov kam enit altar, ki so 
ga jini darovali dobrotniki iz Gradca. 
Čudili smo sc lepi izvršitvi, še bolj pa 
jako nizki ceni tega izvrstnega dela. Po- 
poludne pa je presv. blagoslovil v samo
stanski cerkvi oo. Frančiškanov novo 
krasno bandero za tre tje  rednike in pa 
novo prižnico.

■  (DUNAJ) — 10. julija. Zopet nam 
je poročal o častnem dogodku Novome
ški rojak, preč. g. Mihael Mogolič, dok
to r m odrovanja in vzoren župnik v Stili 
Friedu blizu Dunaja, bil je spominski 
dan slovanskih apostolov sv. Cirila in 
Metoda, v zlati Pragi povišan, v doktorja 
sv. pisma. — To je gotovo prvi in zato 
toliko veselejši slučaj, da je  Novomeščan, 
po neum ornem trudu dospel do dvojnega 
doktorskega lavorja. Gospod doktor stoji 
že v moških letih, ima obilo delo v svoji 
fari, je jako rahlega zdravja, a kljub 
vsemu temu se ni dal plašiti, in je po 
svoji žilavi delavnosti in vstrajni m arlji
vosti postal svojim m lajšim  rojakom 
prelep izgled.

(IZ DOLENJSKIH NOVIC
L avensla. 1 ‘HKI k

nega sodišča Anton Trunkelj 
obiskal paznika Nemca in ga 
prosil, naj podrobneje opiše, 
kaj se je dogajalo do trenut
ka, ko so ga našli v zakle
njeni celici. Približno tako
le je povedal:

- Bilo je po sedem najsti u- 
ri, ko so v zaporih že Raz
delili večerjo. Razen Nemca 
ni bilo v bližini nobenega 
drugega paznika. Ko se je 
Nemec sprehodil po hodni
ku gor in dol, je  nenadoma 
zaslišal, da v celici, k jer so 
bili Sajevec, Adžić in Špo- 
ljar, nekdo močno razbija. 
Odšel je tja, da bi pogledal, 
kaj se dogaja. Odprl je vrata, 
tedaj pa ga je že zgrabilo 
nekaj parov rok in ga-poteg
nilo v celico. V trenutku je 
dobil majico čez usta in mo
čan trak  okrog rok, ki so 
mu jih  prekrižali na hrbtu. 
Eden mu je takoj vzel klju
če in se odpravil iskat izhod, 
dva pa sta  ga krotila. Pod- 
pludbe in druge poškodbe 
na Nemčevem očesu kakor 
tudi bolečine, ki jih  Nemec 
čuti okrog ledvic, kažejo, da 
tega nista delala z besedami
— »prijateljskim prepričeva
njem«, am pak z rokam i in 
nogami. Ko se je tisti, ki je 
šel iskat izhod, vrnil, so Nem
ca zaprli v celico in izginili.

Preiskovalni sodnik T run
kelj je v izjavi, za katero 
smo ga prosili, dejal, da so 
priporniki bržkone pobegni
li po hodniku, ki drži na ho
dnik sodišča. Preden so za
pustili stavbo, so vdrli v de
žurno sobo, vlomili v oma
ro in odnesli štiri pištole. 
»Paznik Nemec tudi trdi, da 
so m u vzeli 400 din. Ko so 
ga rešili iz celice, so ob 
njem res našli na tleh njego- 
vo denarnico,« je pristavil.

Se preden smo dobili to iz
javo, je  prišlo na novome
ško upravo javne varnosti 
obvestilo,’ da sta dva izmed 
ubežnikov že prijeta: Edvard 
Sajevec in Jovan Adžić. To 
je bilo v ponedeljek, 3. avgu
sta, nekaj m inut pred dva
najsto, niti dva dni ne po 
pobegu. Sajevec in Adžić sta 
(bržkone ilegalno) prestopi
la državno mejo in se znaš
la v Italiji. 2e  v T rstu pa

Tudi Jože odhaja

120 let tapelske godbe

ko s o ' prisili, nihče ni 
upal v goreče poslopje. Tu
di gasilci iz šm arjete , Škoc
jana in Novega mesta, ki so 
prišli na pomoč, niso vedeli, 
kako bi pomagali,« pripove
duje M arija Kvasnik in ved
no znova jo oblijejo solze.

»Nikoli ne bom pozabila, 
kako nemočno je tisto straš
no noč tulila živina v hlevu,« 
nadaljuje Kvasnikova. »Zgo
rel je 2 leti star vol, 5 ted
nov staro tele, 4 prašiči, 
težki 40 do 100 kg, in nekaj 
zajcev. Kravo smo rešili, a 
ne vem, če bo preživela hu 
de opekline. Noge in vime 
ima hudo ožgane. Dali smo 
jo v hlev soseda Ivana Vi
ranta, čigar čistilnica je tu
di zgorela v ognju pri nas.«

Ogledujeva pogorišče. Od 
nekdanjega poslopja je ostal 
le počrnel zid. Okrog in 
okrog je nekaj decimetrov 
debela plast pepela, pomeša
na z ostanki neizgorelega le
sa. To je vse, kar je ostalo 
od: hleva, svinjaka, listnja- 
ka, poda, raznih strojev, pe
tih voz pšenice, petih ton 
sena, treh kubikov tesancev 
in živ ine. . .  škode je za več 
kot 50.000 din.

»Tu je zdaj naš dveletni 
trud, v teh žalostnih ostan
kih.«

Hišo s posestvecem je Ma
riji Kvasnik pred dvema le- 

.toma izročil njen oče. Prej 
so stanovali v dolini. Ko so j 
že mislili, da so za silo po- |

Posebna šola 
na letovanju

V medobčinskem pionir
skem letovišču v Rovinju je 
julija letčvalč 141 otrok iz 
krške občine. Med njimi je 
bila tudi večina učencev po- 
ćinski odbor Rdečega križa 
sebne šole, za katere je ob- 
prispeval 4.000 dinarjev. Ti 
učenci živijo pretežno v tež
kih socialnih razm erah, zato 

> so bili povabila na letovanje 
I tembolj veseli.

Ljubeznivi sosedje
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»Izvolite hotel je nared!« Posnetek je z otvoritve hotela Turist v Brezican. Odpil 
ga je predsednik občinske skupščine Vinko Jurkas (drugi z leve). (Foto: Mirko

. Vesel)

LJUDSKA POTROŠNJA ZA SVOJO DVAJSETLETNICO

Hotel za štiri milijone din
Minuli četrtek je »Turist« odprl vrata gostom -  Prijetno presenečenje v re
stavraciji hotela: izvir »žive vode« s hrastovim studenčkom -  Lokal, v kate
rega lahko pripeljemo tudi najzahtevnejše domače ali tuje goste, potrjuje 
plodnost dobrega sodelovanja med investitorjem in arhitektom, domačinom

inž. Karlom Filipčičem

Danes teden so v Brežicah odprli nov hotel. Kolektiv 
Ljudske potrošnje je ob tej priložnosti priredil pri
srčno slavje, prvo v okviru dvajsete obletnice obsto
ja  podjetja.

N arodni dom — nekdaj sre 
dišče kulturnega, gospodar
skega in političnega življenja 
naprednih brežiških Sloven
cev — je  dobil novo podobo. 
L judska potrošnja ga je  pred 
dvem a letom a odkupila od 
JLA in z njim  vred prevzela 
pod svoj trgovski dežnik go
stinsko dejavnost. Del zgrad
b e  so nam enili stalni razstavi 
pohištva, del pa gostinstvu.

So res zaslužili 
priznanje?

Ni še dolgo, kar smo 
poročali o prizadevnosti 
mističnega društva »a 

Čatežu, ki so ga progla 
sili za najboljše društvo 
v občini. Morda mu dela 
mo krivico, toda kopališ
ke pri Uršiču prav gotovo 
sodi pod društveni nad
zor. Tudi letos nJ ureje
no in nihče ni poskrbel, 
la bi pokosil s.oraj me
ter visoko travo na pro
storu, kjer se sončijo ko 
ialci. Očitkov je veliko, 
eato ne bi bilo odveč, če 
bi društvo pooblastilo ne 
koga za red na tem kopa
lišču.

J. T

V hotelu je  23 sob s  kopal
nicami, telefoni in  z rad ij
skim i aparati, razen tega pa 
še dva udobno oprem ljena a- 
parfcmaja. Prenočevalo bo lah
ko 50 gostov. V restavraciji 
je p rosto ra  za 70 obiskoval
cev. banketna dvorana pa lah
ko sprejm e 80 gostov. Restav
racija se podaljšuje v senčno 
dvorišče k jer je trenutno li
re j en p rosto r za 60 ljuda.

H otel T u rist je  trenutno 
najlepši gostinski objekt v 

občini. P odjetje je  pokazalo 
veliko razum evanje za este t
ske rešitve, ki jih  je zelo 
domiselno in izvirno predvi
del p ro jek tan t inž. K arel Fi
lipčič. To plodno sodelovanje 
je adaptacijo prav gotovo m o
čno oplem enitilo. Tudi doma
či m ojstri z Antonom Derža- 
ničem na čelu so zgledno op
ravili zahtevno delo.

Te dni dokončujejo še sa
lon pohištva v nekdanji kino 
dvorani in bivši restavraciji. 
Ta sodoben prostor za pro
dajo pohištva in drugih les
nih izdelkov obsega tisoč kva
dratn ih  m etrov površine. Po
zneje, verjetno že drugo leto. 
bo podjetje uredilo tudi p ro 
storen in senčen v rt na vr- 
binskem  robu, k je r nam era
vajo postaviti še kegljišče.

Za preureditev Narodnega 
dom a bo m orala Potrošnja

ŠTIRI KILOMETRE OD 2ABJEKA DO BOČJA

200 zidanic je dobilo cesto
Od marca do julija vsako nedeljo na delu

odšteti š tiri m ilijone dinarjev. 
V te j vsoti so upoštevani u i
di stroški za nakup zgradbe 
in za opremo. H otel je  uvr
ščen v B kategorijo. Gostje 
so ga zasedli že takoj po ot
voritvi Kaže, da bo čez po
le tje oddanih večina preno
čišč. Za poslovodjo hotela so 
imenovali V iktorja Pavliča.

IZ BREŽIŠKE
PORODNIŠNICE

Pretekli teden so. v brežiški po 
rodnišnici rodile: Frančiška KU'
kec iz Križa — Simono, Ivanka 
Zorenč iz Bistrice ob Sotli — 
dečka, Neža Podgoršek iz Dečnih 
sel _  Gorazda. Karolina Arnšek 
iz Krškega — Borisa in Miriano. 
Marija Pnrnlk iz Blance — Fran
ca, Marija lira  m c iz Kraške vasi
— Marjana, Božica Biščan iz Sa
mobora — Suzano, Jožica Volčanjk 
iz Krškega — Jožico, Ana Horvat 
iz Krškega — Martino, Terezija 
Lipar iz Dednje vasi — Suzano, 
Ivanka Matijaščič iz Blstraca — 
dečka, Marija Tomšc iz Globočic
— Jožeta, Marija Galič iz Obrežja
— Roberta, Frančiška Novak iz 
Hudega Brezja — Branka in Ma
rija Tomše iz Globočic — dečka.
— Čestitamo!

KRONIKA NESREČ
Pretekli teden so se ponesrečili 

in iskali pomoči v brežiški bolni- 
tnici:

Mihalj Knetič, dijak iz Kraja 
Gornjega, je padel s kolesom in 
si poškodoval oba kolena; Stjepa
na Stoka, delavca iz Tomaševca. 
je nekdo pretepel in mu prizadel 
poškodbe po glavi; Jožeta Šviglja, 
upokojenca iz Brezja, je nekdo 
pretepel in mu prizadel poškodbe

ei glavi; Kristina Prosevc, dija- 
nja iz Mosteca, Je padla s ko
nja in si poškodovala rebra; Vlado 

Zupančič, mizar iz Zaprešiča, je 
padel z motorjem in si poškodo
val levo nogo.

N O V O  V BREŽICAH
■  NA POVABILA) SEKRETARJA 

občinsko konference Zveze mladine 
■o  se te dni sestali mladinci iz 
raznih krajev občine in se dogo
vorili za poživitev kulturne ter za
bavne dejavnosti v vrstah ZMS. 
Sklenili so, da bo občinski komite 
ZMS prevzel pokroviteljstvo nad 
disco klubom. Klub prireja zabav
ne večere ob poslušanju plošč v 
domu JLA. Pozneje nameravajo 
ustanoviti v mestu pravi mladin
ski klub, v katerem bo disco-klub 
samo ena izmed pestrih oblik nje
govega delovanja.

■  LEP VEČER v .  GRADU. Go
stovanje Slovenskega trla  (v so
boto, 1. avgusta) Je bilo za malo
številne poslušalce prijetno glas
beno doživetje. Za ta večer v vi
teški dvorani je bilo prodanih ko
maj 58 vstopnic, obiskovalcev pa 
Jb prišlo Se nekaj manj. Priredi-

BREŽI ŠKE  
E S l i

RADIO BREŽICE
PETEK, 7. AVGUSTA: 16.00 do 

16.10 — Napoved programa in po
ročila. 16.10—16.25 — Nove plošče 
RTB — 16.25- 16.40 — Pred vr
huncem turistične sezone — mag
netofonski zapis. 16.40—16.50 — 
Obvestila in reklame. 16.50—18.00 
Glasbena oddaja: Izbrali ste sami.

NEDELJA, 9. AVGUSTA: 10.30
— Domače zanimivosti — Skle
pi občnega zbora občinske turi
stično zveze Brožiče — Brežičani 
na letovanju v Savudriji — repor
taža — Za naše kmetovalce: Jance 
Trebušek odgovarja na pogostna 
vprašanja o katastru zemljišč — 
Minute s pevko Tatjano Gros — 
Iz naših krajevnih skupnosti: obisk 
v Krški vasi — Obvestila, reklame 
In spored kinomatografov. 12.45
— Občani čestitajo in pozdravljajo.

TOREK, 11. AVGUSTA: 16.00 do
16.15 — Napoved programa in sre
čanje z ansamblom bratov Kova
čič. 16.15—16.25 — Poročila. 16.25 
do 17.15 — Novo v knjižnici — 
Jugoton vam predstavlja — Kaj 
prinaša nova številka Dolenjskega 
lista — Iz naše glasbene šole — 
obvestila, reklamo in pregled fil
mov. 17.15—18.00 — Iz zbirk naših 
dlskofllov.

tve take vrste v Brežicah, žal, ni
majo pravega odziva.

■  SEKCIJE NAJ PONOVNO ZA- 
ŽIVIJO. — Občinska konferenca 
SZDL spodbuja ustanavljanje sek- 
cij tudi po krajevnih organizacijah. 
V občini je bila do sedaj najbolj 
delavna sekcija za turizom in go
stinstvo. Ta je dala dober zgled 
drugim sekcijam, ki se niso tako 
znašle. Pokazalo se je, da Jo do
bro in uspešno delo odvisno od 
programa, tega pa m arsikatera 
sekcija še nima.

■  FILM O VSELJUDSKEM OD
PORU. 10. avgusta bodo v brežiški 
občini začeli snemati televizijski 
film o teritorialni obrambi. V 
njem bo sodelovalh tudi mladin
ska enota iz Brežic z 21 člani. Film 
bodo posneli za vzgojne namene 
in ga bodo pozneje vrteli tudi na 
ozko tračnih kino projektorjih. Sne
manje bo trajalo do konca avgu
sta.

■  IZNAJDLJIVI TABORNIKI —
Letos so brežiški taborniki vzeli s 
seboj v Zdlhovo železen mlin in 
ga postavili na Kolpo. Poganjal 
jim  je generator in tako so imeli 
v taboru lasten električni tok. Ta
bor so sl Brežičani tudi sioer zolo 
lepo Uredili.

Od Žabjeka do vrha vinorodnih  pobočij na B o č  ju  
so  prizadevni občani sp elja li štiri k ilom etre ceste, 
p o  kateri pelje  zdaj lahko prav vsako vozilo.

Predsednik podboške k ra 
jevne skupnosti F ranc Glin
šek om enja, da so začeli to 
akcijo m inulo jesen, priprav 
ljali pa so se nanjo že tr i le
ta. Delo je  steklo, ko je n ji
hov odbornik Stanko Božič 
p rije l vajeti v roke.

Na zboru vinogradnikov, ki 
im ajo na Bočju svoje zidani, 
ce in nasade vinske trte , so 
lani jeseni sklenili, da bo sle
herni od n jih  prispeval za 
cesto po 100 dinarjev od ara  
vinograda in po 5 dinarjev od 
ara  drugih kultur. Družbeni 
sektor je za vse površine p ri
speval po 10 dinarjev. Ljudje 
so svoj delež lahko dali v 
denarju , v m aterialu ali v de. 
lu. Zbrali so 20 tisoč dinarjev 
v gotovini in opravili 11 tisoč 
prostovoljnih . delovnih ur.
Stro jna dela je opravil Agro-

Dohod do vinogradnikov m
zidanic na Bočju je bil P 
izredno težaven. P°nek<*Lj. 
bilo tudi po pol 
N ajhuje je  bilo letošnjo po
m lad na m estih, ki jih J 
seni razril buldožer. 
Glinšek je povedal, da je 
ral z volom reševati konj • 
Zdaj t o  ne bo več potrebno.

Cesta je uresničila dolg<J f S  
želje vinogradnikov v d 
cvička. Tudi turistom  j e  
prla pot v lepe dolenjske ^ 
nograde.

Ribezelj je dobro obrodil

Razstava samo še 
do 15. avgusta

Na gradu v B restanici 
x>do sredi avgusta zapr- 
i  razstavo »Talci 1941— 
1945«, ki jo  p rire ja  m u
zej revolucije iz Maribo- 
•a. V grajskem  pritlič ju  
jrikazuje razstava veliko 
lokumenfcov, fotografij in 
lisem  na sm rt obsojenih. 
Jradivo je zelo zanimivo 
m si ga je vredno ogle- 
ia ti.

OPREMA 
ZA KOPALNICE

Km et Alojz P irc iz Ravni 
pod Velikim trnom  goji že 
sedem let nasad ribezlja, v 
katerem  im a 2000 sadik. 
P rejšn ja  le ta se je v glavnem 
ukvarjal z vinogradništvom , 
nekaj let tega pa se je »za
kopal v ribezelj. Podjetnega 
moža srednjih  le t smo našli 
p ri njegovem nasadu v trgat
vi. Im el je več kot 20 obiral
cev, največ šolskih otrok, pa 
tudi nekaj starejših  je bilo 
vmes.

— Kako to, da ste začeli z 
rlbezljem?

»Krški AGROKOMBINAT 
mi je ponudil sodelovanje v 
kooperacijskem  odnosu. Pre
skrbeli so mi sadike in os
novno investicijo, ki pa ni 
velika. Veliko dražje je vzdr
ževanje, saj rastlina potrebu
je  izredno nego in pozornost, 
lahko bi rekel, da pričakuje 
celo nekakšno .ljubezjen'.«

— Ste kooperant; kako oce
njujete sodelovanje?

»Zadovoljen sem , vendar je 
odkupna cena nekoliko p re 
nizka, za 50 p ar bi m orala 
biti viSja.«

— Se še kdo drugi v vaši 
vasi ukvarja z ribezljem?

