POGOVOR S PREDSEiDNIKOM ZIS

Tudi najbolj ugodna rešitev

mora nekoga prizadeti
Predsednik zveznega izvršn^a sveta Mi^a Ribičič je preteklo
nedeljo dopoldne govoril na m. zboru gorenjskih aktivistov v Pred
dvoru. Že pred zborom pa je na prošnjo Toneta Miklavčiča, glav
nega u r e d n i lista GLAS, glasila SZDL gorenjskih občin, odgo
voril na več vprašanj za bralce tega časnika. Z dovoljenjem Glasa
ponatiskujemo pogovor s predsednikom ZIS.

NOVO MESTO - Danes
okrog 7. ure gutng bodo vozili
skozi prehodno kontrolo na
Glavnem trgu tekmovalci jugo
slovanskega avto-moto_ rilyja
„Sutjeska 71“, ki šteje za držav
no prvenstvo.
PIRAN - Sinoči ob 19. uri so
v pitanci Mestni galeriji odprli
razstavo slik Alenke Gerlovič in
plastik Vladke Stoviček iz
skovca pri Krjkem. Obe razstavi
smo pred tem videli v Kostanje
vici in Novem mestu.
KRŠKO - Hortiktihumo dru
štvo priredi ju to ob 15.30. uri
obisk zbirke kaktusov v Brežicah
in ogled rastlii;jjaka ter vzgoje
cve^ana'Catežu, pod vodstvom
prof. Franca Vardjana,

Predsednik zveznega iz
vršnega sveta ste dve leti
ljudje irru4Q. precej medle
■^i^stave o f u n k c i j i ^ oz.
d ''delu^
izvršnega
sveta, kc^ nam lahko ^veste '
o tem?
-
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' VAVTA VAS - danes popolob LS. iiri bo imelo šolsko
^ r t n o diuStvo „Jožica Venturinit^ letni občni zbor, na kate
rem bodo 'razpravlj^i a bogati
dejafvnosti društva -in nadaljnjilf
načrtih.
NOVO MESTO - Delavci
gradbenega podjela PIONIR so
v torek dopoldne pokrili telo^
vadnico na Grmu. Tako so zdaj
Vsi objekti nove šole na Grmu
pod streho.
RIBNICA - Včerjg so dobili
ribniški šolaqi spričevala, Izd^
lalo je 92,8 % učencev, kar je
doslg najboljši uspeh te šole.
GORNJE KAMENJE - Tat je
v noči z nedelje na ponedeljek
ukradel telička posestniku Jo
žetu Bašlju.
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Ptečqdije zanimanje v tekmovalnem programa IX.' tel^atgi^erjr Novem niesfu je ^4adalo tu^i za
'leošaiko. Lepa in
srečanja si jc na Loki ogledafo blizu lOOO Sudfc
s r e ^ u tekstilcev
W jkobereten»13. strani (Foto: S. Dold)
•
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KAKO' NAJ K M ^IJE D0 Bl3’0 VEiČ POSOJIL?

BrezhranjlniStva bo piškava pomoč
Na Dolenjskem je podcenjevana km etijska hranllno-kreditna služba
Ponovimo: ne lepih besed in
dobrih želja, naše kmetijstvo
potrebuje večjo materialno
pomoč, več denaija. Potrebe so
tako velike, da 1,4 milijona

N-din, kolikor jih ima za letos
za kmetijstvo zagotovljenih
Dolenjska banka in hranihiica,
pomeni pravzaprav samo kapljo
v morje. Je že tako: čeprav
kmet najbolj zanesljivo vrača
posojilo, pri vseh teh velikih
potrebah industrije in drugih
dejavnostih pride zadnji na
vrsto.
'
'

Pa vendar bi se dalo več na
rediti. V hrarulno-kreditni de
javnosti, brez katere ne bo že
lenega napredka na vasi, je Do(Nadaljevaiye na 3. str.)

Rojaki — pridite
na škofjeloški grad!
Letošnji osrednji slovenski iz
seljenski piknik bo v nedeljo, 4. ju

Srečno,
rudarji I
Junakom dela, zvestim
proletarcem in tovarišem, ki
nam izpod zemlje spravljao
na beli dan „črno riato“ —
lepe, prisrčne delavske po
zdrave za 3. julij, DAN RU
DARJEV! Vsem, ki ga kop
ljejo pod zemljo na Seno
vem, v Kanižarici, v Ko
čevju, in njim, ki v Globo
kem pri Brežicah kopljejo
glino pod zemljo, pošiljamo
tretjejulg^e čestidce z n^boljšimi željami, da bi ures
ničili načrte, ki jih imajo v
svojem napornem in odgo
vornem poklicu!

lija, na velikem vrtu starodavn^a
g r^ u v Škofji Loki. Letos se bodo
rojaki srečali že šestns^stič, SkoQeločani pa bodo že četrtič zapored
gostitelji rojakov, ki se ta čas i^ a ^
jajo doma na oddihu. Poskrb^eno
bo za lep kultumo-zabavni spored,
za dobro voj^o pa bodo tokrat
skrbeli kar trige instrumentalni an
sambli naših rojakov iz Amerike.
Vse rojake, ki so t^ čas med nami
na Dolenj skerh. Slovenska izseljen
ska matica prisrčno vabi na srečanje
v nedeljo. Pridite s svojci in pnjatelji, da se vidimo in poveselimo.

s porastom zračnega pri
tiska se bo vreme posto
poma ustalilo in lahko pričaKujemo ob koncu tedna pre
cej sončno vreme.

„V* dvoletneiH^'"
relativno
kratkem raz4obju sn» j«z in moji
sodelavci dobiU dca^ocene i2kq^iye,
k ^ti mandat je teKel v lienonpj^
nem času, v težki bilfo za gospodar^

^adsličvaiije na 7. sti!^ )

Š^^vid vabi
V soboto zvečer se bo začćl' drugi
kulturni teden v Šentvidu pri Stični,
ki so ga posvetili tridesetletnici vsta
je slovenskega naroda. Začel ga bo
Slovenci oktet s koncertom ob 20.
uri v dvorani osnovne šole, ob 21.30
pa bodo na rojstni hiši zaslužnega
zdravnika dr. Marka Gerbca slo
vesno odkrili q>ominsko ploščo. V
nedeljo, 4. julija, ob 10. uri, bo pred
spomenikom žrtev fašističnega n ^
silja na trgu v Šentvidu zborovanje
internirancev in vojnih ujetnikov;
peli bodo domači i^vski zbori, igra
la pa godba PTT iz Ljubljane. Ob
15. uri bodo solisti ljubljanske
Opere izvajali v Šentvidu komično
opero G. Donizzettija „Don Pasquale“. V torek zvečer, 6. julija, bo
ob 20.30 koncert članov društva
glasbenih umetnikov Slovenije.
O naddjnjih prireditvah bomo
poročali prihodnjič. Šentvid vabi
prebivalce Dolenjske v svojo pri
jazno sredino, ki te dni že dobiva
praznično podobo.