»Zaenkrat sva sama z 
žetom Pircem , drugje P 
vedno več kandidatov, ^  
pridno obiskujejo in x  
nim ajo, če se splača.« , 

_  Kje ste dobili 
»Človek jih nabira * 

razen tega veliko ber 
sprem ljam  strokovno . 
turo, ki tudi marsikaj g 
mivega in korisanega 
Obiskujejo me tudi 
njaki, med obiralci J ^ 
prol. d r. Franc 
Ljubljane, ki je  videl P 
sveta in se na te raslin 
cej razume.« ^

— Kaj meni ta P*1* ^  
strokovnjak o nasad0 - ^

»Večkrat je omenil na ^  
predek in oceno, da 
med boljšim i v Evropi-

— Kako obdelujete.
»Vse gre strojno, raze 

ganja, ko najam em oJJ 
_  Bi tudi drugun pr‘P° 

čili sajenje ribezlja? ^
»Ce so dani pog0-)1’ 

na vrsta zemlje _„mlj» 
zračni tokovi, vlažna 
-  zakaj ne bi p o sk u s^ ’ ^  
la je precej, zasluži P » 
tudi nekaj.«

V prodajalni ELEKTROTEH
NA v K rškem  in Sevnici si 
lahko nabavite ves m aterial 
in oprem o za kopalnice. 
Tudi podne in obložne plo
ščice im ajo vselej na zalogi. 
Obiščite prodajalno ELEK
TROTEHNA! (PO-E)

KRŠKO — V Celju je bil 27. Ju
lija tretje kolo tekmovanja za pla
valni pokal slovenske plavalne zve
ze. Rovinjski Delfin Je udeležbo 
odpovedal, zato sta tekmovala sa
mo domači Neptun in Celulozar. 
Gostje so brez težav zmagtli, saj 
so zbrali 10.720 točk, Neptun pa le 
8.880. Rezultati — 400 m crawl:
1. Čargo 46.2. 2. Turk 5:15,3 (osob
ni rekord), 5. Škafar 6:15,8 (oseb
ni rekord); 100 m prsno — 3. 
Pečnik 1:30,0, 4. šepetave 1:31,8; 
200 m delfin — 2. Čargo 2:50,0, 3. 
Turk 3:03,3; 200 m hrbtno — 1. 
JesenSek 2:50,8. 4. Grajil 3:14,6; 
100 m crawl — 2. Gcbl l:0ff,6, 3. 
JesenSek 1:08,6; štafeta- 4x100 m 
crawl — 1, Celulozar (Gelb, Po
ljanec, Turk, Čargo) 4:28,7, 3. Ce- 
Itilo/ar — pionirji (R;»rblč, Pečnik, 
škafar, Grajžl) 5:28,8. Zonske — 
400 m crawl: 2. Novak 6:23,0, 3. 
Erjavec 6:28,2; 1Q0 m prsno — 2. 
Rabič 1:38,9, 3. Pogačar 1:38,9; 100 
m delfin — 1. Jonkole 1:20,0, 4. 
Presknr 1:38,9; 200 m prsno — 1. 
Novak 3:10,5, 3. Jenkole 3:31,0; 
100 m crawl — 1. Erjavec 1:19,8,
2. Pogačar 1:30,4; 200 m mefiano 
— 2. Novak 3:19,0, 3. Mojca Novak 
3:21,5. Pri pionirjih Je na 50 m 
crawl zmagal škafar s 36:0, pri 
pionirkah na enaki progi pa Pre
skarjeva 40:1. (L. H.)
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■  TEČAJI TUDI MED POČITNI
CAMI — V juliju Je delavska uni
verza priredila dva tečaja za prvo 
pomoč poškodovancem v promet
nih nesrečah. Obiskovalo jo Je 74 
kandidatov, ki so vsi opravili tudi 
Izpite. V drugi polovici avgusta se 
bodo pričela predavanja v novem 
tečaju prve pomoči za voznike mo
tornih vozil. Tečaje prireja delav. 
ska univerza v sodelovanju z ob
činskim odborom Rdečega križa.

■  V KRŠKI OIICINI imajo dve 
klavnici. AGROKOMBINAT v Ko
stanjevici, zasebnik Tratnik pa n a , 
Raki. V obeh klavnicah so lani 
zaklali 1.464 goved, 3.682 telot in 
1.086 praSičev. '

■  KRŠKO POLJE NIMA TRGO
VINE — štir i vasi na KrSkem 
polju so So vedno brez trgovine. 
To so vasi Drnovo, Brege, Mrtvice 
ln Vihre. V teh krajih Je 245 h li
niti Številk, 278 gospodinjstev in 
1.027 prebivalcev. Napredek počasi 
prihaja do njih. Z lastnim trudom 
so prebivalci dosegli, da Jim bo 
pritekla v hlSe pitna voda že ta 
mesec.

■  ZVIŠANE PREŽIVNINE — Za 
preživnino bo kmetijski sklad v 
občini Izplačal 50.000 din. Letos to  
poviSall mesečne zneske 2a 23 od
stotkov ln Jih tako Izenačili s po
višanjem pri pokojninah.

■  VZORČNE KMETIJE V HRI-

______
st. 32 (1063) *

kom binat s svojim i delavci.
Občinska skupščina je  po 

izjavi S tanka Božiča prispeva
la do sedaj 20 tisoč dinarjev, 
občani pa se nadejajo še 10 
tisoč dinarjev pomoči. Skup
ščina je razen tega poklonila 
graditeljem  ceste “tudi ves 
gramoz. K rajevna skupnost je 
hvaležna za tolikšno razum e
vanje njenih potreb, zlasti še 
vsi prizadeti vinogradniki.

V E S T I

rz k|K



Odmeve na oceno o turistični urejenosti Sevnice bi lahko povzeli takole: 
Prvi -  krivična ocena! Drugi -  objektivna, resnična! Tretji pa -- kaj nas 

briga! Žal je zadnjih vse preveč . . .

* lju b lja n sk o  D elo je  o rg an iz ira lo  zan im iv o  tu r is tič n o  
J ^ i j o  za n a jb o lj u re je n i k ra j  v S loven iji. P o seb n a  
Komisija o c e n ju je  vse: od  u re je n o s ti cest, p a rk o v , 
zelenic p a  do  g o s tin sk ih  loka lov , p o strež b e , san ita - 

m p ro če lij h iš . S evn ica  n i d o b ila  n a jb o ljš e  ocene; 
jttnogi so se d n ji k ra j i  so  jo  p u s til i  z ad a j, celo  T reb 
č e ,  k i n im a  tu r is tič n e g a  d ru š tv a . Z akaj se  lah ko  
Ponašajo v R ad ečah , v K ozjem , n a  Senovem , v 
Jevnici p a  ne? In  to  k lju b  tem u , d a  je  tu r is t ič n o  
ttrustvo delavno!

d i >̂ sednik Turističnega 
Rado Umek pojas- 

. »Ocena za naše mesto 
strfw°VSem objektivna in u- 

dejanskemu stanju. Ne

smemo odklanjati kritike, saj 
nam  prav ta narekuje, da se 
bomo odslej drugače lotili de
la, predvsem  da bomo bolj 
učinkoviti.

Zdaj pa že bolj določno
Makadamska cesta od Im poljce do Krškega v dol- 

nit* 12 km je v sedanjem stanju strah in trepet vo.4- 
*°Y in okoliških prebivalcev, ki morajo požirati dvi- 

^ joči se prah, in to kljub temu, da si cestarji z vsemi 
Očmi prizadevajo, da bi bila boljša. Neprestano se 
°rajo umikati številnim  vozilom. Asfalt je za tako ob- 

etnenjeno cesto edina rešitev.*
Rekonstrukcija tega odseka je že dolgo v načrtu, 

iirp ^ ra d i pomanjkanja denarja ni mogla priti že 
vrsto. Kaže, da je storjen korak bliže k ures- 

sta • ^ raso so si v četrtek, 30. julija, ogledali pred- 
skupščin Krško in Sevnica, cestne- 

^  8Wada in Cestnega podjetja iz Novega mesta, ki de- 
nacrte in bo verjetno tudi izvajalec del. Sporna ie 

g. odločitev, kako speljati cesto skozi naselje Pijav- 
• Zaradi varnosti bi bilo najbolje, da jo zgradijo mi- 

*"° naselja.

SEVNlSKI p a b e r k i
SVkTU av^  0  p o t r e b n a  raz

moef IT Preh°d čea želez- 
111 °svetiuLP?  BoStanju Se vedno 
^ a re n  p P H1 P°noči skrajno
E?*«stih smo že o številnih
^ h h l i^ čanov BoS tanja in oko- 
w  sVoiih^V sestanklh in pre
l j i  predstavnikov tudi na 

b o ^ , ke , skupščine. Kaže, da 
«o JJpdarle nekaj premaknilo, 

» ^ J ^ S * ? ProsiIi Posestnika Jo- 
5» dovoljenje, da bi 

n *0. 0 priključili elek-

PoS< ZAPORNIC -
. Tiice pri med železniške za-

Partizan zapeljal 
se ^  mogel druga-
»ili r*6il * moral zlomiti, da
Dne ?°v dm» so vsta-
g ^ l a .  T * :  komaj .4 je barva
t e * * .  To ozkn Pre ôm1*1 d r4K
obSfja Vse K?ff° Prometno grlo 
■oita ®traneh ^ j neprijetno. Na 
W i, 0211 • Npiff* nat>ira dolga ko
tijo tako Ha ^  izosnejo ča-

a z vzvratno vož-

28? ^  ~  kar p°Savsk? s^o/i 1frvi — in od-
»UcVi0®8«  sk^ rJe ali pa po 
Pa nl trpK?! drevored. Zapor- 
druJ?̂ !?0vno ni i ° rniti. vse skupaj 
voef^ne nu nu inost

^4. ve tega prometnega

^ 3 ^ ° BpodllifiNl Z/V8LLZKA _
dan okroi i7nnSovKnic‘‘ Prod!l-  K 1700 obrokov hra-

ne, samo v Kolodvorski restavra
ciji se hrani 120 abonentov. V 
obratu Družbena prehrana naredi
jo vsak dan tudi 400 malic. V po
djetju pravijo, da je pri hrani 
majhen zaslužek.

■  ZA ŠOLO SO PRIPRAVLJENI 
— V knjigami so se za novo šol
sko leto že dobro pripravili. Na 
zalogi imajo dovolj zvezkov in 
drugih šolskih potrebščin. Knjig 
še nimajo vseh, ker so še v tisku. 
Izmed leposlovnih del prodajo naj. 
več romanov Slave Rakove »Sem 
ga res ubila?«

OBLEKO, 
HLAČE ali 
HLAČNI 
KOSTIM
ooste najlaže izbrali v 
prodajalnah trgovskega 
podjetja

SEVNICA
Modni modeli in vzor
ci, kvalitetne tkanine, 
velika izbira!

o o o o o o o o o o o c > o o o o o o

Ne bom trdil, da smo bili 
v turističnem  društvu ne vem 
kako prizadevni, toda še zme
raj dovolj, da bi bila Sevnica 
lepša, če bi naše prizadeva
nje podpirali še drugi, ki so 
prav tako odgovorni za ure
jenost kraja, od podjetij do 
slehernega občana. K ajti do
bra volja nekaterih posamez
nikov še ni dovolj!

Sestavili smo komisijo iz 
strokovnjakov za različna po
dročja. Razposlali smo pripo
ročilo v obliki okrožnice, 
strokovnjaki so pripravljeni 
z nasveti pomagati, kljub te- 
m u pa je-učinek prav nezna
ten.

D ruštvo je  sicer uredilo ne
kaj zelenic, iz sklada za upo
rabo mestnega zem ljiša sta 
določena še dva stara  m ilijo
na za nove, toda to so stran  
vržene investicije, če jih  ne 
bomo redno vzdrževali, za to 
Pa ni denarja. Se to, kar  je, 
pa nekateri objestneži uniču- 
jo! če  hočemo, da se bodo 
stvari obrnile  na boljše, se 
m oram o v čim večjem šte- 
vilu in enotno lotiti dela. Za
to smo tudi dali pobudo pred 
sedniku občine, da bi sklical 
vse pristojne (krajevna skup
nost, Komunalno stanovanj
sko podjetje občinske kom u
nalne službe, družbene orga
nizacije, podjetja) na posvet, 
na katerem  bj se pogovorili, 
sprejeli konkretne sklepe in 
zadolžitve. Turistično društvo 
sam o ne zmore vsega;«

Sicer pa je  precej resnice v 
ugotovitvi tov. Umetka, da so 
težave tesno povezane s prob 
lemi naglo razvijajočega se 
mesta: povsod nove gradnje, 
prevladujoče mlado prebival
stvo si želi čim prej ustvariti 
zadovoljivo m aterialno osno
vo, osebni standard, drugo pa 
pride na vrsto pozneje

J0 2 E  KR2IC

RADIO SEVNICA
NEDELJA, 8. AVGUSTA: 12.00

— Reklame in oglasi — Kmečki 
punti v Zasavju — Poletne raz
glednice — Prežihov Voranc — 
Pogovor s predsednikom občinske 
gasilske zveze — Naši poslušalci 
čestitajo in pozdravljajo — Zgo
dilo se je v preteklosti — Po do
mače — Predstavljamo vam za
bavne melodije.

SREDA, 12. AVGUSTA: 17.00 — 
Reklame in oglasi — Pogovor z 
odborniki — Zgodilo se je v pre
teklosti — Radi ste jih poslušali
— Turistični napotki (zapiski po
potnika) — ELEKTROTEHNA 
predstavlja nove plošče — Oddaja 
za najmlajše.

rA
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Klavnica v Sevnici (Foto: Jože Kržič)

Vaščani Dolenje Dobrave pri Ponikvah m oi^ jo  hoditi po vodo v oddaljeni potoček  
onstran avtom obilske ceste  (na slik i). Tega jim  je bilo dovolj in z enotnim i m očm i 
se  zgradili vodovod. Več o njihovem  prizadevanju v prihodnji številki

NEKJE NA BOLJŠE -  DRUGJE NA SLABŠE

Stare težave: pomanjkanje prostorov
Vse kaže, da je bilo ukinjanje učiteljišč preuranjeno, kajti odročne po
družnične šole bodo kmalu brez učiteljev -  Pomanjkanje prostora v trebanj

ski osnovni šoli otežuje normalen pouk -  Uspeh letos boljši

Ko ugotavljamo razlike 
med razvitimi in nezravitimi 
področji se vse preveč zate
kamo k številnim podatkom 
in kazalcem iz gospodarst
va, zanem arjam o pa številna 
vprašanja iz področja kulture 
v najširšem  smislu; sem sodi 
tudi šolstvo. Resda obstaja 
med obema tesna povezanost, 
vendar rte-gre zgolj za odnos 
vzrok-posledica, kati tudi raz
vito in urejeno šolstvo p ri
pom ore k večjemu gospodar
skem u napredku.

Večina osnovnih šol v tre 
banjski občini je starih , po
trebnih popravila, kjer pa so 
nove, pa tudd ne gre brez te
žav. Tako je  na prim er tre 
banjska osnovna šola že zdaj 
mnogo prem ajhna, da bi po-

Banjalučani 
v Trebnjem

Center za kovinsko stroko 
iz Novega m esta je  v T reb
njem  organiziral tromesečni 
tečaj za pridobitev kvalifi
kacije. Obiskuje ga 60 m la
dih delavcev iz Banjaluke, 
ki se nam eravajo zaposli
ti pri firm i Man v Zahodni 
Nemčiji. Tečaj poteka v 
dveh izmenah. Teoretično se 
izpopolnjujejo v zgradbi sta
re osnovne šole, praktične 
izkušnje pa si pridobivajo v 
Komunalnem podjetju  in 
Kemoopremi. Pri učenju in 
delu so dokaj prizadevni, saj 
se zavedajo, da jim edino 
znanje zagotavlja uspešno de
lo v Nemčiji.

Lokacija je določena
Center za kovinarsko stro 

ko iz Novega m esta nam era
va v Trebnjem  zgraditi so
dobno oprem ljeno mehanično 
delavnico za popravilo vseh 
m otornih vozil. Določena je 
že lokacija nasproti železni
ške postaje. Zemeljska dela 
bo opravilo Komunalno pod
je tje , železno konstrukcijo pa 
bo postavila Kemooprema. 
G raditi bodo pričeli takoj, 
ko bodo napravljeni načrti. 
V zgradbi bo tudi klepar
stvo, ličarstvo in pralnica 
avtomobilov.

uk lahko potekal norm alno 
ć e  bo šlo talko naprej, bo. 
čeprav zveni malce smešno, 
potreben pou^ v naravi, saj 
so bile že zdaj popolnoma za 
sedene učilnice za tehnični, 
likovni in glasbeni pouk. Na 
pravljen je  sicer idejni načrt 
za prizideik k novi šoli — 
pridobili bi 6 norm alnih u- 
čilnic, klet za ozimnico in 
druge prostore — toda ni d e  
narja, popravilo pa čakajo še 
druge osemletke.

Čeprav se je odnos do šol
stva bistveno zboljšal, vsaj 
kar zadeva denarno podporo, 
pa se vse bolj zaostruje ka
drovsko vprašanje. Učitelji 
zapuščajo podružnične šole, 
zlasti odročne, novih pa ni, 
posebno odkar so ukinili u- 
čiteljišče, diplomanti pedago
ške akadem ije pa se otepajo 
teh mest. V matični šoli nu j
no potrebujejo učitelje za li
kovni, tehnični in glasbeni 
pouk, vendar se na razpis ni 
nihče prijavil.

Podatki za osnovno šolo

Trebnje s podružnicami kaže
jo, da je učni uspeh zadovo
ljiv, boljši od lanskega. Raz
red je izdelalo 87,1 odst. u- 
čencev po popravnih izpitih 
bo uspeh še boljša. Po izja
vah učencev, ki so končali 
šolo, se jih  je zelo malo od
ločilo za srednjo šolo, ob* 
čutno manj kot prejšnja leta.

JOŽE KR2IC

Avgusta že v novih 
prostorih

O brat Modnih oblačil je 
imel od 9. ju lija  kolektivni 
dopust. Delati so pričeli 
spet prve dni avgusta. Med 
tem  časom so uredili proiz
vodne prostore in popravili 
stroje, tako da bo .proizvod
nja  spet nem oteno potekala. 
Tudi dela v novi proizvodni 
dvorani - gredo h koncu. 
Predvidevajo, <Ja bodo zara
di stiske s prostorom  priče
li delati v njej že po 10. av
gustu.

TREBANJSKE IVERI
■  BLIZA SE SOLA — Čeprav 

nas še mesec dni loči do pričetka 
pouka, se trgovine že zdaj oskrbu
jejo • z različnimi šolskimi po
trebščinami, tako da septembra 
ne bo prevelika gneča. V prodajal
ni obutve Borovo imajo na zalogi 
lepo izdelane šolske torbice, le 
cene so nekoliko visoke.

■  SPET VOZNI RED —O neza
nesljivem avtobusnem redu v Treb
njem je bilo že toliko napisanega,' 
da stvari res ne bi kazalo znova 
pogrevati, saj bi bilo vsej skupaj 
podobno kitajskim protestnim no
tam Američanom. Gre za to, da 
opozorimo potnike, naj se za za
nesljive informacije raje zglasijo 
pri prodajalcu časopisov, saj jih 
ta ne bo pustil na cedilu.

■  DOBRA OCENA — V turistič
ni akciji za najbolj urejen kraj v 
Sloveniji — izvaja jo ljubljansko 
Delo — je bilo Trebnje kar dobro 
ocenjeno in Je trenutno med 25 
ocenjenimi kraji na dvajsetem me
stu. K temu so precej pripomogli 
tudi lepo urejeni balkoni, polni 
cvetja. Zal pa so rože v pritličnih 
balkonih nekaterim v napoto in 
jih uničujejo.

■  (i AS ILCI NA TREBANJSKEM

Na dopustu
»Le k a j se  je  zgodilo  

v T re b n je m , d a  n i več 
C iganov?«, so  se  lju d je  
začu d en i sp ra šev a li. P a  
n e  do lgo , sp e t so se  po 
ja v ili. N e k a te ri p ra v ijo , 
d a  so  b ili n a  le tn em  od 
d ih u  n a  m o rju , ko  so 
ta k o  lep o  zagoreli.

OSNOVNA ŠOLA 
MOKRONOG

r a z p i s u j e  
delovn-o mesto

šoferja
za šolski avtobus

Plača po pravilniku in do
govoru. N astop službe ta 
koj. Pogoj: kvalifikacija
za avtobus.

VRHU — Gasilsko društvo Tre
banjski vrh bo priredilo v nedeljo, 
9. avgusta, sektorske vaje, po
poldne pa bo velika vrtna veselica.

■  SERVIS SPET DELA — Ser. 
vis za popravilo motornih vozil v 
Trebnjem je Novotehna iz Novega 
mesta opustila, zato so bili vozni
ki primorani iskati pomoč drugje. 
Prevzel ga je novomeški Center 
za kovinsko stroko in spet redno 
obratuje. Storitve so cenejše kot 
prej, mnogi vozniki pa še ne ve
do, da Je spet odprt.

■  LUČKE IN SLADOLEDI — 
Sredi poletne sezone smo in vsak 
po svoje premaguje neznosno vro
čino. V trgovinah z živili se je 
zelo povečala prodaja piva, lučk 
(poprečno 100 vsak dan) in sla
doledov.

■  VELIKI VPIS — Letos je v 
prvi razred osnovne šole vpisanih 
76 otrok, nekoliko več kot lani. 
Težave s prostorom premagujejo 
tako, da imajo po dve leti dva 
oddelka, tretje leto pa tri. Temu 
prilagajajo starostno mejo ob 
vpisu.

■  NEREDNA DOSTAVA — Bral
ci ljubljanskega Dnevnika se pri
tožujejo zaradi neredne dostave 
časnika. Zgodi se, da ga dobijo 
v roke t  nekajdnevno zamudo, ko 
novice niso več aktualne.

■  SADJE, ZELENJAVA IN ME
SO: SLABA IZBIRA — S sadjem 
in zelenjavo trebanjske trgovine 
letos niso tako dobro založene kot 
prejšnja leta. Slabša Je izbira, pa 
tudi kar imajo, ni najboljše ka
kovosti. če  kraj že ne premore 
vsaj manjše tržnice, bi morale 
pač trgovine bolje poskrbeti za 
preskrbo. Tudi z mesom ni dosti 
bolje, saj ga pogosto zmanjka.

TKEllAiNJSKE

NOVICE

ODMEVI NA TURISTIČNO AKCIJO DELA

»Ocena za Sevnico docela ustreza“



ANDREJ KLEMENC, PREDSEDNIK TD RIBNICA, TRDI:

„ N a š e  g l a v n o  d e l o  j e  u r e d i t i  g r a d “

Na območju ribniškega gradu bo razen sedanjih zanimivosti še : park kul* 
turnikov, urejene razvaline starega gradu, lep park, razgledni stolp in še  

marsikaj -  Grad bo glavna turistična zanimivost

Letos je občini Ribnica le uspelo zagotoviti nekaj 
denarja v svojih skladih za urejanje mestnega zem
ljišča in za razvoj turizma, da bodo lahko začeli 
uresničevati zamisel o ureditvi parka kulturnikov in 
celotnega ribniškega gradu.

Pred kratldm so gasilci iz Ložin slovesno prevzeli svojo novo gasilsko motorko. 
Slavnosti so se udeležili predstavniki gasilskih organizacij iz kočevske in 
ribniške občine. Foto: Cveto Križ

L o ž i n e :  g a s i l c i  s o  d o b i l i  b r i z g a l n o

Botroval ji je Stane Ocepek, direktor AVTA Kočevje

Slavnostni prevzem nove ga
silske brizgalne znamke »Ro- 
senbauer« je priredilo 19. ju
lija dopoldne Prostovoljno ga.

GIBANJE 
PREBIVALSTVA

V juliju letos sta bila na območju matičnega urada Kočevje rojena deček in deklica. — Poročilo se je pet parov. — Umrli so: Marjan Lunder, grafični strojnik iz Salke vasi, 27 let; Milena Robida, študentka iz Kočevja Trg svobode 4, 19 let; Anton šeme, upokojenec iz 2eljn 7, 65 let; Martin Ivanetič, upokojenec iz Kočevja Trg 3. oktobra 13, 65 let; Marija Hudolin, gospodinja iz Kočevja Rožna ulica, 92 let, in Anton Blaževič, soboslikar in pleskar iz Kočevske reke 31, 38 let.

silsko društvo Ložine pri Ko
čevju.

Novi motorki je botroval 
direktor AVTA Kočevje Stane 
Ocepek, v uporabo pa jo je 
izročili predsednik občinske 
gasilske zveze Kočevje Tone 
Kovačič.

Nova brizgalna je veljala 
okoli 14.000 din. Vaščani Lo
žin so zanjo zbrali 5000 din, 
krajevna skupnost Stara cer
kev je prispevala 1000 din, 
ostalo pa je dodala občinska 
gasilska zveza Kočevje. AVTO 
Kočevje je podarilo PGD Lo
žine star kombi, ki so ga ga
silci z manjšimi popravili us
posobili za vožnjo.

ZAKAJ TAKO?

R a z s t a v a  g n i l e g a  s a d j a

Nekateri prodajalci na kočevski tržnici ima
jo skoraj več gnilega kot zdravega sadja

Najbogatejša razstava gnilega sadja je nedvomno na 
kočevski tržnici, kjer prodajajo zasebniki iz raznih 
krajev naše države.

Sama razstava še ne bi žalostila kupcev. Bolj jih 
prizadene, ker jim prodajalci to gnilobo tudi prodajajo 
in sicer kar po 5 do 7 din — seveda novih — za kg.

Kupci seveda ločijo gnilo sadje do dobrega, vendar 
pa so prodajalci tako spretni, da na dno vrečk (časo
pisnih ali pravih, papirnatih) ob najmanjši nepozor
nosti kupcu hitro namečejo gnilo sadje, navrh pa do
dajo nekaj zdravega. Kupci šele doma spoznajo, da so 
prevarani, ker so za drag denar kupili gnilobo.

Veljavni predpisi seveda ne dovoljujejo, da bi pro
dajalci razstavljali ali prodajali gnilo sadje. Dolžnost 
inšpektorjev je, da preprečijo take goljufije in nesram
ne prodajalce kaznujejo. Potrošniki upamo, da bodo 
inšpektorji opravili svojo dolžnost, seveda — če niso 
morda na dopustu!?

D R O B N E  I Z  K O Č E V J A
■ ■ ■ ČUDNO JE, da nekaterih dogodkov v Kočevju občanom nihče pravočasno ne pojasni. Javno mnenje si zato išče svoje razlage in ugiba: pride do napihovanj, pretiranih in netočnih govoric. Tako je oh raznih nepravilnostih v podjetjih, recimo v kemični tovarni, ko je bilo zaradi kraje veliko hrupa, danes pa je vse tiho. Podobno je pri krajah avtomobilov, ob avtomobilskih nesrečah. Le redko je točno pojasnjeno, kaj so ukrenili proti krivcem. Skrivanje imen za začetnicami je le potuha. Prav bi torej bilo. da bi o takih prime rih kratko a točno 'poročali, da ne bi nekateri molka izkoristili za sumničenja in osebne izpade tudi proti neprizadetim ljudem.
■ ■ ■ V OKOLICI KOČEVJA je precej vrtnih veselic raznih druStev in organizacij, ki čisti dohodek namenijo za nabavo opreme in orodja ter drugih društvenih potreb. Namen je sicer

koristen, samo cene so pretirane: pijača in jedi so pelo dražje kot v gostinstvu, ki mora plačevati različne dajatve. Tako ni prav, saj društva teh davkov ne plačujejo.■ ■ ■ OB SOBOTAH IN NEDELJAH iSčejo motorizirani izletniki primerne prostorčke, ne vprašajo pa, čigavi so. Enostavno se zapeljejo po travniku ali ob njivi in si v gozdni senci poiščejo prostor. Ko odidejo, ostanejo 
za njimi konzervne škatle, odpadni papir, kosti in drugi odpadki. Lastniki lahko potem za takimi gosti čistijo do prihodnje nedelje — ko se podoba ponovi. Več obzirnosti torej! Kmet od njiv, travnikov in hoste živi, njemu izletniška rekreacija ne pomaga 
dosti.■ ■ ■ DERATIZACIJA je, kot kaže, uspela. Stroški, ki so jih imeli pred mesecem dni, torej niso bili odveč. Golazni ni več, 
zdaj bo treba pazit, da se ne bo spet razmnožila.

■ ■ ■ OTROKOM BI MORA* LI PREPOVEDATI igranje in bra- 'zdanje po zanemarjeni mlakuži za 
jezom Rinže. Tam lovijo ribe, ki ob narasli vodi zaidejo preko je-.

. zu. Mlakuža pa je tudi zbir kanalov in odplake in torej leglo 
bolezni. Prepoved bi bila nujna, izvajati pa bi Jo morali dosledno.

Slovesnosti v Ložinah so se 
udeležili predstavniki gasil
skih organizacij iz vse kočev
ske doline in tudi občinske 
gasilske zveze Ribnica. Več 
gasilskih organizacij je prišlo 
na slavje s prapori.

Po proslavi je bilo poskrb
ljeno tudi za zabavo, * saj so 
gasilci ob tej priložnosti or
ganizirali veselico. J. P.

TOVORNJAK ZAPRL 
POT

Vsi, ki so 31. julija čakali
v Kočevju avtobus, ki odpelje 
iz Novega mesta ob 13.30. so 
bili v skrbeh, ker avtobusa ni 
in ni bilo. Končno so ga s 
25-minutno zamudo le doča
kali. Šofer je povedal, da je 
že pri železniškem prelazu v 
Kandiji, zaprl avtobusu pot 
tovornjak podjetja GORJAN
CI. Dodal je še, da tovornjaki 
tega podjetja tokrat niso 
prvič zaprli poti njegovemu 
avtobusu. To pa se dogaja le 
zato, ker vozijo tovornjake 
včasih šoferji, ki niso dovolj 
izkušeni.

C e n e  v K o čev ju  
in v R ibnici

Pretekli ponedeljek so veljale v trgovinah s sadjem in zelenjavo v Kočevju in Ribnici naslednje maloprodajne cene:(cene v din za lcg) Kočevje: Ribnica: krompir 1,00 1,20sveže zelje 1,90 1,80ohrovt 2,50 —stročji fižol 4,50 4,70fižol v zrnju 5,75 in 6,10 6,10čebula 3,10 3,15česen • 8,20 8,70solata 2,10 1,20korenje 2.60 2,40peteršilj 5,20 —kumare 3,00 3,10paradižnil' 4,10 3,90paprika 4.90 4,60hruške 5.00 5,20breskve 5,80 5,20marelice 6,00 5,75slive 3,60 5,50grozdje 7,00 6,90limone 5,40 5,25pomaranče 4,95 4,85banane — 5,20jajca (cena za kos) 0,58 0,65 in 0,72

Z a h v a l a  b o r c e v
Občinski odbor ZZB Kočev

je se• zahvaljuje za pomoč 
vsem, ki so pomagali pri or
ganizaciji in izvedbi proslave, 
ki je bila 14. junijd v Banji 
loki. Ob tej priložnosti so od
krili spominsko ploščo narod
nemu heroju Zdenku Petra- 
noviču-Jastrebu in borcu Dra
gutinu štimcu. Posebno se za
hvaljujemo organizaciji ZZB 
Banja loka, mestni organiza
ciji ZZB Delnice, osnovni šoli 
Vas-Fara, krajevni organiza
ciji ZZB Kočevska reka in po•< 
sestvu SNEŽNIK Kočevska 
reka, ki je prispevalo izdatno 
pomoč Seveda se zahvaljuje
mo tudi vsem drugim delov
nim kolektivom, ki so piispe- 
. vali denar za izvedbo proslave 
ter organizacijam in šolam, 
ki so sodelovale pri proslavi.

OBČINSKI ODBOR 
ZZB KOČEVJE

Občinska skupščina, muzej
ski zavod, krajevna skupnost 
in turistično društvo Ribnica 
so enotni, da je dela treba 
začeti že letos, nato pa v na
slednjih letih skladno z raz
položljivim denarjem nada
ljevati Izvajalec del bo Za
vod za spomeniško varstvo, 
naročnik pa občinska skup
ščina.

Po sedanjih zamislih naj bi 
pri sedanjem gradu dvignili 
v razgibani obliki zidove nek
danjega starega gradu. Zido
vi naj bi dajali videz razvali
ne starega gradu, hkrati pa 
bi pridobili nekakšne sobe 
brez stolpov in strehe, v ka-

V F ažan i je  lep o
V otroški koloniji v otro

škem rekreacijskem centru v 
Fažani pri Puli se je doslej 
izmenjalo' .že nekaj skupin 
otrok iz ribniške občine, ki 
letujejo skupaj z otroci iz 
drugih jugoslovanskih krajev 
in iz CSSR Ribniški otroci 
se dobro počutijo: hrana je 
dobra, okusna in veliko jo 
je, morje je čisto blizu. Ob 
večerih pripravljajo običajno 
programe: pojejo, igrajo na 
harmoniko in druge instru
mente. Medtem ko večina 
otrok spi pod šotori, prebiva
jo ribniški otroci v leseni 
stavbi. Letovanje v Fažani bo 
lep spomin na brezskrbne po
čitniške dni. -r

terih bi postavili kipe, spo
minske plošče ih obeležja za
služnih kulturnih in drugih 
družbenih delavcev, ki so se 
rodili v Ribniški dolini ali pa 
so se tu šolali, živeli oziroma 
delali.

Obnovili oziroma dvignili 
bodo tudi severnj stolp gra
du, ki ga bodo uredili kot 
razgledni stolp. Nepozidana

Ortnek: veliko 
nabiralcev borovnic

Čeprav letošnja letina borovnic m bila tako dobra kot nekaj prejšnjih, je bilo nabiralcev veliko Zlasti ob sobotah in nedeljah je bilo na robu gozdov na desetine avtomobilov Prav bi bilo, ko bi v bodoče nabiralci ne uničevali po nepotrebnem gozdnih nasadov. Ob nabiranju borovnic bi morali pokazati več obzirnosti do splošnega ljudskega premoženja in lastnikov gozdov!
V e s e lic e  za  n a k u p  

o p re m e
Po vaseh v ribniški občim 

se vrste vsako nedeljo gasil
ske veselice, ki bodo trajale 
do konca avgusta. Marsikate
ro gasilsko društvo si je na 
ta način že pridobilo denar 
za nakup potrebne opreme, 
obleke ali pa tudi sredstva za 
gradnjo in obnovo gasilskega 
doma. Ljudje radi prihajajo 
na veselice. Letošnje so bile 
dobro obiskane, organizator
ji pa so bili z izkupičkom za
dovoljni

K. O.

R i b n i c a :  p r e d l a g a j o  

o l a j š a v e  z a  u č i t e l j e

Znatno naj bi povečali tudi sklad za štipendira
nje -  Kaj bo s plačilom za pošolsko delo?

Na nedavn: seji izvršnega 
odbora ribniške izobraževalne 
skupnosti so najprej pregle
dali, kako uresničujejo skle
pe s skupščine, nato pa nače
li vrsto žgočih vprašanj. Ta
ko so govorili o stroških var
stvenih ustanov v Ribnici in 
Sodražici, statistični in karto
grafski obdelavi šolskega o- 
mrežja. plačevanju šol, po
sebne šole, vrtcev, glasbene 
šole in delavske univerze. Pri 
tem so zlasti memli, da bi 
morali v novem šolskem letu 
plačevati vse šolnike, ki do 
zdaj za vodenje pevskih zbo
rov, krožkov, dopolnilni pouk 
in podobno -delo niso dobili 
plačila. Prav tako bo potreb-

Dražja gradbena 
zemljišča

Zaradi podražitev del pri 
urejanju komunalnih naprav 
je Stanovanjsko podjetje Rib
nica ceno gradbenih zemljišč 
v nekaterih delih Ribnice po
višalo. Cena za kvadratni me
ter gradbenega zemljišča z 
urejenimi komunalnimi na
pravami stane 26 do 36 din.

P o lh a rji im a jo  
d ru š tv o •

V Ribnici že dlje časa dela 
polharsko društvo, ki je men
da prvo te vrste v Sloveniji. 
Društvo šteje 20 članov, nje
gov predsednik je inž. Nande 
Nadler, tajnik pa Tone Sobar 
starejši, oba iz Ribnice. Dru
štvo skrbi za organiziran lov 
na polhe, preprečujejo krajo 
lovnih naprav in škodo v go. 
zdovih ob polšjem lovu. Dru
štvo polharjev organizira love 
na polhe in tako vzgaja mlade 
lovce. 'x

notranjost gradu (dvorišče) 
bo študijsko urejen park, za
sajen z raznovrstnim cvetjem 
in okrasnim grmičjem, tako 
da bo v parku razcveteno 
cvetje skozi vse leto. Cvetje, 
barve in arhiktetura bodo za
okrožena celota.

Nadalje nameravajo - zaste
kliti gornje arkade in balko
ne pri sedanjem gradu ter 
tako pridobiti nove razstavne 
prostore za muzej.

Ce bo šlo po sreči, bodo 
speljali tudi rečico Bistrico 
skozi grajsko dvorišče, kjer 
je včasih že tekla, kar doka
zujejo okrnjeni oboki oziro
ma mostovi. Razen tega bodo 
v parku postavili klopi in u- 
rediii še nekatere druge po
drobnosti.

Vse to bodo urejali posto
poma, se pravi nekaj nasled
njih let. Ureditev ribniškega 
gradu in parka kulturnih de
lavcev v njem je na j več je de
lo, k'i si ga je za naslednje 
obdobje zadalo domače turi
stično društvo.

J P.

N e d o k o n č a n o  

k o t  b a b i l o n s k i

s t o l p

no zagotoviti prevoz učencev 
iz krajev, od koder še ne vo
zijo kombiji ali šolski avto
busi.

Člani izvršnega odbora so 
nadalje menili, naj bi ime) 
sklad za štipendiranje za 64 
odstotkov več denarja kot le
tos. Imenovali so kadrovsko 
komisijo pri izobraževalni 
skupnosti, ki bo pregledova
la, za kakšne poklice in koga 
naj bi štipendirali v prihod
nje.

Tudi težave šolnikov so pri
šle na dan, zlasti onih, ki &; 
morajo do 1972 pridobiti u- 
strezno izobrazbo za predmet
ni pouk. Navedli so, da bi si 
učitelji ponekod (Loški po
tok) take izobrazbe do roka 
skoraj ne bodo mogli prido
biti, ker jih pouk preveč o- 
bremenjuje. Priporočili so, 
da bi z zakonom določili u- 
streznejše oblike za dopolnil
no izobraževanje, predvsem 
pa naj bi bil rok daljši.

Hitra gradnja je najcenejša 
gradnja ali, kar danes lahko 
storiš, ne odlašaj na jutri. To 
so vedeli že stari ljudje, kar 
zadeva gradnje, pa temeljito 
spoznavamo predvsem danes. 
Danes draga gradnja je vitri 
lahko še enkrat dražja, pojuU 
rišnjem pa ...

V mislih imam že nad leto 
dni staro ribniško znameni
tost — leseno ograjo na ploč
niku nasproti zadružnega do
ma. Tu naj bi bili nekoč v 
(daljnji) prihodnosti prostori 
kreditne banke. Vendar ...

čeprav smo v Ribnici vaje
ni dolgotrajnih gradenj, vedo 
povedati ljudje, je to vse
eno malo prehudo, Gradnia 
oz. adaptacija prostorov za 
banko se vleče že tako dolgo, 
da bo res postala ribniška tu- 
ristična zanimivost. Ze več
krat smo z različnih strani 
slišali pripombe na račun 
gradnje; ljudem ni jasno, ali 
gradbeno podjetje namenoma 
zavlačuje, ker ima banka pač 
dovolj denarja, ali pa banka 
nima denarja za plačilo o- 
pravljenega dela! Na banki pa 
imajo...

Da ne bi ribniška banka o- 
stala nedograjena kot babi
lonski stolp, v veselje arheo
logom, zgodovinarjem in et
nologom prihodnjih dni?

•vec

Asfalt pred gradom
Doslej prostor pred ribni

škim gradom, kjer je parki
rišče in od koder pelje cesta 
na Mlako oziroma sedanjo 
Opekamiško cesto, ni bil ure
jen. Zato je pravilna odloči
tev, da ga bodo kmalu asfal. 
tirali.

U p o k o j e n c i  v  d o m s k i h  T o p l i c a h
Nedeljski izlet ribniških 

upokojencev v Atomske Top. 
lice pri Podčetrtku je bil lep 
in zanimiv. Po dolini Krke so 
se z avtobusom najprej zape
ljali v Kostanjevico, kjer so 
si ogledali kiparsko razstavo, 
grad in bodočo koncertno- 
dvorano v cerkvi. Ogledali so 
si tudi muzej v brežiškem 
gradu.

Zanimiva je bila vožnja po 
dolini Sotle. Upokojenci so * 
bili nad Toplicami preseneče
ni. Zadovoljni so bili s hra
no in postrežbo, žal pa se tu
di v Podčetrtku turizem kon
ča s cestami in mostovi. Če

prav je bilo v Atomskih Top- 
livah veliko turistov, so se 
upokojenci iz Grčarice, Rib
nice in Sodražice dobro poču
tili. Na poti domov so sq 
ustavili Še v Kumrovcu in na 
Bizeljskem. Ker so imeli v 
avtobusu humorista in ker so 
zraven tega še skupaj zapeli, 
jim je pot kar prehitro mini. 
la. Kajpak si podobnih izletov 
še želijo..