Novi komandant
ljubljanske arm adne
vojne oblasti
Novi
komandant ljubljanske
armadne vojne oblasti generalp(^polkovnik Stane Potočar-Lazar,
naš dolenjski rojak iz Mirne peči, je
prejšnji teden v spremstvu general
polkovnika Franca Pogl^ena obiskal
predsednika skupščine SRS, pred
sednika izvršnega sveta, predsednika
centralnega komiteja ZKS in p r^ sednika
republiške konference
SZDL. TovarŽu Lazaru čestitajo va
nekdanjisoborci, tovariši, prijatelji
in znanci za novo imenovanje in pre
vzem odgovorne dolžnosti!

Predstava na splavi
Noč na Kolpi z modno revijo bodo 3. julija poka
zali na metliškem kopališču
V soboto zvečer se bo na metli
škem kopališču trlo ljudi. Zabavno
glasbena prireditev z modno revijo v
Beli k rtin i ni vsakdanja stvar, zato
je zanjo tudi toliko zanimanja, po
sebno med mladino. ,
Prireditev bo svojevrstna atrak
cija, saj bodo manekeni Centra za
sodobno oblačenje iz Ljubljane pri
kazovali modele kar na razsvet^enem splavu na K o^i. Na reviji
bodo sodelovala tri domača pod
jetja: Beti, Komet in Novoteks,
razen tega pa še l^bod iz Novega
mesta in Modna hiša iz Ljubljane.

Za zabavo bo še pred programom
poskrbela metliSca pihalna godba s
polurnim promenadnim koncertom,
medtem ko bo na prireditvi igral
ansambel Silvestra Mihelčiča, pela
pa bo Irena Kohont.
Organizatorja „Noči na Kolpi",
občinska konferenca ZMS v Metliki
in podjetje Gostur, imata v načrtu
še ognjemet in žrebanje vstopnic.
Menda ni treba posebej poudarjati,
da bo po reviji zabava za vse. S to
prireditvijo otvaijajo v Metliki letoš
njo turistično sezono.

M i^ u g le r: BRESTANICA 1941-1945

„ . .. eoainltirideseto leto bo večno živelo v :^odovini naših
narodov kot b re z jv ^ re n simbol. . . trpljenja in kljubovanja,
suženjstva in svobcKle, umiranja in rojevanja . . . sl^ve in ponosa,
bratstva in enotnosti. . . “ je o 1941. letu dejal tovanS Tito.
Njegovih spodbudnih besed se spominjamo pred letošnjim DNE*
VOM BORCA še prav posebej zato» ker se zavedamo, da nam
samo močna obrambna sposobnost in uspešen razvoj samo
upravne družbe jamčita našo varnost. Kot leta 1941, tdco se
bomo tudi zdiy uprli vsem pritiskom, pa
pribijajo z leve ali z
.desne!
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v Lamutovem likovnem salonu v Kostanjevici bodo odprli danes ob 17. uri slScarsko razstavo ,,Umetnost tavankutskih žena“. Šestnajst
kmečkih žen^ iz Tavankuta pri Subotici se bo kostanjeviškemu občinstvu predstavilo s slikami, stkanimi iz žitne slame. Po otvoritvi te
zanimive razstave, ki sodi v OKvir priredifev XVL dolenjskega kulturnega festivala in orazniV? krške občine, bo Agrokombinat iz Krškega
v kleteh kostanjeviškega kloštra odprl hov obrat za stekleničenje cvička.
v

tedenski
mozaik
Toda tistim, ki kanijo obiska
ti kot turisti Italijo, malo vaje v
pospravljanju postelj prav zares
ne bi škodilo, kajti italijanski
hotelski uslužbenci so znova za
čeli stavkati^ ker niso zado
voljni s plačami in delovnimi
pogoji. . . pa se v tem smislu
nekateri pri naših sosedih spra
šujejo, kaj se bo neki zgodilo če bodo začeli stavkati še tu
risti. . .
Ce nimate draguljev in umet
nin, imate vsaj mimo spanje, za
razliko od britanskega film 
skega igralca Petra 0 ‘Toola, ki
so mu neznanci pred dnevi od
nesli Iz njegove vile za 24 mi
lijonov starih dinarjev drago
cenosti . . . medtem, ko je on
mirno spal v sosednji so b i.. .
sedaj pa najbrž ne bo več.. .
Razen na avtomobilskih ce
stah boste lahko v Belgiji poslej
vozili le 90 kilometrov na uro.
Omejitev so sprejeli zato, da bi
zmanjšali število nesreč.. . po
časnejše življenje, toda var
nejše . ..
Če ste imeli slučajno to sre
čo, da ste bili pred dnevi na
avtomobilski cesti pri mestu
Zugu v Švici, ko se je- prevrnil
tovornjak, naložen z še neiz
delanimi olimpijskimi srebrniki,
ste si lahko pošteno opomogli
Ko se je namreč tovornjak pre
vrnil in so se srebrniki vsuli na
vse strani, si je nekaj avtomo
bilistov napolnilo žepe še
p redno je prišla policija. . . kar
je po svoje v redu, saj pravijo,
da na olimpijskih igrah ni važno
zmagati, ampak sodelovati - in
to je bilo tudi neke vrste „sodelovanje“, marne? . ..
Britanski premier Heath je
nenehno na prvih straneh čas
nikov, pa ne vselej zaradi po
litike, Njegova jadrnica „Ju
tranji oblak“ se je namreč pla
sirala v zaključno tekmovanje
za izbiro reprezentance, ki bo
sodelovala na svetovnem prvenstu. Sedaj, ko je Heathova ja
drnica uspešno prebrodila še
zadnjo oviro, bo premier zanes
ljivo član reprezentance, pri
čemer pa se še vedno ni otresel
vseh skrbi. . . vprašanje je nam
reč, če bo tudi njen kapetan pri čemer pravijo, da dejstvo,
da je premier, ne bo pomenilo
prav nič. . .

Nižje cene — manj pridelkov
P om an jkljivi ugovori — M eje m ed seb o jn e od visnosti cen
— Spodbujanje ali z a v ira n je k m e tijsk e proizvodnje?

Napovedana sprememba cen kmetijskih pridelkov, ki naj bi jo
prejšnjo sredo potrdil Zvezni izvršni svet, je povzročila veliko ugo
vorov in protestov. Cene osnovnih živil se ne smejo zvišati, ker bi
poslabšale živijenjski standard delavcev z najnigimi osebnimi pre
jemki; zato tudi ne odkupne cene kmetijskih pridelkov. Cene je
treba obravnavati in urejati kompleksno —v medsebojni odvisnosti
—ne ločeno, le z zornega kota kmetovalcev.
Kmetovalci razumejo skrb stirati. O zvišanju cen kmedružbenih organov za delavce z tijskih pridelkov pa se raznajni^imi osebnimi prejemki, pravlja tako dolgo, da takrat,
toda — ali kmetje, ki imajo za- ko naj bi predlog končno le
radi prenizkih odkupnih cen odobrili, ne ustreza več. Tiste
svojih pridelkov še manjše do cene, ki so jih predlagali kme
hodke, niso prav tako delovni tovalci, so že spet prenizke, ker
ljudje? Ali družba in njeni so od predloga do potrditve
organi niso dolžni enako skrbeti cene drugih proizvodov močno
za njihov življenjski standard porasle.
Kmetovalci nimajo izkorišče
kot za delavski? Zakaj se kom
pleksno urejanje cen navadno valskih želja na škodo delavcev.
neha na meji med delavci in Želijo le pošteno plačilo za
kmetovalci (čeprav so delavci svoje delo. Želijo ustrezno raz
na družbenih posestvih tudi de merje cen in da bi v prihodnje
lavci)? Zakaj bi jih radi spet cene njihovih pridelkov in
potolažili z odložitvijo spre živine rasle enako kot cene
membe cen do popolnejše pro drugih proizvodov. Če to ogro
učitve? In to zdaj, ko je že bila ža življenjski standard delavcev,
naj družba skrbi, da bodo do
previđena odločitev?
Cene gnojil so zvišali brez bivali živila po ni^ih cenah. Sli
javnih razprav, kako bo to vpli šali smo predloge, da bi zvišanje
valo na kmetijsko proizvodnjo. cen kmetijskih pridelkov bilo
Podobno rastejo cene kme treba odložiti. Odložimo so
tijskih strojev in drugih potreb cialnost, ki so jo kmetje po
ščin. Spremembe prihajajo tako trebni enako kot delavci, pa kot
hitro, da kmetovalci niti ne gospodarstveniki odgovorimo,
Utegnejo ugovarjati ali prote- kaj bi s tem dosegli.

Nesrečni konec Sojuza tl
Mrtvi kozmonavti Dobroveljski, Volkov in
Pacajev — Prvo sporočilo o nesreči
MOSKVA, 30. — Davi se je
tr^ično končal sovjetski vesolj
ski polet kozmonavtov Dobro
voIjskega, Volkova in Pacajeva.
Njihova vesoljska ladja Sojuz-11
je davi pristala, vendar pa so v
kabini našli vse tri vesoljce
mrtve.
Vesoljci so včeraj zlezli iz ve
soljske postaje Saljut v vesoljsko
ladjo Sojuz-11 in se z njo ločili
od Saljuta. Pristanek se je začel
nekaj po polnoči. Vse je teklo v
redu, tudi pristanek je bil nor
malen. Ko pa so ljudje iz ekipe
za sprejem kozmonavtov odprli
vesoljsko ladjo, so v kabini našli
vse tri kozmonavte, privezane na
sedeže.
SPOROČILO TASS
Sovjetska časopisna agencija
Tass je davi objavila „sporočilo
o smrti posadke vesoljce ladje
Sajuz-11 podpolkovnika Georgi

ja Timofejeviča Dobrovol>skega,
inženiija-kozmonavta Vladislava
Nikolajeviča Volkova in inženirja-razi^ovalca Viktorja Ivano
viča Pacajeva.“;
,.29. junija 1971 je posadka
vesoljske znanstvene postaje
Saljut opravila program poleta in
dobila naročilo, naj pristane.
Kozmonavti so prenesli na trans
portno vesoljsko ladjo Sojuz-11
gradivo o znanstvenih raziskavaii
in dnevnike.
Kozmonavti so nato sedli na
svoja delovna mesta v ladji
Sojuz-11, preizkusih sisteme na
ladji in se pripravili za ločitev od
Saljuta.
Ob 21.28 po moskovskem
času sta se Sojuz-11 in vesoljska
postaja Saljut ločili ter nadalje
vali polet ločeno. Posadka
Sojuza-11 je sporočila na Zem
ljo, da sta se ladji brez težav lo
čili in da vsi sistemi normalno
delajo.

Švedska policija je uvedla izjemne varnostne ukrepe pred začeticom sojenja ustaškim teroristom v
Stockholmu. Tudi novinaiji morajo skozi osebno preiskavo, v dvorano pa jih spuščajo dmg za dmgim.
Na hodnikih so pregrade, mimo katerih je moč le s posebnimi propustnkami. (Telefoto: UPI)
V tržnem gospodarstvu ne
moremo zanikati tržnih zakoni
tosti. Ali jih obvladamo z dobro
proučenimi in pripravljenimi
ukrepi — ali pa prepustimo, da
one obvladajo nas.
Zakaj uvažamo vse več mle
ka, mlečnih izdelkov, mesa in
mnogo drugega, kar bi nam
lahko dajalo naše kmetijstvo?
Ne zato, ker na domači zemlji
ne bi mogli pridelati, ampak ker
ne obvladamo gospodarstva. Z
nizkimi odkupnimi cfjiami
kmetijskih pridelkov bi radi
skrbeli za boljši življenjski stan
dard delavcev
zaradi pre
nizkih cen pa pridelamo vse
manj in moramo več uvažati.
Kmetje imajo enako pravico
do boljšega življenjskega stan
darda kot delavci. Če si ga ne
morejo ustvariti doma, pustijo
zemljo neobdelano in gredo za
zaslužkom drugam. Nihče pa se
še ni lotil ugotavljanja, koliko
kmečkih ljudi je med našimi
zdomci in koliko kmetijskih
zemljišč je zaradi tega neobde
lanih ali slabo obdelanih.
Kdor želi urejati cene kom
pleksno, mora videti in upo
števati tudi to. Kmetijsko proiz
vodnjo je treba spodbujati prav
tako z ustreznimi dohodki kot
druge dejavnosti. Zvezni izvršni
svet je to upošteval.
JOŽE PETEK