VLADIMIR PREZELJ

R E Š E T O
K O Č E V S K E  

N O V I C E
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Kmetje
so razočaram

V D ragatušu so 3 zasebniki 
kupili kom bajn in obljubili 
km etom  19 okoliških vasi, da 
bodo p ri n jih  poželi pšenico. 
Ko pa je prišel čas žetve, se 
niso znašli. Kom bajn je v 
eni vasi požel samo po 2 ali 
3 njive, odšel drugam  in se 
selil iz k ra ja  v kraj, za seboj 
za puščal nepožeto žito. Kme
tje, ki so m orali žeti spet na 
roke, so nad zaslugami za
sebnikov razočarani. Menijo, 
da gre za nesoglasje med 
lastniki in pravijo, da si bodo 
prihodnje leto drugače po
magali.

KANIŽARSKI PREMOG BO DRAŽJI

Rudnik: ustaviti 
odhajanje delavcev

Z novimi garderobami in kopalnicami, lepimi 
upravnimi in tehničnimi prostori so delovni po
goji v Kanižarici veliko boljši -  Še pri osebnih 

dohodkih je potreben napredek!

Okoli 2,200.000 din je velja
la nova stavba, ki jo  je kani- 
žarski kolektiv odprl za dan

V oddaljeni vasi Učakovci pri Vinici je bila domačija 
Mike Prokšlja doslej znana le kot dober mlin in ža
ga, zadnje čase pa se tudi turistično uveljavlja. Go
spodar preureja hišo, v kateri bo im el že letos 4 turi
stične sobe. Celjani in Koprčani že vedo za ta lepi 
kraj ob Kolpi, kjer so tudi za ribiče ugodna lovišča.

(Foto: Ria Bačer)

Praznovanje bo 9. avgusta
Občinska skupščina in družbeno politične orga

nizacije vabijo občane k slavnostim  v počastitev  
občinskega praznika, ki ga bodo slavili v nedeljo, 
9. avgusta.

Zjutraj bo slavnostna seja občinske gasilske 
zveze in črnom aljskega gasilskega društva, kjer 
bodo podelili priznanja in odlikovanja dolgolet
nim zaslužnim gasilcem. Sledila bo gasilska para
da z godbo skozi m esto, slavje pa se bo nadalje-, 
valo z otvoritvijo gasilskega doma.

Pokrovitelj slavja je Janez Zupančič, direktor 
podjetja COSMOS iz Ljubljane, predsednik občin
ske skupščine inž. Martin Janžekovič pa bo iz
ročil gasilcem  v uporabo novi dom z dvema ga
silskim a avtomobilom a in motorno črpalko. Po
poldne bo pri gasilskem  domu veselica.

ČRNOMALJSKI DROBIR
■  BO KMALU SEMAFOR? Na

Pobudo AMD Črnomelj že tečejo 
Priprave za postavitev prvega 
semaforja v Črnomlju. Stal naj 
bi pred hotelom Lahinja. Verjet
no bo postavitev semaforja zahte
vala kar 70.000 din stroškov, k 
temu je  AMD pripravljeno prispe
vati 10.000 din.

■  VEDNO VEC TABORNIKOV 
—- Ob Kolpi pri Vinici tabori 
skupina iz Semiča, na drugi stra
ni reke pa so taborniki iz Bre
žic. Kot vsako leto pridejo av
gusta na viniški kamp Se tabor
niki iz 2alca. Navadne? je tako, 
da se skupina, ekrat pride, rada 
Vrača zaradi čiste in tople n*ke, 
Pa tudi sicer je  okolica privlačna 
2» izlete.

■  KMALU BO OTVORITEV — 
Viniški gasilci so naročili novo 
motorno brizgalno, ki jo bodo v 
kratkem slavnostno predali v upo
rabo. K nakupu so veliko prispe
vali občani, za kar se jim gasil
ci lepo zahvaljujejo.

■  MANJKA PROMETNI ZNAK
— Na asfaltni cesti med Črnom
ljem in Vinico je pri naselju 
H rast dvojni ovinek, kjer je bilo 
že več prometnih nesreč. Doma
čini predlagajo, naj bi pred ovin
kom postavili vsaj prometni znak, 
ki bi napovedoval splošno nevar
nost in omejitev hitrosti.

■  V KINU NI MIRU! Mar
sikdo iz odrasle in resnejše gene
racije Cmomaljčanov ne hodi več 
v kino, kjer ga moti nered v 
dvorani. Ni čudno, da obisk pri 
predstavah pada! Običaj je, da se 
pod balkon natepe skupina m laj
ših ljudi, ki med predvajanjem 
dajejo glasne pripombe, žvižgajo, 
vzdihujejo in na vse možne načine 
motijo predstavo.

■  SKRB ZA OSTARELE OB
ČANE — Občinski odbor RK je 
začel akcijo pod naslovom »Skrb 
za ostarele In osamljene obdane«. 
Do 15 avgusta bodo na terenu 
obiskali in popisali take ljudi, 
obenem jih bodo anketirali kas
neje pa bodo potrebnim skušali 
pomagati.

■  CENE NA TRŽNICI: Na ce
niku piše, da na . stojnicah pro
dajajo pariko po 4 din, paradiž
nik po 4 din breskve po 4 din, 
krompir po 1.50 din, banane po
6 din, kumare po 5 din, čebula 
po 5 din. Zgodi pa se, da stranka 
plača več kot je napisano, nakar 
prodajalec pojasni, da gre za 
boljšo kvaliteto. Malo čudno, kaj
ne?

rudarjev. Preselitev je  bila 
nujna, saj so bili za zaposle
ne delovni pogoji zaradi sla
bih kopalnic zares nemogoči, 
razen tega je bil rudnik tudi 
na zunaj potreben lepše po
dobe. V provizoriju, k je r  je 
uprava doslejv poslovala, bo- 
do uredili 3 družinska stano
vanja.

Do polletja so v Kanižarioi 
nakopali 74.000 ton premoga, 
kar je 49 odst. letnega plana, 
dosegli pa so visoko storilnost 
v jam i: 3,55 ton prem oga na 
dnino. Uspeh podjetja bi bil 
lahko še veliko boljši, če ne 
bi že dalj časa prim anjkova
lo delovne sile. Potrebujejo 
tako jam ske kopače kot elek
tričarje, ključavničarje in me
hanike. Proizvodni načrt zah
teva 40 delavcev več, kar bi 
pomenilo dodatnih 120 ton 
prem oga na dan. Glede na 
letošnje povpraševanje na t r 
gu bi tolikšno proizvodnjo 
mimogrede prodali.

O srednja težava rudniške
ga kolektiva je  torej pom anj
kanje delovne sile. Nizki o- 
sebni dohodki pa so vzrok, 
da delavci odhajajo v lažje in 
bolje plačane poklice. Vse od 
1965 dalje so se osebni dohod
ki zaposlenih' dvigali samo v 
skladu s storilnostjo; tako n i
so prilezli d lje od poprečne
ga zaslužka 1.180 din. Za .tež
ko delo v rudniškem  kolekti
vu je  to odločno prem alo, je 
pa tudi pod republiškim  po
prečjem .

Samo v letošnjem  letu je 
iz Kanižarice odšlo nad 100 
zaposlenih (tre tjina v tujino), 
na novo pa so dobili le 80 
delavcev. P ri tako veliki m e
njavi delovne sile je še čud
no, da proizvodnja tako us
peva.

Najnovejše je, da bo Kani
žarica prisiljena prem og po
dražiti. Osebne dohodke je 
nujno treba popraviti, z do
sedanjim  načinom narašča
n ja  zaslužkov pa nikakor ne 
m orejo dohiteti sedanjega po
večanja m aterialnih in žlv- 
ljenskih stroškov. Cena p re 
mogu je  šele zadnje mesece 
na taki ravni kot je  bila do
ločena po reform i, medtem 
pa so še vse lefb 1969 proda
jali premog po 78.05 din. Po
dražitev za okoli 15 odstot
kov bo omogočila približno 
1.400 din poprečnega zasluž
ka, s čem er se nadejajo za
ustaviti odhajanje delovne si
le.

Rudnik Kanižarica ni samo 
zaradi velikih surovinskih re 
zerv, pač pa tudi zaradi us
pehov p ri poslovanju, povsem 
upravičeno dobil naziv enega 
izmed perspektivnih v Slove
niji. Z nadaljnjim  vlaganjem
v modernizacijo proizvodnje 
pa bodo dosegi! tudi večjo 
rentabilnost.

„Gradac hoče naprej"
»Križem čez gradaške težave« bi lahko krstili 
razgovor z Emilom Škabarjem in Rudijem Di

mom, ko smo se za krajevni praznik sešli

— Ne bi radi pogrevali 
stvari, ki so v preteklosti 
Gradčane pripravili do tega, 
da se čutim o zapostavljene. 
K ar je  bilo, je  bilo, m i hoče
mo naprej. — Tako sta n aj
prej povedala predstavnik sta 
rejše in m lajše gradaške ge
neracije, oba aktivna v jav
nem in družbeno političnem 
delu.

— če  tudi vodovod kot 
dolgoletni krajevni problem 
številka 1 pustim o ob strani, 
ker bo letos dograjen — kaj 
si Gradčani še želite?

— Naša krajevna skupnost 
ima lepe zamisli, kako bi 
Gradac uredili na zunaj, da 
bi bil privlačen tudi za tu 
riste. Dosegli smo, da gradu 
niso prodali. Poslopje je kot 
nalašč za gostinske namene, 
posebno še, ker ima lep park. 
Ko bo naselje dobilo vodo
vod, bo laže dobiti investitor
ja, ki bi grad obnovil. Čim 
dlje bomo z deli odlašali, več 
bo stroškov.

K zunanji ureditvi naselja 
bi sodila tudi ureditev parka 
pred prosvetnim  domom. Sta
ro  občinsko hišo bi morali 
podreti, strankam  pa dodeliti 
nova stanovanja.

— K olikor vem, se tudi čez 
preskrbo z mesom že dolgo 
pritožujete. Kakšen je vaš 
predlog in kako ga utem elju
jete?

— Ni težko utem eljiti dej
stva, da z mesnico, ki le dva
k ra t na teden prodaja meso, 
ne m oremo b iti zadovoljni, 
saj je bilo v Gradcu pred 
vojno več mesnic in vse so 
dobro zaslužile. Sedanja m es
nica ne ustreza sanitarnim  
zahtevam, ker je  m ajhna in 
nim a hladilnikov, zato m ora
jo  meso pripeljati in ga ta-

Premalo skrbijo 
za ceste

Za vzdrževanje občinskih 
cest skrbi v m etliški občini 
kom unalno podjetje, vendar 
pa se ljudje in  odborniki p ri
tožujejo, da so ceste slabe in 
malo vzdrževane. K er dobiva 
podjetje denar iz občinskega 
sklada, so odborniki na zad
n ji seji občinske skupščine 
zahtevali nadzor nad uporab
ljen jem tega denarja.

V ponedeljek, 10. avgusta, 
imamo veliko

TOVARNIŠKO
RAZPRODAJO
jesenskih in zimskih ženskih plaščev, moških 
kam garn oblek te r ostale konfekcije po

izredno znižani ceni od 50-70%

Velika izbira v barvah in krojih.
Izkoristite  enkratno priložnost!

»VELETEKSTIL« Črnomelj

koj razprodati. N ajraje bi vi
deli, če bi obveljal zadnji 
predlog, ki smo ga slišali na 
občinskem odboru SZDL, da 
bi gradili novo poslovno stav
bo, k je r bi dobila prostore 
sodobna zadružna m esarija in 
pošta.

Pogovor se ni niti najm anj 
zataknil. Iz rokava sta  stre
sla še težave domače podru
žnične šole, ki posluje v stran 
skem krilu gradu in je po
trebna tem eljitih popravil kot 
najslabše urejena šola v met
liški občini in pa ožje po
trebe krajevne skupnosti.

— V urejanje pokopališča 
K lošter smo vložili že 15.000 
din. Okoli pokopališča smo 
zgradili povo obzidje, novi 
del pokopališča pa moramo 
še izravnati. Prav tako je nuj. 
no dograditi pot na Okljuko, 
kam or ne pride niti rešilni 
avtomobil.

— Nič še nista povedala o 
tem, kako ljudje v vašem 
kraju  živijo.

— Dobro. Večina je zapo
slenih bodisi v črnom aljskih 
ali m etliških podjetjih, p re 
cej ljudi dobiva priznavalnine 
ali pokojnine. Samo v zad
njem  letu je v gradnji 13 no
vih hiš. Ni pa v kraju  take 
živahnosti kot je  bila pred 
vojno, ko je bil Gradac izra
zito obrtniško naselje. Imeli 
smo 18 obrtnikov raznih strok 
in 5 gostiln; danes je  z go
stilničarji vred 8 sam ostojnih 
obrti.

RIA BAČER

Potrebno je novo 
' - smetišče

Smetišče na Ciglanici za metli
škim pokopališčem je že polno. 
Ker pa leži tik ob obvozni cesti in 
so v neposredni' bližini zrasle nove 
hiše, ga bo treba v kratkem opu
stiti. Nov prostor za odlaganje sme
ti je predviden v špitalski dragi 
ob cesti pri Grabovcu, vendar pa 
bo potrebno tu  prej urediti last
ninske odnose. Občinska skupščina 
in komunalno podjetje sta zadolže
na, da ta  pereči problem čimprej 
rešita.

Zadovoljivo - 
ocena za uspeh

Letošnji občinski proračun 
Metlike je bil ob polletju pri , 
dohodkih uresničen z 51,5 od
stotki, izdatki pa so za 0,6 
odst. nad planom. Manj raz
veseljivi so doseženi lastni 
dohodki, ki znašajo samo 
43,3 odst. namesto 50.

Kljub navedenim številkam 
so v Metliki stanje proraču
na ob polletju ocenili kot za
dovoljivo, saj je navadno vsa
ko leto prvih šest mesecev 
glede dohodkov slabše kot 
druga polovica leta.

č e  pogledamo, kje lastni 
dohodki zaostajajo, ugotovi
mo, da so prispevki iz oseb
nih dohodkov zaposlenih, p ri
spevki obrtnikov in kmetov
v zaostanku za 3,7 odst., pri 
davkih pa je za 7,9 odst. iz
pada: Edino p ri taksah so 
dobili več kot so računali, 
k jer je plan za 11 odst. pre
sežen.

V Podzemlju 
naivečji promet

Podjetje G ostur je z letoš
njo sezono zaenkrat zadovolj
no. Ugotavljajo, da im a tre 
nutno največ prom eta gosti
šče na kopališču v Podzem
lju, t>recej gostov je  tudi na 
Veselici in v novem obratu 
Na Dragah. Ta lokal si je hi
tro  pridobil krog stalnih go
stov domačinov, pa tudi izlet
niki se vsak dan ustav ljajo .' 
Letos je parkirni prostor pred 
hotelom in novim gostiščem 
vedno zaseden, kar se doslej 
še ni zgodilo.

Cena ni važna
V m etliški zadrugi m orajo 

vsak dan odgovarjati na ko
pico telefonskih pogovorov'  
strankam , ki sprašujejo, kdaj 
bodo dobili cement. Pred dne-
vi je za suhorsko poslovalni
co reg prišla  pošiljka 30 ton 
cem enta, ljudje pa so ga v 
hipu razgrabili. Podobno kot

zadrugi, doživljajo cem ent
no krizo še v vseh drugih 
trgovinah, k jer prodajajo 
gradbeni m aterial. Povsod tr 
govci ugotavljajo, da nekate
re stranke milo prosijo za 
blago, drugi se jezijo, pri tem 
pa za ceno letos nihče ne 
vpraša.

Nov veterinarski 
inšpektor

Na zadnjem  zasedanju met
liške občinske sikupščine s > 
za novega veterinarskega in
špektorja imenovali dom ači
na veterinarja E rnesta Be
zenška. Doslej je za obe belo
kranjski občini te posle o- 
pravljal veterinar Daniio 
Rus, ker pa je prevzel novo 
službeno m esto, bosta imeli 
vsaka občina začasno svojega 
inšpektorja.

SPREHOD P0 METLIKI
■  ŽETEV PŠENICE v metliški 

okolici je končana in traktorji zdaj 
že preoravajo stmišča za sajenje 
repe, kolerabe in drugega. Pridelek 
pšenice je bil srednje dober, ven
dar so imeli znatno boljšega 
tisti, ki so pri zadnji setvi zame
njali stare, izrabljene sorte (san
to, sanpastore) z novimi (marinka, 
libelula). Tako so prvi pridelali na 
hektar površine le 18 do 20 stotov 
drugi pa kar 25 do 30 stotov pše
nice. „

■  NA SPODNJEM KONCU PAR- 
TI/.ANSKEGA TRGA je skozi ce
stišče večkrat pronicala voda. Pu
ščal je glavni vodovodni odcep. 
Zdaj so delavci Komunalnega pod
jetja razbili asfalt, odkopali cevi 
in popravili napako. Hkrati so zbe- 
tonirali revizijski jašek, da bi pri 
podobnih okvarah odpadlo zamud
no in drago razkopavanje cestišča.

■  NA METLIŠKI VESELICI so 
pred kratkim pričeli z zemeljskimi 
deli za novo čistilno vodovodno
napravo — suspenzijski separator. 

Minuli teden pa so zakoličili še 
prostor za nov rezervoar za indu
strijsko vodoj tfi jo potrebuje to
varna BETI za svojo barvamo. 
Gradnja tega industrijskega cevo
voda, ki bo imel 12,5 cm premera, 
je prevzelo domače komunalno pod
jetje. Po pogodbi morajo b iti dela 
končana do letošnjega oktobra.

■  TOPLI POLETNI DNEVI pri
vabljajo na bregove Kolpe številne 
kopalce. Res da letos zaradi grad
nje mostu in ureditve obvodnih 
brežin okolica glavnega kopališča 
ni docela v redu, vendar bi lahko 
kopalci sami bolj skrbeli za red 
in snago. Papir, polivinilne vrečke 
in drugi dopadki včasih kar na 
gosto pokrivajo kopališče in sosed
nje obrežne travnike, če  se že 
otroci spozabijo, da smetijo oko
lico, je talto nemarno ravnanje 
odraslih vredno obsodbe.

■  ZADNJI TEDEN smo se na 
tem mestu spomnili p re d ' kratkim 
umrlega metliškega gostilničarja 
Pavla Čara. Kot že mnogokrat se 
je tudi tokrat vtaknil v tekst ti
skarski škrat. Pokojni Car namreč 
ni bil doma iz Žužemberka, kot je 
pomotoma pisalo, temveč iz vasi 
Pilatovci v Zumberku, to je h r
vatski pokrajini severno vzhodno 
od Metlike.

M E T L I Š K I  

T E D N I K
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ČRNOMALJSKE 

KOMUNE



Za novo šolo 
v Škocjanu

Prejšn ji teden so v Skoc- j
janu začeli z zem ljskim i de- j
li za novo osnovno Solo. 
Gradbinci P ionirja bodo šo
lo letos spravili pod streho, 
prihodnje leto pa bo v njej 
že pouk. Računajo, da bo 
gradnja veljala okrog 3,5 mi
lijona dinarjev. Občani so 
se že pred meseci odločili za 
sam oprispevek, ker sedanji 
šolski prostori ne ustrezajo 
in so že celo postali nevar
ni. O gradnji škocjanske šo
le so se že prej odločili tu 
di odborniki novomeške ob
činske skupščine, ki so skle
nili, da je  nujna še gradnja 
šole v Dolenjskih Toplicah.

SUHOKRANJSKI 
DROBIŽ

■  TABORNIKI IZ IZOLE S O  . si
uredili v gozdičku ob Krki na Ja 
mi pri Dvoru prijetno taborišče. 
Taborniki Partizanskega odreda ja 
dranskih stražarjev bodo ostali 'tu 
do 10. avgusta. V taboru je 70 
mladih fantov in deklet.

■  NOV KOMBI so dobili gasilci 
v Zagradcu. Izročen jim  je bil na 
proslavi krajevnega praznika, v 
nedeljo, 18. Julija.