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled
Dogodki na notranje-političnem in gospo BOMO UPRLI vsaki subverzivni dejavnosti meso, sladkomo peso, oljarice itd. Odkupne
darskem področju so bili v minulem tednu in poskusom vmešavanja v naše notranje za- cene za sveže mleko so tudi poslej ostale nedni, lahko rečemo, spet dokaj razgibani, če deve,-saj smo - kot vedno doslej - samispo- spremenjene. Ob tem je ZIS še posebej naročil tržnim inšpekcijam naj okrepijo nad
prav s tem še ne trdimo, da se je zgodilo kaj sobni reševati naše lastne probleme
prav izrednega. Na prvem mestu med temi
In ob tem so na seji CK ZKS še posebno zorstvo nad prodajnimi cenami (ki kajpak ne
dogodki bomo tokrat omenili, ne oziraje se poudarUi, da je USPEŠEN RAZVOJ NAŠE smejo, naj še enkrat poudarimo, kar samo
na časovno zaporedje celotnega dogajanja, SAMOUPRAVNE DRUŽBE pač najboljše dejno slediti beneficiranemu zvišanju od
tokratno sqo centralnega komiteja ZKS, na poroštvo za našo mednarodno varnost ter za kupnih cen), hkrati pa velja vedeti — vsaj
kateri so (seja je bila ta ponedeljek) govorili ugled, ki ga Jugoslavija ima oziroma ga bo tako je zagotovil podpredsednik ZIS dr.
Jakov
o MEDNARODNEM POLOŽAJU JUGO imela tudi v prihodnje v svetu.
.
• Sirotkovič
,
- —.da zveznii izvršni svet do
SLAVIJE in o sedanjem položaju v celotnem
že prejšnH teden smo omenUi, da so bile
ne bo vec obravnaval zahtev za zvisvetu.
pri nas napovedane razne podražitve v pocen posameznim artiklom. In za za
Kolikor se zdi, da takšen dnevni red ob gledu cen nekaterih pridelkov kmetijske pro ključek tokratnega premika cen (ki na srečo
ravnave na seji centralnega komiteja prav izvodnje —bolje rečeno, napovedane so bile ni segel prav do mdoprodajnega tržišča, do
zaprav ne sodi v notranje-politično pod določene spremembe pri odkupnih cenah cen, ki jih mora potrošnik plačevati za
ročje, ki mu na tem mestu posvečamo vsa nekaterih artiklov kmetijske proizvodnje. osnovna živila v trgovinah) povejmo še to, da
kotedensko pozornost, pa to vendarle ni res: Ker je sočasno s tem grozilo, da se bodo sladkorne tovarne že protestirajo proti takš
spričo ugotovitve, da je Jugoslavija zaradi zvišale prodajne cene nekaterih osnovnih ži- ni zamrznitvi cen sladkorja, kot je sedaj ob
veljala, češ da že več let poslujejo z izgu
tekme velesil za vpliv v Sredozemlju v nevar
bami:
nosti, da postane žrtev raznih pritiskov, so
Med dogodki v dneh minulega tedna še
na seji centralnega komiteja odločno po
omenimo, da je gospodarski zbor slovenske
udarili, da se bomo uprli vsem poskusom
skupščine prejšnji teden sprejel vrsto zakon
vmešavanja v naše notranje zadeve in še več
skih osnutkov, ki urejajo vprašanja skupnih
- da smo SAMI SPOSOBNI REŠEVATI vse
naše notranja probleme, pa čeprav bi neka vil (kruha, moke, jedilnega o^a in sladkorja), vlaganj v nadaljnjo izgradnjo OBJEKTOV
teri želeli, da bi nam ob tem „pomagali" s sta se predsedstvo in izvršni odbor repu- NAŠEGA ELEKTROGOSPODARSTVA (ta
bliške konference SZDL Slovenije prejšnji teden obravnava te zakonske osnutke tudi
svojim posredovanjem.
Na tokratni seji CK ZKS so v razpravi torek odločno uprla tem podražitvam, ena- republiški zbor slovenske skupščine). Ob
med dmgim poudarili tudi to, da sta ob ko pa je takšnemu polovičnemu ukrepu na- tem smo izvedeli, da so se vendarle končale
rambna sposobnost in ugled Jugoslavije v sprotovalo tudi predsedstvo republiškega tudi dolgotrajne napetosti v zvezi s pod_____ od
- - ___
svetu odvisna predvsem
naše ____J
notranje sveta slovenskih sin d ik a to v . In kot smo iz- pisom družbenega dogovora o ureditvi vpratrdnosti in enotnosti, pa od učirikovitosti vedeli konec minulega tedna se po sklepu §anj posebnega dmžbenega pomena na podnašega družbenega sistema ter od položaja ZIS zares ne bodo zvišde prodajne cene ročju slovenskega elektrogospodarstva delovnega člo v e k a v procesu proizvodnje in omenjenim osriovnim živilom, vendar se končale so se namreč s tem, ko je omenjeni
družbenih odnosov. Težave, v katere smo v bodo kljub temu (kot je bilo napovedano) družbeni dogovor le sklenilo podpisati tudi
zadnjem času zašli zaradi nedoslednega raz- poveč ale ODKUPNE CENE za več vrst poy- Elektrogosp^arstvo Maribor (ki je takSeh
vijanja samoupravnega sistema ter hitre go- skih pridelkov. Denanio razliko, ki bo zaradr dogovor doslej vztrajno odklanjalo),
spodarske rasti, pa tudi zaradi počasnega renastala, bo pdcrival poseben medrepuprejšnji petek so večletne razprave
ševanja nekaterih družbenih in ekonomskih bliški izravnalni sklad, ki ga bodo sedaj usta- q tem, kako naj bi organizirali kulturno devprašanj, ki spremljajo naš razvoj, slabijo novili.
. . .
javnost na Slovenskem, slednjič prišle do
n a š o o b r a m b n o sposobnost. To je sicer res Te višje odkupne cene —ki naj bi po m ^ - cilja - namreč z ustanovitvijo kulturne
vendar motijo se tisti, ki menijo, da je sedaj ^ju ZIS vendarle pomenile določeno SPOD- skupnosti Slovenije. Ta nova skupnost, kaprišel čas ko s pritiski lahko vplivajo na naš BUDO ZA DOMAČE PROIZVAJALCE pše- tere ustanovitev pomeni po mnenju nekanotranji razvoj. Nikakor ne moremo dovoliti nice m dmgih živil, pa naj bi potemtakem terih ZGODOVINSKI TRENUTEK za na— so menili na seji centrahiega komiteja — nekolikanj izboljšale slabo stanje v našem daljnji razvoj in dejavnost kulture na Sloda bi naši notranji problemi ustvarjaU mož- kmetijstvu - se nanašajo na vrsto artiklov venskem, dejansko pomeni integracijo naše
nosti za vmešavanje tujih sil. ODLOČNO SE kmetijske proizvodnje: na pšenico, koruzo, kulture.