■  PRIREDITEV »NA VALOVIH 
KRKE« je v nedeljo, 2. avgusta iz
redno uspela. Cenijo, da je  bilo 
na Dvoru več kot 2000 obiskoval
cev. ki so pridno posegali po je- 
dači in pijači in se vrteli na ple
sišču ob zvokih Slakovega ansam
bla. Streglo je 40 natakarjev in 
natakaric, kuhalo pa 15 kuharic. 
Kot že nekajkrat, se je tudi to
krat pokazalo, da je veselični pro
stor pri gasilskem domu že pre
majhen in da ga ba treba razširiti 
tudi onkraj ceste. Avtomobili so 
stali po vsem Dvoru, kjer je bilo 
le mogoče najti kak kotiček, na
zadnje pa so Jih morali gostje, ko 
je že povsod zmanjkalo prostora, 
parkirati tudi na cesti.

II GRADBENO JAMO za novo 
tovarno keramičnik kondenzatorjev 
so že začeli kopati v Žužemberku. 
Investitor je Združeno podjetje 
ISKRA, tovarna elementov iz Lju
bljane.

M. S.

Zakaj ne plačajo prispevka?
Plačilu prispevka za uporabo mestnega z*tw- 
Ijišča se ni mogoče ogniti: tudi sodna iz

vršba

Občinsko javno pravobranilstvo je odbornike novomeške 
skupščine seznanilo s svojim delom in problemi, ki jih  je imelo 
lani. še  posebej so poročali o težavah, ki jih imajo pri izter
javi prispevka za uporabo mestnega zemljišča.

Vprašanje prisilne izterjave tega prispevka, pri kateri naj bi 
sodelovalo tudi pravobranilstvo, postaja namreč vse bolj aktu
alno. Precej ljudi prispevka od uporabe mestnega zemljišča ne 
plača zaradi malomarnosti, dosta pa je tudi takih, ki tej obvez
nosti načelno nasprotujejo.

In kako ukrepati? Zaenkrat ni posebnega predpisa, Ki bi do
ločal izterjavo tega prispevka na tak način, kot pri izterjavi 
drugih prispevkov in davkov občanov. Na razpolago so torej le 
možnosti, ki jih določajo splošna načela izvršilnega postopka, 
kakršne uporabljajo sodišča.

Za tiste občane, ki prispevka za uporabo mestnega zemljišča 
ne bodo hoteli plačati, bodo v naši republiki javni pravobra
nilci kot zastopniki občine vložili predloge na sodno izvršbo. 
Sicer pa je pravobranilstvo opozorilo tudi na težave, ki nasta
nejo pri plačilu komunalnega prispevka. Običajno to uredita 
občina in delovna organizacija, včasih pa graditelji pogodbe no
čejo skleniti. Kaže, da Je izterjava možna le s tožbo preko so
dišča. O tem vprašanju je že nastal spor v trebanjski občini, 
novomeško pravobranilstvo pa je predlagalo tožbo, ko so ga 
zaprosili za mnenje.

žužem berška Iskra je začela graditi nove proizvodne prostore. Na ta način bodo 
rešili stisko v sedanji dvorani, ki jo naša slika lepo ponazarja, hkrati pa bodo v 
dosedanjih prostorih domačini dobili prostor za drugo prozvodnjo (Foto: Jože

Spliehal)

V hotelih več gostov kot lani
Največ nočitev v Dolenjskih Toplicah, največ tujcev na Otočcu

BRŠLIN: nadzidava telovadnice, 
na Grmu: nespremenjeno!

Pretekli teden so v novomeški 
porodnišnici rodile: Pavla Ferbe
žar iz Potočne vasi — Zorana, 
Ana Tomšič iz Žužemberka — An 
tona, Vera Avsec iz Šmihela qri 
Novem mestu — Sandro, Milena 
Panjan iz Dragovanje vasi — deč
ka, Marica Klemenčič z Brloga — 
deklico, Marija Jaklič iz Krasinca 
— deklico in Marija Plut iz Me
tlike — dečka. — Čestitamo!

Medtem ko je  jugoslovan
ski turizem  v prvem  polletju 
zabeležil več nočitev kot v lan
skem obdobju — predvsem  
na račun višjih cen izvenpen- 
zionskih storitev, kar so še 
posebej občutili na Jadranu, 
p a  so v novomeški občini 
hoteli bolj polni kot lani. Re
kordersko zastavo nosijo v 
Dolenjskih Toplicah, k jer so 
do 25. ju lija  imeli že 18.456 
nočitev, se pravi 2.213 več kot 
lani do konca ju lija . Pretežno 
prihajajo  v te Toplice domači 
tu risti — število njihovih no
čitev je  bilo do zadnjega \ ju 
lijskega tedna 13.956.

Otočec še naprej ostaja do
lenjska izjema, edini tu ristič 
na objekt, k je r štejejo več 
nočitev tu jih  kot domačih tu 
ristov. Do 25. jub lija  so imeli 
8.931 nočitev tujcev in 6.876 
nočitev domačih gostov. Lani 
so zabeležili do konca ju lija

Novom eška kronika
■  DROGERIJA NA GLAVNEM 

TRGU Je zdaj v svoji glavni sezo
ni. Povečana prodajalna je po vse 
dni polna kupcev, ki se odprav
ljajo  na dopuste in kupujejo. Naj
več prodajo sredstev za sončenje, 
zračnih blazin, raznih deeodoran- 
sov proti potenju in sončnih očal. 
Tudi sredstva proti muham, ko
marjem in drugemu mrčesu gredo 
dobro v promet.

■  PARKIRNI PROSTORI so na 
Glavnem trgu na novo označeni, 
ker so stare oznake že zdrgnila ko
lesa, dež in sončna pripeka. Če
prav je bilo doslej parkiranje ome
jeno samo na gornji dve tretjini 
Glavnega trga, je zdaj parkirišč 
več. Za osebne avtomobile so ozna
čeni tudi prostori pred Mercator
jevo blagovnico in pred Pogačo. 
Vztrajni avtomobilisti, ki so jih 
včasih, kadar so parkirali tam, 
miličniki preganjali, so si torej 
razSirili pravico . . .

■  PREBIVALCI RAGOVSKE 
CESTE se dušijo v prahu. Odkar 
gradijo na Ragovski novo naselje 
enostanovanjskih hišic, se je zaradi 
dovoza materiala, ki je mogoč 
edinole po Ragovski, promet zelo 
povečal. Vozila dvigajo mnogo nad
ležnega prahu, tako da stanovalci 
ob tej cesti ne morejo odpirati 
oken in se riaravnost dušijo v ve
liki vročini. Komunalno podjetje 
sicer cesto vsak dan škropi z vodo, 
vendar se voda že po nekaj minu
tah posuši in se spet dviga nad 
ležni prah. Prebivalci predlagajo, 
naj bi na obeh koncih ceste posta
vili prometne znake za zmanjšanje 
hitrosti.

R  ZADNJI KOSI KOPALIŠČA na
Lolci, ogrodje skakalnega stolpa in 
deska, so že popolnoma črvivi in 
neuporabni. Kot vse kaže, bo še 
zadnji spomin na nekdanje kopali
šče vsak čas popolnoma uničil zob 
časa Lesenega splava za 9dh5enje 
l e  davno ni več, krušiti pa so se 
sačale tudi posamezne betonske 
p'.ošče novega dela kopališča. Se
veda Je vprašljivo, s čim vzdrže

vati kopališčne naprave, ko nihče 
ne pobira vstopnine, po drugi stra
ni pa Je res tudi to, da Novo me
sto potrebuje letno kopališče.

■  CENE NA TRGU so bile v 
ponedeljek take: paprika 5—7 din, 
paradižnik 3—5 din, krompir 1.80 
din, čebula 4 din, stročji fižol 3— 
5 din, kumare 4 din, grozdje 6—9 
din, marelice 5 din, breskve 3—5 
din, pomaranče 6 din, grah 5 din, 
pesa 2 din, .solata 2—3 din, zelje 
1.80 din. Pojavili so se tudi pro
dajalci lubenic. Ponujali so jih 
po 2 din. Na trgu je bilo precej 
suhe robe in lončarije, seveda pa 
ni manjkalo nadležnih »spominkar- 
Jev«, ki ponujajo kričeče obarvano 
plastično blago, ter raznih torbar
jev, konfekcionarjev ter opankar- 
jev.

■  RODILA JE: Silva Šipič z Za
grebške 28 — deklico.

8.381 nočitev tu jih  in 6.194 no- 
‘čitev dom ačih turistov. V 
Šm arjeških Toplicah se je  šte 
vilo nočitev povečalo sko
raj za 2.000, čeprav ni upo
števan zadnji ju lijsk i teden. 
Letos im ajo 13.666 nočitev, od 
tega 3.919 nočitev tu jih  tu ri
stov, lani pa so im eli 11.818 
nočitev in le 2.803 nočitev tu j
cev.

Medtem ko se v turističnih 
središčih novomeške občane 
število nočitev že približuje 
številki 20.000, pa v sam em 
m estu oba hotela skupaj ko
m aj dosežeta 10.000 nočitev. 
To je  neopravičljivo nizka 
številka, ki pa se da pojasni
ti z neustreznim i sobam i in 
prem ajhnim  udobjem. Tako 
Metropol kot K andija ne mo
reta  zadovoljiti zahtevnejših 
gostov. Nič čudnega ni zato, 
da so v M etropolu imeli do 
25. ju lija  4.648 nočitev doma
čih m  917 nočitev tu jih  tu 
ristov, v K andiji pa še manj: 
le 4.227 nočitev domačih in 
412 tu jih  nočitev. To so vse
kakor zaskrbljujoče številke, 
saj bi m esto moralo kot 
upravno m gospodarsko sre
dišče Dolenjske s številnimi 
zgodovinskimi in kulturnim i 
spom eniki tudi v turizm u 
igrati vidnejšo vlogo.

H krati je to  opozorilo, da 
bo zares treba razm išljati, ka
ko p riti do denarja za grad
njo novega hotela v Novem

m estu. N ačrtov zanj je  sicer 
dosti, a nim ajo trde podlage 
za resnično uveljavitev. Go
stinci sam i z m ajhno akum u
lacijo bodo le težko uspeli.

V vseh hotelih v občini ra 
čunajo, da bodo svoje načrte 
uresničili: gostov in nočitev 
bodo imeli več kot lani, če 
bodo nadaljevala v takem  
tem pu kot doslej. Gospodar, 
nost poslovanja pa se zaradi 
višjih stroškov najbrž ne bo 
bistveno sprem enila.

J . SPLICHAL

Na zadnji seji upravnega 
odbora sklada za financira
n je  gradnje novih osnovnih 
šol v Novem m estu so po
jasnili, da bo gradnja nove 
osnovne šole na G rmu pote
kala tudi naprej po prvot
nih načrtih . Na G rm u je 
prem alo prostora, da bi pred
videno šolsko telovadnico 
lahko razširjali. Bo pa nad
zidana telovadnica v novi 
bršldnski šoli; dvignili jo bo
do za 1(15 m , tako da bo 
visoka 7,15 m . Tudi tu  pa 
osnevne površine šolske te
lovadnice n e  m orejo poveča
ti, saj bi taka sprem em ba 
stala več kot m ilijon dinar
jev.

Slej ko prej pa Je rešitev 
za športno telovadnico v

gradnji nove montažne telo
vadnice, ki bi sta la  brez in
stalacij približno 50 do
55.000 Sdin za kvadratni m e
ter. Take telovadnice bo za
čela izdelovati trebanjska 
KEMOOPREMA, v prihod
njih dveh do treh  letih pa 
bi jo  lahko imeli tudi v No
vem m estu.

Na Dvoru so prevzeli 
brizgalno

V okviru prireditve »Na 
valovih Krke« na Dvoru je 
v nedeljo, 2. avgusta, izročili 
podpredsednik ObS .Novo 
m esto Avgust Avbar dvor
skim gasilcem novo brizgal
no. Podpredsednik Avbar je 
bil glavni boter nove briz
galne. M. S.

Čez tri tedne pa prav zares!
Klavnica za perutnino pod Trško goro bo kot 

sodobno urejen obrat kmalu odprta

O klavnici za perutnino, ki 
jo  ureja KZ K rka pod Trško 
goro, smo poročali že več
krat. Morala bi biti že od
prta, če se ne bi zataknilo 
p ri dobavi stro jnč oprem e iz 
Madžarske. Dobavitelji so za
mudili dogovorjene dobavne 
roke.

Končno so vsi stro ji za 
klavnico prišli, zdaj pa čaka
jo  le še na kotlovnico, ki jim 
jo  bo dobavila METALKA iz 
Avstrije. Upajo, da bo v treh 
tednih vse nared in da bo 
klavnica končno stekla.

Klavnica bo najsodobneje 
urejena; v eni delovni izme
ni bodo lahko v njej zaklali 
4000 do 5000 piščancev. Ob 
strojnem  traku  bo delalo sa
mo 7 ljudi. Velika prednost 
bo v hladilnem predoru, ki 
bo omogočil, da bo perutnina 
že 45 m inut po zakolu sposo
bna za prevoz v trgovino.

Odpadke bo' redno jemala 
ribogojnica na Dvoru. Edino- 

_le za perje še niso našili re
šitve. N ajbrž se bodo odloči
li za nakup sušilnice za per

je, ki bi m orala začeti delati 
do 1972.

Zmogljivost nove klavnice 
je  usklajena z rejo perutnine 
na območju zadruge. Nekoli
ko težav bo pozimi, ko rejci 
redijo manj perutnine. Zato 
bodo zimsko rejo posebej 
kreditirali. Večjim kooperan
tom pri reji perutnine bo za
druga posredovala tudi kredi
te za ureditev hlevov.

Perutnino bodo prodajali 
sami v trgovinah v novome
ški občini, nekaj je  bodo pro
dajali na Kočevsko in Gorenj
sko, o prodaji pa se pogaja
jo  tudi z L jubljanskim i mle
karnam i. M. J.

— Ena gospa je rekla, da bo od
prla šušmarstvo za avtomobilsko 
kleparstvo, ko v Novem mestu ne 
zmorejo vsega dela, druga pa se 
je začudila, kako more ob tolikih 
iskalcih zaposlitve manjkati fan
tov za uk v kleparstvu ln ličar
stvu.

Tudi kmetijska lekarna?
Kmetijska zadruga Krka namerava odpreti 

lekarno s posvetovalnico za kmete

V K m etijski zadrugi 
K rka razm išljajo o tem, 
da bi v Novem m estu od
prli km etijsko lekarno, v 
kateri bi delala tudi po
svetovalnica. Na trgu  je 
veliko zaščitnih sredstev 
za rastline, mnoge med 
njim i pa so zelo strupe
na. Ob veliki izbiri 
se km et sam težko odloči 
za sredstvo, ki bo najbolj 
učinkovito.

Zaščitna sredstva pro
dajajo zdaj v vseh proda
jalnah km etijske zadruge. 
K m etijska lekarna bi bila 
specializirana prodajalna 
samo za takšno hlago. 
Im ela bi predpisane skla
diščne naprave in p rim er
no izbiro. Km etijski stro 
kovnjak, ki bi delal v po
svetovalnici v tej lekarni, 
bi kmetom svetoval, za ka
tero zaščitno sredstvo naj 
se odločijo. Prizadeti kmet 
bi m u prinesel prim erek

bolne rastline, strokov
njak  pa bo nato izbral 
pravo zaščitno sredstvo.

Da ne bi bili km etje s 
podeželja prikrajšani za 
novost in da jim  ne bi bi
lo treba predaleč hoditi 
po strokovne nasvete, bo 
posvetovalnica delovala tu. 
di v vseh večjih krajevnih 
središčih v občini. Kme
tijski strokovnjak bo obi
skoval posamezne kraje 
glede na potrebe vsakih 
7 ali 10 dni in bo deloval 
tam.

Kmetijsko lekarno bo 
zadruga uredila v svoji 
upravni stavbi v Novem 
m estu na Cesti komandan
ta Staneta. Ko se bo iz 
stavbe izselil Zavod za 
pravno pomoč, bodo pro
store prim em o preuredi
li. č e  bo šlo vse po sreči 
lahko upam o, da bo p o  
svetovalnica odprta še le  
tos. M. J.

Zaščitite posevke pred divjadjo s

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

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.

ZAPORA DVEH CEST
SGP PIONIR NOVO MESTO
s p o r o č a  prizadetim  porabnikom  cest, 
da bosta zaradi gradbenih del in 
rekonstrukcij

Kristanova cesta 
in Cesta nad mlini 
zaprti za ves promet

Zapora velja za tiste dele cest, ki spadajo v stano
vanjsko sosesko Nad mlini, veljala pa bo od 6. av
gusta do 15 oktobra 1970. — Smeri obvozov so 
označene s predpisanim i znaki.



KRUH - dragocenost,
ki je zmanjkuje...

č e  že lite  obogateti, se  nikar ne lo tite  kopanja  
zlata! Preveč naporno in  preveč zam udno bi bilo. 
R aje sk u šajte  obogateti na lažji način. Zelo pre
prosto: prodajajte  kruh, toda ne v štrucah, pač pa  
narezanega na rezine! B rez strahu in  popolnom a  
n ič zaupno vam  svetu jeva  tako, sp od aj podpisana, 
ker im ava za ta nasvet zbrano vso  dokum entacijo  
in  se  ne bojiva  nobene tožbe.

In  še  nekaj: zakaj zm anjkuje kruha v  N ovem  
m estu , n isva  m ogla ugotoviti. P osredujeva vam  le  
pod atk e (d a  ne b i b ilo  pom ot: tudi ti so  zbrani ura
d n o), koliko kruha je  b ilo  prodanega v N ovem  m e
stu  od 1. jun ija  do 25. ju lija  le tos, k olik o nepro
danega kruha so  trgovci vrnili pekariji in  koliko  
so  s  prodajo kruha zaslužili. Izračun o tem , k oliko 
krat s te  jezn i in  ogorčeni zapuščali prodajalno praz
n ih  rok, ker je  kruha zm anjkalo, pa prepuščam o  
vam , dragi potrošnik i!

Ko se človek, lačen in  ve
selo pričakujoč, usede za m i
zo v gostilni, pač ne pom isli 
na  kos kruha, k i ga bo dobil 
zraven golaža ali vampov. 
Nas p« je  zanim al prav ta  
kos kruha, k i ga ob drago
cenem  m esu natakar vzviše
no prinese v košarici, potem  
ko so m u ga z roko nar 
ložili v kuhinji.

Začeli sm o čez cesto, v 
R ibji restavraciji. Potem  smo 
obiskali še devet drugih go
stinskih  lokalov. Povsod sm o 
mim o drugega m raročili še 
kos kruha: ko se  je  na takar
jevo oko obrilo k  drugem u 
gostu, sm o ga h itro  vtaknili 
v papm ato  vrečko — vse 
skupaj sm o nato  odnesli na 
živilski laboratorij. S pom oč
jo  inž. Jožeta T eršarja  p rišli 
do zanim ivih ugotovitev.

Pa pojdim o ra je  po vrsti: v 
osm ih lokalih so  nam  go- 
stici postregli s kruhom , sa 
m o tr ik ra t je  na mizo p riro 
m al bel k ruh, pe tk ra t pa  smo 
dobili črnega. P ri K um pu v 
Bršljanu je  gospodinja opozo
rila , da im ajo sveže le žem
lje, k ruh  da je  sta r. K er sm o 
vztrajali, da b i rad i k ruh, je  
prinesla kos črnega; skoraj 
tr ik ra t je  b il težji od tistega, 
ki so nam  ga ponujali na 

• Bregu. V dveh delikatesah — 
D olenjke in  M ercatorja na 
Glavnem trgu-kruha niso 
imeli.

Ribja restavracija
•  9  % za kos belega 

kruha, ki je  behtah 65 gra
mov, sm o plačali 40 par. Re
zultat: to  je  bilo pol rezine 
belega kruha, odrezane od 
dvOkilogramske štruce, neo
porečne kakovosti, okusne 
zunanjosti. Račun: s približ
no zaokrožitvijo (tako smo 
U red ili v vseh prim erih) na 
®no decim alko, odrežejo iz 
kilogram a p ruha  14,4 kosa 
Pruha. Za kilogram  so pla
čali 2,20 din, prodali so ga 
za 6,16 d in  — zaslužek: 3,96 
dinarja.