Sami bomo reševali
probleme!

tedenski zunanjepolitični pregled
Afera s tajnimi dokumenti
Pentagona o Vietnamu, se je v
zadnjih dneh prenesla že prek
meja Zdmženih držav Amerike
— izvlečke iz poročila ameri
škega obrambnega ministrstva
so začeli objavljati že mehiški
časniki. Medtem je postalo W i
že jasno, kako so časopisi prišli
do tajnega gradiva, ali vsaj,
kako je to uspelo New York
Timesu. Redakciji je gradi\'o iz
ročil Daniel Ellsberg, malce
kontroverzna osebnost, ki je
precej časa delal tudi za ame
riško vlado. To je storil, kot je
sam izjavil, zato, da bi seznanil
ameriško ljudstvo z zakulisnimi
mahmacijami njegove vlade,
pravzaprav vlad. Mogočna FBI
je kajpak takoj, ko je postalo
jasno, da je Ellsberg po vsej ver
jetnosti tista skrivnostna oseba,
ki je posredovala tajno gradivo
tisku, začela velik lov za njima
pa povsem brezuspešno. EUsi)erg se je prišel sam javiti bo
stonskemu javnemu tožilcu, ki
pa ga je po uvodnem zaslišanju
in proti kavciji 50.000 dolarjev
takoj' izpustil. Popolnoma ne
mogoče je sedaj napovedovati,
kako se bo afera razvijala. Jasno
je, da ji daje dejstvo, da objavlja
sedaj gradivo že več kot ducat
listov (in predvsem tudi inc>
zemski, proti katerim ameriška
vlada ne more nič) povsem
nove razsežnosti.
V Stockholmu se je v zelo
ostro zastraženi sodni dvorani
začel proces zoper morilce ju
goslovanskega velepodanfla Vla
dimira Rolovića Na zatožni
klopi je pet teroristov, ki veči
noma priznavajo navedbe ob
tožni :e, pri čemer pa se obna
šajo neverjetno cinično, pre
drzne in ošabno. Proces spremIj^'o tudi pravni strokovnjaki
jugoslovanske vlade ter številni
novirarji. Značilno je, da je v
sodni dvorani tudi nekaj pri
stašev obtoženili, ki z občas
nimi vzkliki „dajejo pogum“
svojim somišljenikom. Prve ure
procesa so predvsem osvetlile
nekatere podrobnosti gnusnega
in oknitnega zločina. Prvič v
zgodovini švedskega sodstva
predv^ajo namreč tudi barvni
film — rekonstrukcijo umora.
Dose lanje izjave pričajo, da sta
morilca Miro Barešič in Andjelko B. ajković umorila našega ve
leposlanika hladnokrvno in
okrutno, saj sta že smrtno ra
njenega zvezala in potem znova
ustrelOa vanj. Njuni p^daši
Ante Stojanov, Stanislav Mfličevič in Lemo Marinko so ob
toženi sodelovanja pri napadu
na jugoslovanski konzulat 7.
aprila letos. Za proces vlada na
Švedskem veliko zanimanje,
spričo tega, da se je šele dobro
začel, pa bomo o poteku raz
prave v naslednjih dneh obšir
neje poročali na tem mestu pri
hodnji teden.
O sovjetskem znanstveniku
Fedosejevu je vse manj poročil.
Kaže, da je izginil v anonim
nosti, ki slej ali prej (po začetni
publiciteti v časnikih) zajame
slehernega ubežnika njegovega

kova. Ob tem velja le opozoriti
na zanimivo podrobnost, da je
namreč bilo (v sicer neuradnih
krogih) slišati te dni v Moskvi
tudi tole: ugledni sovjetski ve
soljski strokovnjak Isajev, ki je
umd prejšnji teden, naj bi storil
samomor in sicer zato, ker naj
bi ga tako hudo prizadejal po
beg njegovega podrejenega
znanstvenika Fedosejeva. Ko
liko je na tem resnice, je kajpak
težko povedati, in tako je mne^ '
nje tudi moskovskega dopisnika
zagrebškega Vjesnika, ki poroča
o tem v včerajšnji številki. Sicer
pa o Fedosejevu samo še to, da
sovjetski časniki, radio in TV še
do danes niso objavili nobenih
novic o pobegu Fedosejeva.
Velika Britanija (kar je sicer
novica starejšega datuma, vsaj
glede na časovni okvir te rubri
ke) je končno postala član
evropske gospodarske skup
nosti. Pogovori v Luksemburgu
so se namreč uspešno končali,
obe strani sta se uspeli zediniti
za razumne kompromise. Sedaj
mora pristop Velike Britanije v
ekskluzivni klub šesterice po
trditi še britanski parlament,
kar pričakujejo, da se bo zgo
dilo letos jeseni.
V Adis Abebi se je končalo
zasedanje Organizacije afriške

Senca na
Pentagonu
enotnosti, ki pa bi skoraj do
živelo polom zaradi naspro
tujočih se mnenj o predlogu ne
katerih afriških držav, naj bi se
vendarle odločili za dialog,
neke vrste pogajanj z rasistič
nimi južnoafriškimi režuni.
Resno politično krizo so pre
brodili šele v zadnjem trenutku
in tako rešili konferenco.
Malta bo, kot kaže, odloč' neje zaplula v vode nevtralnosti,
taico je vsaj moč sklepati po
najnovejšem ukrepu novega pre
miera Malte Doma Nitoffa, kije
preprosto izgnal komandanta sil
NATO na otoku, italijanskega
admirala Gina Birindellija.
Hkrati je novi premier tudi for
malno nakazal željo po večji
neodvisnosti in samostojnosti
tega sicer majhnega, toda stra
teško (četudi v dobi raket) še
vedno dokaj pomembnega sr^
dozernskega otoka.
TELEGRAMI
KARAČI - Pakistanski pred
sednik Jahja Kan je izjavil, da je s©*
stavil ,,odbor strokovnjakov", ki naj
bi izdelali načrt pakistanske ustave.
Za Avami ligo je izjavil, daje še ved
no prepovedana.
DUESSELDORF - V zaporu v
Duesseldorfu je umrl Franz Stangl,
nekdanji komandant nacističnega
taborišča Treblinka, ki je bil zaradi
umora 400.000 Židov obsojen lani
na smrt.
BONN - Zahodna Nemčija bo fi
nansirala gradnjo novega medna
rodnega letališča v glavnem mestu
Jordanije Amunu.