Hotel Kandija
•  #  #  kos belega kruha, 

ki so ga računali 40 par, Je 
bil težak 72 gram ov.: Rezul-

pol rezine belega kruha. 
Narezanega od dvokilske do
mače štruce, z dvem a luknja
l a  v sredici, svež, v ostalem  
Prav dobre kakovosti.- Ra
čun: iz kilogram a odrežejo 
13,9 kosa kruha, zanj plačajo
2,20 din, prodajo  ga za 5,56 
din — zaslužek: 3,36 d inar
ja.

Gostišče Jakše na Drski
•  % #  za rezino črnega 

kruha sm o plačali 30 par, 
teh tala j e ' 69 gramov. Rezul
ta t: pol rezine črnega kruha, 
Narezanega od 2 kg štruce, 
Neoporečne kakovosti, okus- 
nega videza, svež. Račun: iz 
kilogram a narede 14,5 kosa, 
zanj plačajo 1,40 din, proda
jo  pa ga za 4,35 din — zaslu
žek: 2,95 d inarja.

Restavracija Breg
•  #  #  sam o 45 gramov 

Je bil težak koSček belega 
kruha, za katerega sm o od
šteli 30 par. R ezultat rezina 
belega k ruha  je  b ila odreza

na od polkilske štruce, im e
la  je  večjo luknjo vzporedno, 
pod skorjo, sveža, prav do
b re  kakovosti. Račun iz ki
logram a odrežejo 22.2 kosa 
kruha, za kilogram  plačajo 
2,30 din, prodajo  ga za 6,66 
d in  — zaslužek: 4,36 d inarja.

Ekspres restavracija 
Metropol

•  •  •  k ru h  je  teh tal 71 
gram ov, stal je  30 par. Re
zultat: krajec, odrezan od ki
logram ske štruce črnega p ru 
ha, okusnega videza, svež, ne
oporečne kakovosti. Račun: 
iz kilogram a narede 14,2 ko
sa  kruha, zanj plačajo 1,40 
din, prodajo  pa  za 4,26 din — 
zaslužek: 2,86 d inarja.

Kolodvorska 
restavracija

£  '% #  88 gram ov težak 
kos črnega kruha je  sta l 20 
par. Rezultat: rezina, odre
zana od kilogram ske štruce, 
zelo okusnega videza, sveža, 
neoporečne kakovosti. Račun 
iz kilogram a narede 11,3 ko
sa  kruha, zanj palača j o 1,40 
din, prodajo  ga za 2,26 din
— zaslužek: 86 par.

Gostišče Kump
•  9  •  B ršlin: k a r 128 

gram ov težak kos črnega 
k ruh a je  veljal 40 par; gospo
d in ja je  opozorila, da je  k ruh  
s ta r. R ezultat: pol rezine, od
rezane od dvokilogram skega 
hlebca črnega kruha; srednje 
velika špran ja pod skorjo, 
na videz, na okus in na p ri
jem  s ta r 30 u r, v ostalem  do
b re  kakovosti. Račun: iz k i
logram a narede 7,8 tak ih  ko
sov, zanj plačajo 1,40 din, 
prodajo  ga za za 3,12 din — 
zaslužek: 1,72 d inarja.

Bife Mesnega podjetja, 
Koštialova ulica

•  •  •  za 73 gram ov č r
nega kruha sm o dali 30 par. 
Rezultat: rezina črnega kru 
ha, ki so jo  odrezali od kil- 
ske štruce, je  b ila zelo okus
nega videza, sveža in neopo
rečne kakovosti. Račun: iz 
kilogram a narede 13,7 kosov 
kruha, plačajo zanj 1,40 din, 
prodajo ga za 4,11 din — z a  
služek: 2,71 d inarja.

Lestvice, uvrstitve
Priznali boste, da cene ko

su  kruha kaj različne — od 
20 do 40 par. Z apisati je  tre 
ba, da režejo k ruh  različne 
teže: v Novem m estu smo v 
osm ih lokalih v dveh urah  
dobili 45 gram ov težak kos 
kruha — in  tud i 128 gram ov 
težkega! Le redki so, ki k ru 
ha ne prodajajo  z velikim  za
služkom . Danes, ko kruha 
dom ala vsak teden nekajkrat 
zm anjka, si velja ogledati 
nekaj lestvic novom eških go
stincev:

H  CENA: najcenejši kos 
kruha je  bil v kolodvorski re 
stavraciji: 20 par, po 40 p ar 
so zahtevali zanj v R ibji re 
stavraciji, v hotelu  K andija 
m  p ri K um pu, povsod drug
je  so računali 30 par.

M  TE2A: najtežji Je bil 
kos k ruha p ri K um pu — 128 
gram ov, v kolodvorski Je teh 
ta l 88 gram ov, v delikatesi na

K oštialovi 73, v K andiji 72, v 
M etropolu 71, na D rski 69, 
v rib ji 65 na Bregu kom aj 45 
gramov. M etem ko so bila za 
Kumpovega potrebna široka 
usta, bi na Bregu brez težav 
videl skozenj . . .

H  ZASLUŽEK: rekorderji
so na  Bregu, k je r zaslužijo 
p ri kilogram u 4,36 din, slede: 
R ibja s  3,96 din, K andija s 
3,36 din, Jakše z 2,95 din, 
M etropol z 2,86 d in, bife na 
Koštialovi z  2,71 din, Kump 
z 1,72 d in  in na postaji s 86 
par zaslužka. V svojo škodo 
ga kajpak  n ik jer ne prodaja
jo.

Opozoriti je  treba, da sm o 
to  analizo naredili, še  p re 
den so začele veljati v tr- 
govinih nove, višje cene k ru 
ha. Bržkone gostinci ne bodo 
dolgo zao sta ja li. . .  V sekakor 
iz številk n i težko razbrati, 
da s kruhom  n i težko zaslu
žiti — zaslužek pa  verjetno 
tudi n i m ajhen za opravlje
no delo: en  urez z nožem 
velja na Bregu skoraj 20 par!

Zvita računica s kruhom
Zdaj pa si oglejm o še, ka

ko je  s prodajo kruha v No
vem m estu, ker ga zadnje 
čase tako rado zm anjka. Od 
1. jun ija  do 25. ju lija  letos 
sm o v Novem m estu  pojedli 
190.964 kg črnega in belega 
kruha, 5.135 kg specialnega 
k ruha in  210.844 kosov peci
va. .

Potrošnikom  prodajo v 
Novem m estu k ruh  v trgov
skem  podje tju  DOLENJKA, 
K m etijska zadruga KRKA in 
prodajalna ŽITA na Partizan- 

. ski.
Trg. podj. DOLENJKA je

1 v svojih prodajalnah v tem  
! času prodalo 110.728 kg bele- 
| ga in 33.801 kg črnega kruha 
| in prejelo za to  15.991,44 din 

m arže, ki m u jo  priznava 
podjetje ž ito . V istem  času 
je  vrnilo podjetju  ŽITO 910 
kg neprodanega kruha, od 
katerega odbije . ŽITO ob 
prevzem u 30 odst. vrednosti. 
Ge vzamemo, da je  bil ves 
vrnjeni kruh  bel, je  b il vre
den 2.002 din, podjetje DO
LENJKA pa je  za m anjvred
nost plačalo to rej 600 din in 
se njegov zaslužek p ri p ro 
daji k ruha zm anjša za 
15.391,44 din.

KZ KRKA je prodalo 10.896 
kg belega in  3.846 kg črnega 
kruha in  je zaslužila p ri tem
1.615,20 din m arže, lastna 
prodaja ŽITA pa je  prodala 
6.790 kg belega in  2.615 kg 
črnega kruha in zaslužila pri 
tem  (pod pogojem , da im a 
enake m arže kot trgovci) 
1.024 din.

Zaslužki p ri kruhu niso (v 
m islih  im amo zaslužke trgov
cev) ne vem kako veliki, se
veda pa ji tudi ne gre za- 
m etavati. Iz  zbranih podat
kov je jasno razvidno, da 
p rodajajo  trgovci k ruh  brez 
rizika. P rodajajo  ga pa pred 
vsem zato, ker s prodajo 
kruha privabljajo  potrošnike 
k drugim  nakupom .

K ruha pa v Novem m estu
— zm anjkuje. Zm anjkuje ga, 
čeprav im amo sodobno pe
karno, ki je  sposobna speči 
dvakrat toliko kruha, kot ga 
speče! Kako doseči, da ga ne 
bo zm anjkovalo, je  stvar 
obeh strank : trgovcev in pe
karij; oboji se m orajo dogo
voriti o tem! N ikakor pa  
kruha ne sm e zm anjkovati. 
če  ga zm anjkuje, ga zm anj
kuje zaradi m alom arnosti in 
zaradi nesposobnosti, za to  
dvoje pa v sam oupravnem  
socializm u (na katerega se 
tako rad i izgovorimo) in v 
reform i ne sme b iti p rosto 
ra! Toliko m anj, če upošte
vam o, da bi lahko trgovcem  
v času, o katerem  govorimo, 
ostalo neprodanega 8500 kg 
kruha (pod pogojem , da ga 
ne b i vrn ili pekariji!) — pa 
bi še vedno prodajali kruh 
brez izgube in  brez dobička! 
V rnili pa so le 900 kg kruha.

JOŽE SPLICHAL 
in  MILOŠ JAKOPEC

Pred tremi leti, še preden so v novomeški ELI začeli uresniče
vati 3-letni investicijski program, so naredili za 2,5 milijona din 
vrednosti. Lani jim je nalagal plan 9,880.000 din, ustvarili pa so ne~ 
kaj več kot 10 milijonov. Letos imajo v načrtu proizvodnjo v vred
nosti 16,200.000 din, kar je za 62 odst. več kot lani. V zadnjih treh 
letih so povečali proizvodnjo za skoraj 7-krat.

Proizvodno 
sodelovanje in priza
devanja za izvoz

K olektiv Je ta  čas moč
no zategoval pas, pom a
gali pa so jim  tudi DO
LENJSKA BANKA IN 
HRANILNICA te r občin
ski rezervni sklad s po
sojili: dobili s 0 1,250.000 
dto dolgoročnih investicij
skih kreditov. N ajeta po
sojila odplačujejo v redu, 
DOLENJSKA BANKA IN  
HRANILNICA pa Jim ve
liko pomaga tudi z občas
nim i kred iti za obratna 
sredstva.

Rešitev je bila 
v nravi nroizvodni 
U « rn » ritv i

Proizvodnja bi se lahko 
povečala še h itre je , če bi 
dobivali pravočasno suro
vine: zlasti prim anjkuje 
bavm ih kovin in električ
nih vodnikov, tega dvojne
ga na porabijo  v ELI naj
več.

Po reform^- so soreme- 
nili proizvodni program : 
omist.ili so neidoče in 
zmami šali število izdelkov 
ter- se odločfli za posodob
ljeno proizvodnjo Zda1 iz- 
dehitofo k«heWke pr'!k1 ’uč- 
rie pigmente za industrijo , 
m  Sifofoo potrošni o m  e-
lp*r+rn*riq POOlkalS. Prn^Z-
vodp; p rostori so bili za 
■nmriflh ki le bil v načr
tu  riroffriolhnj. Dpioma so
j»h TvreflirftfHii. vendar bo 
v rvT^Krv^nosti potrebna no- 
voo’rpd'nia Iti TvrespW/w 
o>vw»if*> 'Tu ]r1er d^lojo 
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Čenrav .le podjetje ta- 
kmrpiVrvč v izeradnii in ra 

zvoju, tega ne uporabljajo 
za izgovor, am pak pridno 
razvijajo sam oupravlja
nje. Sprejeli so že vse no
tran je  predpise, usklaje
ne z novo zakonodajo. Ve
lik poudarek so dali siste
m atizaciji delovnih m est. 
Vsak zaposleni bo prejel 
odločbo, s katero je raz
vrščen na delovno m esto 
z vsemi dolžnostm i in p ra 
vicami. Delitev dela je  o- 
predeljena za vsako de
lovno mesto. To je  tudi 
eden izmed pogojev za 
pravilno nagrajevanje.

Strokovnjaki, 
izohraževanie 
in 7ar»oclowpnie

Sestav zaposlenih se je 
v zadnejm  letu močno iz- 
bolišal V kolektivu im ajo 
zdaj več strokovnjakov, 
brez katerih  ni sodobne 
proizvodnje. N otranja or
ganizacija podjetja je  že 
speljana čeprav im ajo ne
katera vodilna delovna 
m esta, predvidena s siste
m atizacijo, še nezasedena. 
Proizvodnja zaenkrat še 
ni tako obsežna, da bi bd- 
la te  delovna m esta po
trebna.

Po sistem atizaciji delov
nih m est so vse, ki delajo 
na posam eznih delovnih 
m estih brez ustrezne izo
brazbe, napotili v šolo. 
Zdal pripravljajo  tud i po 
seben notranji predpis o 
štipendiranju na strokov
nih šolah V kolektivu je 
zdaj zaposlenih 164 Hudi. 
Po program u investicij
skega razvoja bi jih  m o
ralo  b iti 146, vendar je  ne
kaj delavcev na prinčeva- 
n tu  z novomeškim Zavo
dom za »poslovanje . S 
povečano rrroizvodnjo in s 
popolnejšim  izkorišča
n jem  zm ogljivosti bodo 
do leta 1972 zaposlili še 
okoli 100 ljudi.

V ELI si veliko prizade
vajo fcudj za izvoz. Prve 
večje količine svojih iz
delkov upajo izvoziti že le
tos. Tujim  kupcem so že 
dali na ogled svoje vzor
ce, navezali so z njim i s ti
ke in se že pogajalo o 
sklepanju nopodb

Poslovno in proizvodno 
sodelovanje jim  je  bilo že 
tak rat, ko so kom aj zače
li z naložbami za novo 
proizvodnjo in jim  Je Se 
danes v veliko pomoč V 
okviru proizvodnega sode
lovanja izdpi’i^ to  r<>me e- 
lektrične narv>Have za go
spodinjske stro«© trwam i 
GORENJE. TPTrp.miM to 
varnam , SATTTPNTTSTJ in 
TAMU te r nekaterim  
m anjšim  odiemoloem do
bavljajo nape
ljave za niibove l7delke. 
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ki že več I« *1 omrravHa za 
ELO prfttp^ni oskrbe
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Temeljna izobraževalna skupnost

UPRAVNI ODBOR SKLADA 
ZA ŠTIPENDIJE IN POSOJILA 
RIBNICA

r a z p i s u j e  v šolskem letu 1970-71

VEČ ŠTIPENDIJ IN POSOJIL 
NA SREDNJIH, VIŠJIH 
IN VISOKIH ŠOLAH

Po končanem šolanju se m ora štipendist oziroma 
posojilojemalec zaposliti v občini Ribnica.

Rok prijave na razpis je  15 dni od dneva objave.

Vse informacije dobite v pisarni TIS Ribnica, 

šeškova 14.

D B H
NOVO MESTO

80
NAGRAD!
DOLENJSKA 
BANKA IN 
HRANILNICA 
NOVO MESTO

POKLICNA KOVINARSKA ŠOLA 
ČRNOMELJ

r a z p i s u j e  naslednja delovna mesta za:

2 (DVA) UČITELJA
STROKOVNO TEORETIČNIH PREDMETOV,

in

UČITELJA
PRAKTIČNEGA POUKA

POGOJI: V
pod 1) diplomirani inženir strojništva ali inženir
strojništva ali diplomant višje tehniške šole,
pod 2) stro jn i tehnik, ki je končal poklicno šolo —
strugar s 5-letno prakso.

Rok za prijavo na raspis je 15 dni od dneva objave.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <  
v

KMETIJSKA 
ZADRUGA
ČRNOMELJ '

o  
o  
o

Obiščite naše prodajalne! O

O Za občinski praznik iskreno čestitamo ! ^

o ’ £
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o <

GOSTINSKO
PODJETJE
Črnomelj

v a b i  goste v svoje obra
te in čestita za praznik 
občine!

RAZPISNA KOMISIJA

ZAVODA ZA KULTURO BREŽICE

r a z p i s u j e  na podlagi 47. člena statu ta 
ZAVODA ZA KULTURO BREŽICE 
delovno mesto

a) DIREKTORJA ZAVODA
Kandidat mora po pravilniku o notranji organiza
ciji, sistematizaciji in vrednosti delovnih mest 
imeti visoko ali višjo izobrazbo, tr i leta prakse na 
vodilnem delovnem m estu in je vedno hkrati vodja 
ene izmed enot. Poleg tega m ora kandidat s svojim 
dosedanjim delom dokazati sposobnost uspešnega 
vodenja te r imeti osebne lastnosti, ki zagotavljajo 
dobro opravljanje funkcije direktorja.

b) HIŠNIKA —  KURJAČA
(PONOVNI RAZPIS)
Kandidat mora po pravilniku o notranji organiaa- 
ciji, sistematizaciji in vrednosti delovnih m est ime
ti izpit za kurjača centralne kurjave.

Kandidati naj pošljejo svoje prijave in dokazila, 
da izpolnjujejo predpisane pogoje, do vključno 30. 
avgusta 1970 v zaprti ovojnici na naslov: Razpisna 
komisija za mesto direktorja ali hišnika - kurjača 
Zavoda za kulturo Brežice, Trg d r Ivana Ribarja 12. 
Stanovanja ni.

JE  NAMENILA SVOJIM VARČEVALCEM

NAGRADNO 
ŽREBANJE
v katerem  sodelujejo varčevalci vezanih h ra 
nilnih vlog in deviznih računov, ki so ali bodo 
vložili na hranilno knjižico ali devizni račun 
pri banki do 30. 11. 1970 najm anj 2.000 din na 
odpovedni rok nad eno leto:

hranilne vloge sprejemamo:

— na sedežu banke v Novem mestu, Trdi
nova 2
— pri podružnici Krško
— pri ekspoziturah Metlika in Trebnje
— pri vseh poštah na območju banke
— pri kmetijskih zadrugah: Novo mesto, Me
tlika, Trebnje, Žužemberk ter Agrokombinata 
Krško.

Vloge na devizne jačune sprejemamo:

— na sedežu banke v Novem mestu
— pri podružnici Krško —

Pri žrebanju dobi vsak vlagatelj toliko žreb- 
nih listkov, kolikorkrat izpolnjuje pogoj, ven 
dar ie lahko samo enkrat nagrajen.

Nagrade so:

1 osebni avtomobil »Austin-IMV 1300«
> 1 m otom a kosilnica »Alpina«

5 mopedov »TOMOS«
1 m otom a žaga »Stahl«
1 pralm stroj »Gorenje«
1 televizor »Orion«
1 šivalni stroj »Mima«
2 hladilnika kapac. 80 1 
5 fotoaparatov »Zorki«
10 brivskih aparatov »Iskra«
10 likalnikov na paro »Rowenta«
42 stenskih ur

Žrebanje bo dne 14. 12. 1970 v prostorih banke.
L)

Nagrade so namenjene morda tudi vam, zato — če 
še niste — postanite in ostanite varčevalec DOLENJ 
SKE BANKE IN HRANILNICE NOVO MESTO-

Belokranjska trikotažna industrija

» B E T I «  Metlika

v a b i  k sodelovanju

100 KVALIFICIRANIH ŠIVILJ

Prijavljene kandidatke bodo poklicane na testiranje. 
Tiste kandidatke, ki bodo uspešno opravile testi
ranje, bodo nastopile delovno raam erje po dogovoru 
na osnovi potreb. Rok za vlaganje prijav, je  8 dni 
po objavi razpisa. Stanovanj podjetje nima.

TOVARNA ELEMENTOV 
ZA ELEKTRONIKO 
V ZP ISKRA
Obrat UPORI Šentjernej

o b j a v l j a  prosto delovno mesto

ORODJARJA
Interesenti naj pošljejo pismene ponudbe obratu 
UPORI Šentjernej.

(A B j  / 4 w « i
* BREŽICE

STE V ZADREGI 
ZA DARILO?
Šopek nageljčkot ali vrtnic je primerno da
rilo ca vsako priložnost. — Naša dnevna 
proizvodnja je več ti*oč cvetov v 6 bar
vah — Zahtevajte v najbližnji cvetličarni

nagel jeke ali vrtnice 
is vrtnarije Ca tez

SVET

OSNOVNE ŠOLE 
KATJE RUPENA
V NOVEM MESTU

r a z p i s u j e
naslednja prosta delovna mesta:

2 VZGOJITELJA
v varstvenem oddelku (U, PU ali P)

1 UČITELJ
razrednega pouka na podružnici Karteljevo 

Stanovanje je na voljo v Karteljevem.N 

Razpis velja do zasedbe delovnih mest.