Novomeško Kiko sta v torek obiskali načelnica Glavne farmaceytdce uprave pri ministrstvu zdravja SSSR Galina Baranova (v
sredi) in zastopnica MEDEXPORTA Olja OmUjanovska (levo). Z
njima se je pogovaijal generalni direktor mr. ph. Boris Andrijanič.
Na sliki; gos^e v Kiki (Foto; S. Dokl)

NAPOL OBNOVLJENA KOSTANJEVICA čaka investitoije.
Občinska skupščina Krško je namenila del gradu za turizem in
gostinstvo. Prednost pri urejanju hotela je odstopila podjetju Slav
nik iz Kopra, medtem pa je ponudila sodelovanje tudi nemška
tvrdka. (Foto; J. Teppey)

Na gjobodolskem pokopališču je 20. junija prvoborka Mara Rupena — Osolnikova odkrila spomenik padlim partizanom. Za sve
čanost so kultumi program pripravili pionigi mimopeške in gjobodolske šole. (Foto: Pungerčar)

SLOiVENSKI NAROiDNI DOiHODE^K

r r e d f f t o

Razlike še naprej bijejo v oči
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Številke o lanskem gospo
darjenju kažejo, da je slo
vensko gospodarstvo ustva
rilo za 81 milijard dinarjev
celotnega dohodka, kar je za
14 Odstot^kov več kot leto
dni prej. Medtem ko na Do
lenjskem radi poudarjamo,
da je industrijska proiz
vodnja tista, ki povzroča
povečanja in da je na prvem
mestu med vsemi panogami,
pa je v slovenskem gospo
darstvu na prvem mestu
trgovina.
Celotni dohodek v trgo
vini se je lani povečal za 16
odstotkov in je bil vreden
dobrih 34 milijard. V trgo
vini je bilo zaposlenih blizu
56 tisoč delavcev, njihov
poprečni osebni dohodek je
bil 1.598 dinarjev. Trgovina
je v slovenskem gospo
darstvu zastopana z 42
odstotki celotnega dohodka.
Dolenjske in slovenske
številke torej niso v čistem
sorazmerju. To velja še pose
bej za novomeško občino,
kjer je izredno hitra indu
strijska rast zadnja leta znat
no prehitela razvoj na vseh
drugih področjih: Prav tako
pa je med vzroki, da trgo
vina ni tako močno zasto
pana, očitno tudi dejstvo, da
na Dolenjskem ni izrazito
močnih trgovskih podjetij,
ki bi jih lahko postavili ob
bok najmočnejšim indu
strijskim podjetjem. Res pa
je - to potrjujejo številke da zadnje leto trgovina s
svojim zaletom prehiteva
industrijo po stopnji rasti.
To pa je konec koncev čutiti
tudi na Dolenjskem: z no
vimi načrti tr^vine, z znat
no večjim enotnim dohod
kom nekaterih trgovskih
podjetij in z njihovimi opti
mističnimi načrti za nova
vlagajna v razširitev dejav
nosti.

Kongres kmetijskih
novinarjev
v ponedeljek« 28. junija, se je v
Cannesu in Parizu začel II. svetovni
kongres agrarno-političnih novinaijev, na katerem razpravljajo o
tem, kako obravnavati kmetijstvo,
da bo ohranilo svoje mesto v družbi.
Predstavnik zveze novinaijev Jugo
slavije sodeluje na kongresu kot opa
zovalec.
Št. 26 (1109) — 1. julija 1971

Po narodnem dohodku na prebivalca: novomeška občina 25. v Sloveniji,
trebanjska 56. — Prevelike razlike med bogatimi in revnimi
Črnomaljska, novomeška in
Republiški zavod za statistiko je objavil številke o narodnem
dohodku v slovenskih občinah za 1969. leto. Čeprav to ni edino ribniška občina so bile po stop
merilo, običajno dokaj dobro ponazaija, katere občine sodijo med njah porasta med prvimi v Slo
revne in katere so bogate. Bržkone tega ni težko določiti: občina veniji. Kakšna ogromna razlika
Ljubljana-Center je imela 1969. leta 46.040 dinaijev narodnega je med bogatimi in revnimi,
dohodka na prebivalca, najrevnejša slovenska občina Lenart pa ne zgovorno potijuje novomeški
primer, kjer izredna gospoveč kot 2.812 dinaijev narodnega dohodka.
Med tema dvema ^ajnostim a dohodkom na prebivalca je bilo ’darska rast v zadnjih letih ne
je vseh drugih 58 slovenskih Kočevje takoj za Novim me more narediti drugega, kot da je
občin. Tako je treba zapisati, stom.- Krško je bilo na 31. pripeljala občino v razred sred
da je že druga slovenska občina, mestu —z 8.304 dinaiji narod nje razvitih.
Ljubljana-Bežigrad, z manj kot nega dohodka na prebivalca,
20.000 dinaiji narodnega do Brežice 36. s 7.267 din, Metlika
hodka na prebivalca znatno 42. s 6.702 din, Ribnica 44. s
zaostala za svojo mestno 6.412 din, Črnomelj 45. s
sosedo. Med dolenjskimi obči 6.289 din, Sevnica 46. s 6.212
nami je 1969. leta imela naj- din in Trebnje 56. s 4.570 din.
SOLIDNA PRODAJA
vei^i narodni dohodek novo
^
>
Na sobotnem sejmu v Brežicah so
meška —9.866 din. Ta številka
prodali 256 mladih pujskov in 8 sta
Na Otočcu: žensko
jo je uvrstila na 25. mesto. S
rejših. Na sejem so pripeljali 374
štiri dinaije slabšim narodnim
republiško šahovsko
prašičev, starih do 3 mesece, in 14

Sejmišča

prvenstvo
ZK za pomoč kmetom
Na seji občinske konference ZK
Novo mesto so 28. junija razpravljali
o stabilizaciji in o socialnem razli
kovanju. Konferenca se je med dru
gam zavzela za združitev skladov
kmečkega in delavskega zavaro
vanja, kar naj bi pomagalo odpraviti
velike. socialne razlike med kmeč
kim in ostalim prebivalstvom.
TREBNJE - Cigane stalno
naseliti v bližini naselij, začeti s
šolanjem otrok, redno zaposliti
nosilce družin ter okrepiti so
cialno službo, tak dolgoročni
program je v torek sprejela ObS
Trebnje, ki je ugotovila, da Ciga
ni postajajo vse večji družbeni
problem v občini in da prisilni
ukrepi ne bi dali uspehov.