OBRTNO KOMUNALNO 
PODJETJE ČRNOMELJ

Priporočamo svoje usluge in hkrati čestitamo 
za praznik naše občine!

| Pridružite se jW\ < 
» modernim ljudem ,^ \

j C Y N A R  j

Odbor za družbeni standard 
in stanovanjske zadeve pri podjetju

Rudnik rjavega premoga 
Kočevje
r a z p i s u j e
LICITACIJO
za prodajo

materiala stanovanjske hiše 
Rudnik 15
ki bo v petek, 14. avgusta 1970 ob 10. uri 
na kraju  samem.

Izklicna cena je 17.000 din.
I *

Interesenti si lahko material ogledajo na kraju  
samem. Pred pričetkom licitacije morajo intere
senti položiti varščino v znesku 1.000 din, sicer ne 
m orejo sodelovati na licitaciji. Kupec m ora ob 
sklenitvi pogodbe položiti na račun prodajalca 
20 odst. od izlicitirane vrednosti. Ostali pogoji bodo 
objavljeni pred pričetkom licitacije.

•  Licitacijska komisija



RADIO LJUBLJANA
VSAK DAN: poročila ob 6.00,

7.00, 8.C0, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
18.00, 19.30 in ob 22.00. Pisan glas
beni spored od 4.30 do 8.00.

■  PETEK. 7. AVGUSTA: 8.10 
Operna matineja; 9.05 Pionirski 
tednik; 10.15 Pri vas doma; 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
tuje goste; 12.30 Kmetijski nasve
ti  — Nada Rihtaršič: Ekonomič
nost pridelovanja krompirja in 
tržnost; 12.40 Cez polja in potoke;
13.30 Priporočajo vam . . . 14.10 
Valčki in uverture; 15.30 Napotki 
za turiste; 16 00 Vsak dan za vas;
18.15 Dobimo se ob isti uri; 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Minute 
z ansamblom Vilija Petriča; 20.00 
Poje zbor »Moša Pijade« iz Za
greba; 20.30 #Top-pops«; 21.15 Od
daja o morju in pomorščakih;
22.15 Besede in zvoki iz logov do
mačih.

■  SOBOTA, 8. AVGUSTA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.25 Z ansam
bli domačih napevov. 10.15 Pri 
vas doma 1 i .00 Poročila — Turi
stični napotki za tuje goste. 12.30 
Kmetijski nasveti — Lojze Kaste
lic: Proizvodnja in uporaba cvet
nega prahu. 12.40 Polke in valčki 
s pihalnim, orkestri. 13.30 Pripo
ročajo vam . . 14.25 Vrtiljak za
bavnih melodij. 15.30 Glasbeni tn- 
termezzo. 1600 Vsak dan za vas.
17.50 Z ansamblom Jožeta Kam- 
piča. 18.15 iRad imam glasbo«.
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Mi
nute z ansamblom Borisa Franka.
20.00 Večer z napovedovalko Ajdo 
Lesjak — vmes ob 20.30 Zabavna 
radijska igra — Vitomil Zupan: 
S strahom m pilulo hrabrosti ok
rog sveta — V. 22.20 Oddaja za 
naSe izseljence.

■  NEDELJA, 9. AVGUSTA: 
4.30—8.00 Dobro jutro! 8.05 Radij
ska igra za otroke — Ištvan Foky: 
Počitnice poslednjih porednežev.

9.05 Koncerti iz naših krajev.
10.05 Se pomnite, tovariši . . .  Er
nest Petrin: Naši izseljenci za-no- 
vo Jugoslavijo. 10.25 Pesmi borbe 
in dela. 10.45—13.00 Naši poslušal
ci čestitajo in pozdravljajo — 
vmes ob 11 00 Poročila — Turi
stični napotki za tuje goste. 13.30 
Nedeljska reportaža. 13.50 Z no
vimi ansambli domačih napevov.
14.30 Humoreska tega tedna — D. 
Kumer: V nedeljo popoldne. 15.05 
Iz opernega sveta. 16.00 Zabavna 
radijska igra — Henry Cecil: Obe 
plati postave »Nepoboljšljivi laž- 
nik«. 17.Os Nedeljsko športno po
poldne. 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Glasbene razglednice. 20.00 
»V nedeljo zvečer«. 22.20 Igramo 
za ples

■  PONEDELJEK, 10. AVGU
STA: 8.10 Gasbena matineja. 9.05 
Za mlade radovedneže. 10.15 Pri 
vas doma 11.00 Poročila — Turi
stični napotki za tuje goste. 12.30 
Kmetijski nasveti — inž. iLojze 
Cetina: Primerjava ročnega obi
ranja s strojnim obiranjem hme
lja. 12.40 Majhen koncert pihalnih 
orkestrov. 13.30 Priporočajo 
vam . . 14.35 Naši poslušalci če
stitajo in pozdravljajo. 15.30 Glas
beni in termezzo. 16.00 Vsak dan 
za vas. 18.15 »Signali«. 19.00 Lah
ko noč, otroci! 19.15 Minute z 
ansamblom Henčka Burkata. iX).00 
Giuseppe Verdi: Moč usode — 2. 
del 21.35 Melodije za veselo raz
položenje 22.15 Za ljubitelje jaz
za.

■  TOREK, 11. AVGUSTA: 8.10 
Operna m atineja 9.25 Narodne 
pesmi v priredbi Karla Pahorja.
10.15 Pri vas doma. 11.00 Poroči
la — Turistični napotki za tuje 
goste. 12.30 Kmetijski nasveti — 
inž. Jaka Feijan: Smisel koope
racije v prašičereji. 12.40 Lepe me
lodije z orkestrom Martin Gold.

T E L E V IZ IJ S K I
S P O R E D

NEDELJA, 9. AVGUSTA
9.00 MADŽARSKI TV PREGLED 

(Pohorje, Plešivec) (Beog
rad)

9.35 PO DOMAČE S TRIOM SU- 
SNIK IN SAVSKIM VALOM 
(Ljubljana)

10.00 KMETIJSKA ODDAJA (Zag
reb)

10.45 MOZAIK (Ljubljana)
10.50 OTROŠKA MATINEJA: Se

bastijan in odrasli, Skrivno
sti m orja (Ljubljana)

11.40 TV KAŽIPOT (Ljubljana)
12.00 KONCERT DUBRAVKE TOM

Š IČ  N A  D U B R O V N IŠ K IH  
P O L E T N IH  P R IR E D IT V A H  
(Schubert, Beethoven, Pro
kofjev) (Zagreb)

16.30 MEDNARODNI ROKOMETNI 
TURNIR — prenos (Saraje
vo)

17.55 M02 Z RAVNINE -  ameri
ški tilm (Ljubljana)

19.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.30 3 - 2 - 1  (Ljubljana)
20.35 D. SavKovič: LJUBEZEN PO 

KMEČKO — humoristična 
oddaja (Beograd)

21.20 VIDEOFON (Zagreb)
21.35 ŠPORTNI PREGLFD (JRT)
22.05 PROPAGANDNA ODDAJA —

(Ljubljana)
22.10 TV DNEVNIK (Beograd)
22.40 SINJSKA ALKA — posnetek 

(Zagreb)

PONEDELJEK, 10. AVGUSTA

17.15 MAD2ARSKI TV PREGLED 
(Pohorje, Plešivec) (Beog
rad)

18.15 OBZORNIK (Ljubljana)
18.30 RISANKE IN SE KAJ (Lju

bljana)
19.00 MOZAIK (Ljubljana)
19.05 MAKSIMETER — zabavno 

glasbena oddaja (Beograd)
19.50 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK <Ljubljana)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)
20.35 LJUBEZEN VOJTECHA MAR- 

NYJA — češka TV drama — 
(Ljubljana)

  OBJEKTIV 350: Kam greš
Anglija — I. del reportaže 
TV Zagreb (Ljubljana)

. . . .  POROČILA (Ljubljana)
 DRŽAVNO PRVENSTVO V

PLAVANJU — reportaža (Lju
bljana)

Drugi spored:
17.30 VEČERNI ZASLON (Saraje

vo)
17.45 PROPAGANDNA ODDAJA — 

(Zagreb)
17.50 FILMI ZA OTROKE (Zagreb)
18.15 TV VRTEC (Zagreb)
18.30 KONEC FILMSKIH ILUZIJ 

(Beograd)
19.00 PROPAGANDNA ODDAJA — 

(Zagreb)
19.05 MAKSIMETER (Beograd)
19.50 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.30 SPORED ITALIJANSKE TV

TOREK, 11. AVGUSTA

OBZORNIK (Ljubljana) 
MEDVEDOV GODRNJAVCEK
— I. del pravljice (Ljublja
na)
RISANKE (Ljubljana) 
TORKOV VEČER S SLO
VENSKIMI PLESI — II. od
daja (Ljubljana)
KAKO POVEČATI VARNOST
V PROMETU — Oddaja iz 
cikla Cesta in mi (Ljublja
na)
CIKCAK (Ljubljana)
TV DNEVNIK (Ljubljana)
3— 2— 1 (L ju b lja n a )
IZ SVETA FANTASTIKE — 
KDO HOČE UBITI JESSY, 
češki celovečerni film (Lju
bljana)
SMESNA FIGURA — oddaja 
iz cikla V senci zvezd (Lju
bljana!
POROČILA (Ljubljana)

18.15
18.30

18.45
19.10

19.30

19.45 
20 .C0 
30.30 
20.35

22.06

23.05

Drugi spored:
17.30 KRONIKA (Zagreb)
17 45 PROPAGANDNA ODDAJA — 

(Zagreb)
17.50 RISANKA (Zagreb)
18.05 MALI SVET (Zagreb)
18.30 TELESPORT (Zagreb)
19.00 PROPAGANDNA ODDAJA — 

(Zagreb)
19.05 TORKOV VEČER Z JOŽE

TOM KAMPICEM -  oddaja
TV LJubllana (Sarajevo)

19.20 TV POSTA (Beograd)
19.50 TV PROSPEKT (Zagreb)
W)'.C0 TV' DNEVNIK (Zagreb)
20.30 SPORED ITALIJANSKE TV

SREDA, 12. AVGUSTA
17.15 MADŽARSKI. TV PREGLED 

(Pohorje, Plešivec) (Beog
rad)

18.15 OBZORNIK (Ljubljana)
18.25 PLUS PET -  zadnja oddaja

. mladinskega TV quiza TV 
Sarajevo (Ljubljana)

19.20 NA SEDMI STEZI -  šport
na oddaja (Ljubljana)

19.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)
20.35 G Rossini: SEVILJSKI BRI

VEC — posnetek predstave v 
Križankah (Ljubljana)

22.35 POROČILA (Ljubljana)
Drugi spored:
17.30 KRONIKA (Zagreb)
17.45 PROPAGANDNA ODDAJA — 

(Zagreb)
17.50 ZAKLAD KAPOTANA PARAN- 

GALA (Zagreb)
18.30 AMERIŠKA SREČANJA (Sar)
19.00 PROPAGANDNA ODDAJA — 

(Zagreb)
19.05 GLASBENI DNEVNIK (Bgd)
19.20 SKRIVNOSTI MORJA (Bgd)
19.50 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
20.30 SPORED ITALIJANSKE TV

ČETRTEK, 13. AVGUSTA
17.15 MADŽARSKI TV PREGLED 

(Pohorje, Plešivec) (Beog
rad)

13.30 Priporočajo vam . . .  14.10 
Instrumentalne skladbe za mladi
no 15.30 Glasbeni intermezzo.
16.00 Vsak dan za vas. 18.15 V to
rek na svidenje! 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Minute z ansamblom 
Zadovoljeni Kranjci. 20.00 PRODA
JALNA MELODU. 20.30 Radijska 
igra — Bertold Brecht: Zasliševa
nje Lukula 22.15 Jugoslovanska 
glasba. "■

■  SREDA, 12. AVGUSTA: 8.10 
Glasbena matineja. ' 9.25 Iz »Slo
venske popevke 70«. 10.15 Pri vas 
doma. 11.00 Poročila — Turistič
ni napotki za tuje goste. 12.30 
Kmetijski nasveti — inž. Lucijan 
Korva: Izkušrje s pridelovanjem 
jagod pod plastiko v Kopru. 12.40 
Od vasi do vasi. 13.30 Priporočajo 
vam . . 14.35 Naši poslušalci če
stitajo in pozdravljajo. 15.30 Glas
beni intermezzo. 16.00 Vsak dan 
za vas. 17.00 Mladina sebi in vam.
18.15 Odmevi z juga. 19.00 Lahko 
noč, otroci! 19.15 Glasbene raz
glednice. 20.00 KONCERT SIMFO
NIČNEGA ORKESTRA IN ZBORA 
SLOVENSKE FILHARMONIJE.
22.15 S festivalov jazza.

■  ČETRTEK, 13. AVGUSTA:
8.10 Glasbena matineja. 9.25 S pi
halnim orkestrom Eeliot Lawren- 
ce. 10.25 Pri vas doma. 11.00 Po
ročila — Turistični napotki za tu 
je goste 12.30 Kmetijski nasveti
— Viktor Zadravec: Kako zatirati 
nezaželeno grmovje in godzni ple
vel. 13.30 Priporočajo vam . . .
14.10 Pesmi iz mladih grl. 15.30 
Glasbeni intermezzo. 16.00 Vsak 
dan za vas. 17.10 Operni koncert.
18.15 »Rad imam glasbo«. 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Minute 
z ansamblom The Ventures. 20.00 
Četrtkov večer domačih pesmi in 
napevov 21.00 Večer s slovenskim 
pesnikom Kajetanom Kovičem. — j
22.15 Iz sodobne simfonične lite-

I ra ture.

18.16 OBZORNIK (Ljubljana)
18.30 VESELI TOBOGAN V SAVU- 

v DRI J i -  I. del (Ljubljana)
19.00 MOZAIK (Ljubljana)
19.05 ENKRAT V TEDNU (Ljub

ljana)
19.1» OHRID — II. del reportaže 

(Ljubljana)
19.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)
20.35 ZABAVNO GLASBENA OD

DAJA S FESTIVALA V MON- 
TREUXU (Beograd)

21.25 F. Villon: IZ VELIKEGA TE
STAMENTA (Ljubljana)

21.50 MANNDC -  serijski film — 
(Ljubljana)

22.40 POROČILA (Ljubljana)
Drugi spored:

PETEK, 14 AVGUSTA
16.45 MADŽARSKI TV PREGLED 

(Pohorje, Plešivec) (Beog
rad)

18.15 OBZORNIK (Ljubljana)
18.30 S. Prokofjev: POLETNI DAN

— mladinski koncert (JRT)
19.00 PO DOLNJEM POSAVJU — 

oddaja *z cikla Med včeraj 
(Ljubljana)

20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
19.45 CIKCAK (Ljubljana) 

in ju tn  (Ljubljana)
20.30 3 - 2 -1  (Ljubljana)
20.35 TRI SO SE VRNILE DO

MOV — ameriški film (Lju
bljana)

 MALO JAZ, MALO TI, quiz
TV Zagreb (Ljubljana)

  POROČILA (Ljubljana)
Drugi spored:

(Zagreb)
17.30 KRONIKA (Zagreb)
17.45 PROPAGANDNA ODDAJA — 
18;30 MLADINSKI KONCERT —
17.50 OTROŠKI SPORED (Skopje) 

(Ljubljana)
,19.00 PROPAGANDNA ODDAJA — 

(Zagreb)
19.05 KULTURA DANES (Beograd)
19.50 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
20.30 SPORED ITALIJANSKE TV

SOBOTA, 15. AVGUSTA
18.00 OBZORNIK (Ljubljana)
18.05 NOVE MELODIJE (Ljublja

na)
18.30 MC PHEETERSOVO POPO

TOVANJE — serijski film 
(Ljubljana)

19.20 SPREHOD SKOZI ČAS: I. 
svetovna vojna (Zadnja od
daja (Ljubljana)

19.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)
20.35 HOROSKOP — zabavno glas

bena oddaja (Beograd)
21.35 SKRIVNOSTI MORJA — do

kumentarna serija (Ljublja
na)

22.00 MOČNEJŠE OD ŽIVLJENJA
— serijski film (Ljubljana)

23.00 TV KAŽIPOT (Ljubljana)
23.20 POROČILA (Ljubljana)
Drugi spored:
17.30 KRONIKA (Zagreb)
17.45 PROPAGANDNA ODDAJA — 

(Zagreb)
17.50 NARODNA GLASBA (Bgd)
18.20 OTROŠKI SPORED (Zagreb)
19.20 KARAVANA (Beograd)
19.50 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.30 SPORED ITALIJANSKE TV
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)

P I O N I R
NOVO MESTO 
T E  L 21-243

DOLENJSKI LIST •  VESTNIK 
•  NOVI TEDNIK •  GLAS » 
PRIMORSKE NOVICE IN 10 
RADIJSKIH POSTAJ

SKUPNI
REKLAMNI
PROGRAM

HITRO, KVALITETNO IN POCENI
vam nudimo v servisu in obratu: 

•  servisne preglede in popravila vozil v garancijski dobi:

ZASTAVA, RENAULT, TAM
•  vsa večja in generalna popravila osebnih vozil: ZASTAVA, 

RENAULT in TOVORNIH VOZIL
•  kleparska in avtoličarska dela
•  lastnikom osebnih vozil priporočamo usluge na optičnih na

pravah za pregled podvozja in uravnoteženje koles
•  nudimo ključavničarske, strugarske in varilske usluge

PRIČAKUJEMO VAS CENJENI OBISK! 
PRIPOROČAMO PREDNAROČILA 
na tel.: (068) 21-243

n nama 0
BLAGOVNICA KOČEVJE

IZJEMNA PRILOŽNOST ZA UGODEN NAKUP 

OD 7. 8. DO 18. 8. 1970 

10% POPUSTA ZA NAKUP Z GOTOVINO IN BARIRANIMI ČEKI 

konfekcija vseh vrst -  metersko blago -  perilo — pletenine -  
obutev -  volna -  pletilni stroji -  dežniki 1  usnjena galanterija -  
pohištvo -  obloge tal. -  preproge -  dekorativno, blago -  posoda 
-  gospodinjski aparati vseh vrst -  radio in TV aparati -  gramofoni
-  magnetofoni -  transistorji -  športne potrebščine -  kolesa -  
mopedi -  motorji! 

ZA TUJO VALUTO ŠE 10% POPUSTA! 

Pohištvo dajemo tudi na potrošniški kredit in popust! 

Od 7. 8. do 18. 8. brezplačna dostava na dom.

KUPITE DOBRO -  KUPITE SEDAJ -  KUPITE POCENI!

Naši oddelki so odprti: SAMOPOSTREŽNA od 7. do 19. ure,

OSTALI ODDELKI od 8. do 19. ure vsak dan. RESTAVRACIJA je 
odprta od 7. do 22. ure zvečer.

COLO&
tovarna barv in lakov MEDVODE
Vam na vašo željo posredujemo vrsto nasvetov, ki vam 
bodo kažipot do pravilne rešitve na različnih področjih 
uporabe barv in lakov. 

Za pleskanje vrat in barvnega pohištva priporočamo naše odlične izdelke: 
SINTOL. EXTRA OPLATNA. MEDOLUX MEDOLIN. 

Za pleskanje zidnih površin priporočamo znani EXTRA SYNKOLlT. ki ga je 
moč nanašati na vsako trdno podlago. Razpolagamo z obsežno barvno skalo 
ter je moč dobiti kakršnokoli nianso 

ZAHTEVAJTE PROSPEKTE. NAVODILA IN NASVETE!

DOLENJSKI LIST* TEDNIK *  VESTNIK: vsak četrtek 60MQjlvodovl_ 15



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

T E D E N S J ^ E D f t R
Petek, 7. avgusta — Kajetan Sobota, 8. avgusta — Miran Nedelja, 9. avgusta — Janez Ponedeljek, 10. avgusta — Lovrenc Torek, 11. avgusta — Veseljko 
Sreda, 12. avgusta — Klara Četrtek, 13. avgusta — Liljana

Brežice: 7. in 8. 8. francoskibarvni film »Zlata vdova«. 9. in 10. 8. ameriški barvni film »Mac Kennovo zlato«. 11. in 12. 8. angleški barvni film »Poljubi za mo
rilca«.