Jutri, 2. julija, se bo začelo na
Otočcu XV. republiško žensko
šahovsko prvenstvo, ki ga prireja
šahovski klub Novo mesto.
Otvoritev prvenstva bo v petek
ob 17. uri, trajalo pa bo do 6.
julija. Na prvenstvu bosta sode
lovali tudi dve novomeški pred
stavnici.

FILATELISTI
RAZSTAVLJAJO
28. junija so v Krškem odprli fila
telistično razstavo, s katero so poča
stili občinski praznik in 20-letnico
društva. Vsebinsko so z razstavo po
segli v medvojno in povojno ob
dobje in tako zajeli čas, ko so naši
ljudje romali v pregnanstvo in se po
koncu v(flne vihre vrnili na svoje do
move.

starejših. Za kilogram žive teže mlaj
ših prašičev so zahtevali kupci do 9
din, za kilogram žive teže starejših
pa do 8 din. .

ENAKE CENE,
STARI KUPCI
Na ponedeljkovem novomeškem
sejmu je bilo naprodaj 377 prašič
kov do 12 tednov starosti in 24 sta
rejših. Prodali so jih 243. Za mlajše
pujske so zahtevali prodajalci 140
do 190 dinaijev, za starejše pa 200
do 340. Promet je bil slab, kupci iz
domače občine, cene pa domala ne
spremenjene.
KOČEVJE —V ponedeljek so
na kočevski tržnici začeli urejati
skladišče za kmetijske pridelke.
Zdaj branjevcem ne bo treba vo
ziti blaga vsak večer domov.

KAKO' NAJ KMETIJE DOBIJO VEiČ POSOJIL?

Brez hranilništva bo piškava pomoč
Na Dolenjskem je podcenjevana kmetijska hranilno-kreditna služba
(Nadaljevanje s 1. str.)
ienjska daleč za drugimi pokra
jinami Slovenije. Po n e l^ po
datkih so lani v vsej Sloveniji
nanesle hranilne vloge v kme
tijskih hranilno-kreditnih služ
bah skoraj 8 milijard dinaijev,
od tega na območju Kopra in
Nove Gorice več kot polovico,
na vsem območju Ljubljane in
Novega mesta pa komaj 1/8.
Večina slovenskih bank
posoja kmetom denar prek hra
nilno-kreditnih služb kmetijskih
organizacij. Zgleden primer je
celjska banka, ki je edina ohra
.

nila kmetijsko podružnico in je
samo lani prek hranilno-kre
ditnih služb razdelila 8 mili
jonov N-din, kar je ena tretjina
v^h posojil, dodeljenih kme
tom v Sloveniji.
Hranilno-kreditna, služba, ki
bi delala v korist kmetijstva, je
na Dolenjskem dosti premalo
razvita. Najbrž ni dovolj nare
diti to, kar so ukrenili na Do
lenjskem, češ pri kmetijskih
zadrugah se to delo ne izplača,
naj ga raje prevzame in vodi
banka! S tem prenosom se je

služba odmaknila od kme
ta. Tudi nasploh pogrešamo več
prizadevanja, da bi zajeli več
denarja v hranilno-laeditnih
službah, saj lahko postanejo
pomemben vir za pospeševalne
akcije v kmetijstvu. To pa se ne
bo zgodilo samo po sebi, po
trebno je več dolgotrajnega
vztrajnega prizadevanja, pri
čemer se lahko kaj koristnega
naučimo tudi iz nekdanjega
hranilništva, za katero se ž^ ni
posrečilo najti pravega nadome
stila.
M. L.

Stran uredil; JOŽE SPLICHAL

Za večino drugih dolenjskih
občin, ki sodijo med revne in
nerazvite, pa ostaja na dlani, da
jim bo treba pomagati k hitrej
šemu napredku. Ne z denarno
pomočjo, pač pa s primernimi
posojili za tiste prepotrebne
akcije, ki jih nameravajo izpe
ljati in za katere celo občani
sami dajejo denar, pa jih brez
finančnih posojil pod ugodnimi
pogoji ne morejo izpeljati. V
nasprotnem primeru bodo raz
like med bogatimi in revnimi, ki
zdaj bodejo v oči, še znatno
več^e.

Zlati NOVOTEKS
Združenje hrvaških maneke
nov je objavilo imena nagrajen
cev na letošnjem drugem festi
valu mode „Modefest“. Potem,
ko so prepotovali 22 mest, seje
prireditev končala v ponedeljek
v Zagrebu. Novomeška tekstilna
tovarna Novoteks je dobila najvišje priznanje med proizvajalci
tekstila. Srebrni Modefest je do
bila v konkurenci trikotažeijev
tudi metliška Beti.

Turistični
barometer
Kdor bo želel letos preživeti
dopust v dolenjskih hotelih,
mora prav zares pohiteti. Za
glavno turistično sezono so
namreč najpomembnejši turi
stični kraji praktično že zase
deni. Tako v Šmarjeških To
plicah ni več prostora, h koncu
gredo rezervacije v Dolenjskih
Toplicah, težko bo prespati v
Novem mestu — še zlasti, ker
turisti težko zvedo za zasebne
turistične sobe, na Otočcu je
prostor le še v motelu. Za
nimivo je, da je ^ad , čeprav je
dra^i, venomer zaseden. Prav
tako je le malo prostora v ČateŠkih Toplicah, Iger vam lahko
ponudijo le še prenočišče v
bungalovu, nekaj prostora pa je
tudi še pri zasebnikih na Ča
težu. Iz Dolenjske turistične
zveze sporočajo, da je še mo
goče dobiti prostor v drugih
dolenjskih hotelih, priporočajo
pa rezervacije.
Ti podatki znova opozarjajo,
da na Dolenjskem v glavni turi
stični sezoni močno primanj
kuje postelj, saj v sezoni v ho
telih neprestano ponavljajo:
,J..ahko bi prodali še enkrat
toliko postelj, kot jih imamo na
razpolago! “