Črnomelj: Od 7. do 9. 8. italijanski barvni film »Za dolar več«.11 in 12. 8. angleški barvni film »Sherlok Holmes proti Jacku Raz- 
paraču«.Kočevje — »Jadran«: 7. 8. italijanski barvni film »Serafino«. 8. in 9. 8. ameriški barvni film »Zvezda’ Juga«. 10. 8. ameriškibarvni film »Na obali reke«. 11. 8. italijanski barvni film »Vidim vse golo«. 12. 8. ameriški film »V vrtincu nemira«. 13. in 14. 8. francoski barvni film »2ivljenje, 
ljubezen, smrt«.Kostanjevica: 8. 8. ameriški barvni film »Sodoma in Gomora«. 9.8. italijanski barvni film »Sedem zlatih mož«. 12. 8. ameriški barvni film »Pojem pesem Dominiku«.5Krško: 8. in 9. 8. francoski barvni film »Vikont urejuje račune«.

S L U Ž B O  D O B I

GOSTILNA Mihelca Tomšič, Do- bruška vas, Škocjan, sprejme v službo — uk takoj: enega kvalificiranega natakarja oz. natakarico, enega kuharja oz. kuharico, enega vajenca za kuhinjo in enega vajenca za strežbo. Plača 
po dogovoru.GOSPODINJSKO pomočnico sprejmem takoj. Pogoji ugodni. Milena Pucer, Koper, Kovačičeva 
38 b.IŠČEM žensko za dopoldansko varstvo otroka. Javite se popold
ne. Nad mlini 42, stanovanje 8.V VARSTVO sprejmem otroka. Cesta herojev 33 a (pri tovarni 
Labod), Novo mesto.VAJENCA vrtnarstva — cvetličarstva sprejmem. Končana osemletka. Oskrba v hiši brezplačna. Jožica Pavlin, Janševa 18, Ljub
ljana.V STALNO zaposlitev sprejmem ključavničarja in strugarja. Silvo Barle, Ljubljana, Peruzzijeva 5 c

ISCEM NATAKARICO KV ali priučeno za nedoločen čas. Hrana in stanovanje v hiši, plača po dogovoru. Nastop službe takoj. Ponudbe pošljite na naslov: Gostišče »Dobrča«, Brezje na Gorenj
skem.BRIVSKEGA pomočnika-co sprejme takoj brivec Jože Kovačič, 
Glavni trg 18, Novo mesto. Stanovanje zagotovljeno.

S L U Ž B O  IŠ Č E

ZENSKA » otrokom išče sobo v Novem mestu ali bližnji okolici z možnostjo kuhanja. Naslov v upravi lista (1632—70).

PRODAM dobro ohranjeno otroško posteljico rumeno-modre barve z vložkom. Naslov v up
ravi lista.PRODAM skoraj novo dnevno sobo Florido. Informacije v up
ravi lista (1636—70).KMETIJSKA ZADRUGA Črnomelj bo 10 avgusta ob 8. uri prodajala na javni dražbi zemljišče na Mavrlenu. Zborno mesto za interesente je pri zadružnem hle
vu.PRODAM šivalni stroj Si'- ugodni ceni. Anica Kovačič, Dol. 
Nemška vas 5, Trebnje.PRODAM mlatilnico z reto in tro- sali. Franc Kastelic, Vrh pri 
Pahi 5, Otočec.PRODAM EMO kotel z gorilnikom ca centralno. Ivanka Adam, Va- lantičevo 16, Novo mesto.UGODNO prodam bel kavč, kompletno otroško posteljico in prtljažnik za vokswagen (hrošč). 
Novo mesto, Prisojna pot 8.PRODAM 10 novih kompletnih A2 
čebeljih panjev — 10 satnih. Nace Starc, Hrovača 2, Ribnica 
na Dolenjskem.

12. 8. francoski barvni film »Ble
dolični ubijalec«.Metlika: Od 7. do 9. 8. ameriški barvni film »Izgubljena komanda«. Od 7. do 9. 8. ameriški barvni film »Hondo in Aapači«. 12. in 13. 8. ameriškojugoslovanski
barvni film »Kletev zveste žene«.Mokronog: 8. in 9. 8. angleški barvni film »Lige in grob«.Mirna: 8. in 9. 8. ameriški film »Noč generalov«.Novo mesto: 8. in 9. 8. ameriški barvni film »Can — can«. Od 10. do 12. 8. ameriški barvni film »Veliki rop banke«. 13. in 14. 8. švedski barvni film »Upor v Ada- 
lenu«.Sevnica: 8. in 9. 8. francoskifilm »Fantomas proti Scotland
Yardu«.Sodražica: 8. in 9. 8. francoski film »Obrekovanje«.Ribnica: 8. in 9. 8. ameriškibarvni film »Poljubi me norček«.Šentjernej: 8. in 9. 8. ameriški barvni film »Goloroki šerif«.Trebnje: 8. In 9. 8. španski barvni avanturistični film »Neustraš
ni maščevalec«. *"

Anici Vegelj za uspešno opravljeno diplomo iskreno čestitajo
domači.

Dragi mami, atu, bratoma Marjanu in Branku, sestri Menki in 'stari mami pošilja tople pozdrave— Jože. Sestri Zdenki želi dobro učenje in mnogo veselja do šolske 
torbice.

Dragi mami Katarini Puhek izGor. Suhorja 12 pri Vinici v Beli krajini za 75. rojstni dan obilo sreče, zdravja in »na mnoga leta« želi sin Jože iz Nemčije.
Dobremu in pridnemu sinetu 

Miranu Zupancu iz Dol. Toplic 13 a želimo za 18. rojstni dan obilo zdravja, sreče in zadovoljstva i in da še vnaprej ostane tako pri- * deri — mama, očka, sestrici Ves- 
! na in Jožica.i Ljubi mami in stari mami Ma

riji Marc iz Mihovega, želijo za dvojni praznik mnogo srečnih in zdravih let — sin in hčere z družinami.

v Gorenjcih pod železniško postajo Semič. Specialitete: odojki, janč- 
ki, čevapčiči, pristna kapljica, ki bo pritekla iz lipe starke. Igra 
kvintet »Semiški fantje« z lastnim ozvočenjem in harmonijem. Vabi 
vas Upa pod svoje okrilje in PGD 
Kot.

POROKA — spomin nanje# naj bo lep in trajen! Zato izberite 
sodoben poročni prstan pri zlatarju v Ljubljani,. Gosposka 5 (poleg univerze). — Z izrezkom 
tega oglasa dobite 10 odst. popu
sta!

OBLAČILA OČISTI ekspresno na čistilnica Novo mesto, Germo- družbeni servis Pralnica in kemič- 
va 5. Odprto od 6. do 18. ure.

K U P IM

ZAKONCA brez otrok iščeta stanovanje (dve sobi) v bližnji okolici Novega mesta. Dam visoko nagrado. Naslov v upravi lista 
(1630—70).POTREBUJEM eno ali dvosobno družinsko stanovanje v Novem mestu ali okolici. Po možnosti tudi zamenjam dvodružinsko na Vel. Loki, po možnosti takoj vseljivo Dam tudi nagrado tistemu, ki mi ga preskrbi. Na
slov v oglasnem oddelku pod »Takoj vseljivo«. ^

V PODNAJEM dam opremljeno sobo z dvema posteljama, souporabo kopalnice na Vrtači 12. Vprašajte Derganc, Semič 3.ODDAM sobo — neopremljeno. Naslov v upravi lista (1645—70). DEKLETU, staremu nad 18 let in poštenemu, preskrbim službo. Za 
pomoč v gospodinjstvu nudim 
stanovanje in hrano. Boželka Kocif Tomažičeva 17, Kranj.

KUPIM večjo količino apna. Naslov v upravi lista (1657—70).MAGNETOFON «a kasete kupim. Ponudbe z opisom in ceno na naslov: Anton Baškovec, Tomos 
servis. Krško.

M OTORNA VOZILA
PRODAM avto, poltovorni kombi znamke VW' Zglasite se na naslov: Alojz Arko, Lipovšica 13, 

p. Sodražica.PRODAM fiat 750, odlično ohranjen. Franc Nagelj, Mala Bučna 
vas 17.PRODAM moped T 12, dobro ohranjen, letnik 1966, po ugodni ceni. Naslov: Anton Savine, Log 23, Boštanj pri Sevnici.PRODAM motor s prikolico horex v voznem stanju. Ogled vsak dan. Janez Kotar, Brod 17, No
vo mesto

P R O D A M

UGODNO prodam kombiniran otroški voziček. Cena 250 din. Naslov v upravi lista.PRODAM dva kavča in kombinirano omaro. Pirc, Majde šilč 2, Novo mesto.PO ZELO nizki ceni prodam žele zna dvoriščna vrata, lesena vežna, delno zastekljena vrata, nekaj oken in vrat ter dobro ohranjeno kolo in posteljo. Interesenti naj se zglasijo na Trdinovi ulici 4.
PRODAM gradbeno opremo (vrata, okna, kopalno kad itd.)-. Franc Mikec, Valentičevo 4, Novo me- st6.
P(K:eNI prodam kavč, dva polfo- telja, mizico, malo rabljen električni štedilnik EKA-AEG in boj- lej TIKI 501. Svetina, Novo mesto, Nad mlini 41—1.
PRODAM globok otroški voziček. Metlika, Šmihel 56, Novo mesto.-PRODAM novo stružnico znamke »Emkomat 7«. Ogled vsak dan v Dob ruš ki vasi, Škocjan, Jože Tomšič.
PRODAM dobro ohranjeno hrastovo sobno pohištvo z vzmetnicami 

in vložki, Mali, Bršlin 57, Novo mesto.

P O S E S T

KUPIM gradbeno parcelo ali nedograjeno hišo v bližini Novega 
mesta. Kisovec, Beli grič 6, Mo
kronog.PRODAM nedograjeno hišo v Vojni vasi pri Črnomlju. Rudolf Vardijan, Dolenci 5, Adlešiči.

UGODNO prodam gradbeno parcelo v Mimi peči ob cesti. Ja
nez Špendal,' Biška vas 19, Mirna peč.NA POKOPALIŠČU v Šmihelu sem2. avgusta od 19. do 20. ure izgubila zlat prstan z modrim ka
mnom Prosim poštenega najditelja, da ga proti nagradi vrne na naslov: Marija Kobe, Žabja 
vas 2.UGODNO prodam sodobno grajen }ep, nov dom z dvema balkonoma, podkleten 10 x 10, primeren za gostilno ali obrt — lahko družini. Voda in elektrika zraven, novo gospodarsko poslopje na avtobusni postaji — vse v ograji, ter mlad cepljeni vinograd — tudi ob cesti v Beli krajini. Naslov v upravi lista (1660 70).PRODAM hišo z nad 1 ha zemlje. Hiša ob cesti z vodo in elektriko. Anton Budna, Senovo 34.

R A Z N O
NUJNO potrebujem 6.000 din posojila. Plačam 50 odstotkov obresti. Ponudbe pod »Visoke obresti« .
PROSIM najditelja ženske bluze (svilena, vzorčasta) naj jo proti nagradi vrne. Naslov v upravi 

lista (1625—70). v ZAKAJ obupujete pri zdravljenju svojega kronično obolelega želodca, jeter ali žolča ali morda drugih prebavil? Uporabljajte 
vendar rogaško DONAT vodo, zdravilo, ki vam ga nudi narava. V Novem mestu ga dobite . pri HMELJNIKU. STANDARDU 
(MERCATORJU) in pri DOLENJKI.

Rudolf Šuštar. Vrhovo 13, Mirna peč, opozarjam vse, da nisem plačnik morebitnih dolgov Marije Kebelj iz Vrhovega.
Anica Progar, Dol. Kamencc 53.' Novo mesto, opozarjam vse pred nakupom premičnin in nepremičnin. ki jih prodaja Alojzij Krevs iz Cemš 4 pri Mimi peči z mojega posestva, ker sem lastnica jaz in on ni upravičen prodajati moje 

lastnine. V kolikor tega ne bodo, upoštevali, jih bom sodno preganjala.
Jožefa Može iz Krke 6 preklicujem vse, kar sem neresničnega in 

žaljivega govorila o Jožefi Jankelj iz Krke 11 in se ji zahvaljujem, 
da je odstopila od zasebne tožbe.

( ^ O B V E S T I L A  I
Prostovoljno gasilsko društvo Kot pri Semiču priredi v nedeljo,9. avgusta, veliko vrtno veselico pod 610 let staro lipo Beloranjko

Tovarišu Francu Zajcu iz Novega mesta najlepša hvala za vzorno vožnjo, ker je S tem rešil najino hčerko velike nesreče. Družina Mo
dic.

Ob boleči izgubi dragega moža, 
očeta, starega očeta in brata

JANEZA ŠAŠKA
z Jugorja

se zahvaljujemo prijateljem, sorodnikom in sosedom, ki so mu v dolgotrajni bolezni kakorkoli 
pomagali ter ga spremili na njegovi zadnji poti, mu poklonili toliko vencev in cvetja in nam izrazili sožalje. Posebno zahvalo smo dolžni Francu Luzarju za poslovilni govor, gospodu .župniku za spremstvo/ zdravnikom in strežnemu osebju interne bolnice Novo mesto, ki so mu lajšali bolečine ter kolektivu OMP Inštalater Novo mesto za podarjeni venec. Žalujoči: žena Frančiška, sinoviIvan z družino, Albin z družino, 

Jože in Tone

Ob boleči izgubi dragega brata in strica
ALOJZA SOTLERJA

Gor. Poliancc 47, pokopanega 22. julija v Sromljah,
se iskreno zahvaljujemo vsem njegovim prijateljem in sovaščanom, 
ki so ga spremili na zadnji poti in 
mu darovali cvetje. Posebna zahvala gospodu župniku iz Zdol za ves trud in pomoč, tov. Strgarju za prijateljske poslovilne besede ob odprtem grobu in tovarišu Klobučarju za dolgoletno požrtvovalno skrb in trud med boleznijo. Žalujoči: sestri Josipa in Marička 

ter nečaka Gorazd in Ciril
Namesto venca na grob pokojne kolegice Jožice Lavrič poklanjajo občinskemu odboru RK Novo mesto njeni- Ivan, Milena in Mira 150 din Iskrena hvala!

Ob nenadni smrti našega dobrega in dragega moža, očeta, brata, strica in starega očeta
FRANCA TISOVCA

Gor. Straža 17
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, ki so nam kakorkoli pomagali, izrekli sožalje, vsem, ki so darovali vence in cvetje in pokojnika tako v velikem številu spremili na zadnji 
poti. Iskrena hvala ZB za poslovilne govore ob odprtem grobu ter duhovniku za spremstvo. Žalujoči: žena Ana, otroci Franci, Meri, Doris, Jože, Miha ter vnučki

ZAHVALA
Ob nenadni, boleči izgubi našega ljubega 

moža in očeta

J O Ž E T A  H R O V A T A
gostilničarja iz Šmihela pri Žužemberku

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijate
ljem in znancem, ki so ga spremili na njegovi zad
nji poti mu darovali toliko lepih vencev in cvetja. 
Vsem, ki ste z nami sočustvovali, nam stali ob stra
ni v teh težkih dneh, nas tolažili in izrazili sožalje
— prisrčna hvala. Posebno zahvalo smo dolžni pred
vsem gospodu župniku Alojziju Zupancu za topel 
poslovilni in tolažilna govor in gospodu župniku iz 
Zagradca. Enako se zahvaljujemo tudi pevskemu 
zboru iz Žužemberka, gasilskemu društvu Šmihel 

in Žužemberk.
V globoki žalosti: žena Francka, hčerki Darinka 

z družino, Anica z družino in drugo sorodstvo.
Šmihel, julija 1970

P r a v  j e ,  d a  z v e s t e :

. Č G P  D E L O  p o j a s n j u j e
■ V SESTAVKU »OPRAVIČILO SEVNIČANOM«

smo 22. julija obljubili, da bomo bralce obvestili, 
kaj nam bo na naše pritožbe odgovorite časopisno 
podjetje DELO. Od prodajne službe ČGP »DELO« 
smo medtem dobili pismo, v katerem nam pojas
njujejo, da je do neljubih zamenjav naklad oziro
ma izdaj naročnikom prišlo zaradi tega, ker ti
skarni oz. prodajni službi manjka večje število 
ljudi. Tako je 30. julija manjkalo odpremnemu od
delku kar 14 delavcev. Izpad deloyne sile nado
meščajo delno s študenti in z dijaki, ki pa zaradi 
kratkega časa zaposlitve ne morejo kvalitetno 
opravljati svojega dela.

g  »Ukrenili smo vse potrebno, da izpolnimo 
prazna mesta ter da ljudi priučimo. Zal pa nove 
ljudi zelo težko dobimo zaradi težkih delovnih 
pogojev, saj morajo zaposleni v odpremi nepre
trgoma delati vse dni v tednu dopoldne, popoldne 
ali ponoči. Poleg tega smo zaostrili nadzorsto nad 
delom, tako da upamo, da se v bodoče podobni 
primeri ne bodo več -ponovili. Naročnike in bralce 
DOLENJSKEGA LISTA pa prosimo, da z razume
vanjem vzamejo na znanje naše pojasnilo, ki od
raža trenutno težko situacijo pri nas.«

|  Zadnji odstavek pojasnila prodajne službe 
CGP »DELO« u Ljubljane objavljamo v celoti — 
s prošnjo našim bralcem in naročnikom, da bi 
težave, ki nastajajo pri odpremi našega lista dobro
hotno razumeli. List tiskamo in odpremljamo na 
pošte v Ljubljani ter smo tako zares docela od
visni od tiskarne in njenih služb.
UREDNIŠTVO IN UPRAVA DOLENJSKEGA LISTA

B e l o k r a n j s k o  
g r a d b e n o  
p o d j e t j e

JETJE Č r n o m e l jMlOl

Opravljamo vse vrste 
gradenj!
Priporočamo se za. m 
čila in čestitamo za i 
znik občine!

F r a f e l l a

L E K A R N A  Č R N O M E L J

ČESTITA OBČANOM ZA OBČINSKI PRAZNIK!

Po dolgi in mučni bolezni je do- trpel naš dragi mož, oče in stari oče
STANKO PAVLIN

Vsem sorodnikom in znancem se iskreno zahvaljujemo za vence in cvetje. Iskrena zahvala zdravnikom in strežnemu osebju pljučne
ga oddelka splošne bolnice Novo mesto, zdravnikoma ambulante 
Šentjernej. Nadalje se zahvaljuje-' 
mo dobrim vaščanom, ki so mu na kakršenkoli način pomagali lajšati trpljenje, nas tolažili in darovali vence. Posebno zahvalo .gospodu župniku za spremstvo ter za plemenite besede ob krsti pokojnika, kolektivu »Delikatese« — Ljubljana. Vsem še enkrat iskrena hvala!
Globoko užaloščeni: žena Frančiška, sin Stanko, hčerka Marjanca 

z družino in hči Tonči

POKLICNA 
KOVINARSKA ŠOLA 
CRNOM*L.I

r a z p is u je  mesto
ADMINISTRATIVNO
FINANČNEGA
SODELAVCA
za določen čas od 
1. 9. do 31. 12. 1970.

Zahteva se obvladanje fi
nančnih in administrativ
nih poslov.
POGOJ: srednja ekonom
ska šola, s prakso.

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

LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinske konference SZDL 
B*»iice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika. Novo mesto, 
Ribnlea, Sevnica ln TrebnJ«

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone Gošnik (glavni ln 
odgovorni urednik), Rib Bačer, Slavko Dokl, Miloš Jakopeo, 
Marjan Legan, Jo*« Primc, Joie Spllchal, Jožica Teppey, Ana 
Vltkovič tn Ivan Zoran Tehnični urednik: Marjan Moškon.

IZHAJA VSAK ČETRTEK — Posamezna številka 1 dinar
— Letna naročnina 40 dinarjev, polletna naročnina 24,50 
dinarjev, plačljiva vnaprej — Za inozemstvo: 100 dinarjev 
oz 8 ameriških dolarjev (o» ustrezna druga valuta v tej 
vrednosti) — Tekoči račun pri podruinicl SDK v Novem 
mestu: 521-8-9 -  NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRAVE: 
Novo mesto, Glavni trg 3 — Poštni predal 33 — Telefon 
(068) 21-227 — Nenaročenih rokopisov i* fotografij ne
vračamo — Tiska CGP »Delo# v Llubllanl