Kmetijski nasveti
Obvarujmo grozdje pred gnilobo!
Spominjam se trgatve v deževni jeseni na Stražnjem vrhu pri
Čmom^u, ko seje kar pokadilo iz grozdja, ko smo odstranjevali
gnile in plesnive jagode. Z ustreznim škropljenjem bi vino
gradniki lahko obvarovali grozdje pred to nadlogo, žal pa to le
malokdo poskusi. V okolici Metlike jih je nekaj, ki so s tem
zadovoljni. Poskusili so namreč s posebnim škropivom, ki ne
zatre samo peronospore, temveč tudi rdeči listni ožig, čm ^ a
pikca ter belo grozdno gnilobo. Če pa škropivu dodamo še
kosan, potem popobioma zatremo oidij ali pepelnico.
Siva grozdna gniloba, ki ji strokovno pravimo Botrytis cinerea, je glivična bolezen, ki se naseli na peclje grozdnih jagod.
Ko se grozd sklene, je glivica lepo na varnem, kadar je vlažno,
pa zleze v grozdne jagode. Tja lahko pride tudi z zunanje strani,
kar pa zlahka preprečimo z rednim škropljenjem s posebnimi
škropivi Strokovnjaki in praktiki priporočajo, da je nabolje
zatirati povzročitelje bolezni takoj po cvetenju, torej te dni.
Pripravki, ki preprečgo gnilobo grozdja, so pri nas malo manj
znani kot g^ca, pri franco^ih vinogradnikih na primer pa so že
zelo priljubljeni. Tam se je že pred nekaj leti začel širiti
Mycodifol, ki ga pri nas vinogradnild že lahi o kupijo, razen t ^ a
pa imajo na voljo domač pr^ravek pod ii.ienom Orthophitan50WP.
Priprava je enostavna: ortofaltan ali pa mikodifol odmerimo
in najprej zmešamo z malo vode, nato pa vse skupaj odlijemo v
natančno odmerjeno količino vode. Za .100 litrov vode potre
bujemo v začetku 150 g mikodifola. Če se obeta de2.*!vna jesen,
potem zadnje štiri tedne poškropimo še poslednjič. Takrat
odmerimo 250 g mikodifola na 100 litrov vale. Pri škropljenju
z mikodifolom ali ortofaltanom ne potrebujemo nobenega dru
gega pripravka za boj proti boleznim na trti, razen kosana, ki
učinkuje proti oidiju ali pepebici.
Inž. DANICA HONZAK
DOLENJSKI LIST

Množično izganjanjeSlovenoevv letih 1941-1945
Ob srečanju slovenskih izgnancev v B restanici
Potekk) je že trideset let od tiste usodne pomladi 1941. leta, ko
je slovenji narod skupaj z drugimi jugoslovanskimi narodi zadela
najhujša nesreča, ki more zadeti kakšen narod: grabežljivi imperia
listični sosedje so ga razkosali in obsodili na smrt. Med narodi, Id bi
po volji fašističnih in nacističnfli zavojevalcev morali izgimti s
p o v r^ zemlje, je bil tudi slovenski narod. In ker je ta narod med
najmanjšimi v tem delu sveta, so predvidevali, da se bo to zgodilo v
razmeroma zelo kratkem času: le v nekaj letih. Zlasti nemški
okupator na slovenskem Štajerskem, v severnem delu Dolenjske, na
Gorenjskem in v Mežiški dolini si je za uničenje slovenskega naroda
kot etnične enote postavil presenetljivo kratek rok, od treh do
petih let.
Prve tedne okupacije so nacistični
oblastniki zelo odkrito razglašali, da
se bodo morali tisti Slovenci, ki
bodo še ostali na svojih domovih, v
treh ali štirih letih naučiti nemščine,
ker se bo nato na Štajerskem (pri
čemer so mislili tudi na severni del
Dolenjske) govorilo samo še nem
ško. Sklenili so, da mora slovenska
beseda izginiti najprej iz javnega,
nato pa še iz zasebnega življenja,
medtem ko so ji v šolo, cerkev in
druge ustanove zapirali vrata že od
prvih dni okupacije dalje. Zmernejši
ali previdnejši raznarodovalci bi si za
tako nalogo vzeli malo več časa, vsaj
življenje ene generacije, nacisti pa le
tri ali štiri leta.
Tako kratkega roka za popolno
ponemčenje, kakor so si ga postavili
nacisti v zasedenih slovenskfli pokra
jinah, zlati še na slovenskem Štajer
skem, niso določili za nobeno drugo
zasedeno pokrajino. Celo za neka
tere predele Poljske, ki so bili za
nacistične raznarodovalce pravo
poskusno po^e, so si za ponemčenje
določili nekajkrat daljši rok, za po
deželje npr. 25 let, in tudi na Če
škem naj bi s ponemčevanjem začeli
koreniteje šele po končani vojni.
Nestrpna neučakanost nacistov pri
postavljanju genocidnih raznarodo
valnih načrtov na Slovenskem priča
o tem, kako napoti je bil slovenski
narod nacističnim zločincem.
GLAVNI NAMEN:
POPOLNO IN NAGLO
PONEMČENJE
Med temeljnimi ukrepi nemškega
okupatorja, da uniči slovenski narod
kot etnično enoto, je bilo zlasti
množično izganjanje Slovencev. Ta
ukrep so imeli nacisti za temeljni
pogoj, brez katerega ne bi bilo mo
goče doseči glavnega namena naci
stične okupacije slovenskih prede
lov, tj. popolnega in naglega ponem
čenja. Enako kot so bili nacistični
zločinci velikopotezni pri uresniče
vanju svojega temeljnega smotra,
uničevanja slovensk^a naroda kot
etnične enote in popolnega ponem
čenja dežele, so bili velikopotezni
tudi pri načrtih za množično izga
njanje Slovencev. O tem zgovorno
pričajo zlasti tri dejstva: veliko šte
vilo za izgon predvidenih oseb, pre
senetljivo kratek rok za uresničenje
deportacijskih načrtov in trden
namen, da jih res uresničijo.
2 e samo število ljudi, predvidenih
za izgon, priča o pomenu, ki so ga
nacisti pripisovali temu ukrepu. V
prvih dokumentih, ki govore o izga
njanju Slovencev, najdemo številke
od 220.000 do 260.000 To pomeni,
da bi moral zapustiti svoj dom in
oditi v izgnanstvo vsak tretji Slove
nec, ki je takrat živel pod nemško
okupacijo. To je grozovito velik del.

renjskem do Podčetrtka na Štajer grebu dogovorih za vzajemno sode
skem in je ob nekdanji štajersko- lovanje pri izganjanju Slovencev in
kranjski deželni meji segal do Tro
Srbov, so nacisti že zmanjšali število
jan, širok pa je bil od 15 do 20 km.
oseb, predvidenih za izgon z Gorenj
Potem ko je iz nacističnih načrtov
ske, za nekaj deset tisoč, vendar se
izpadel gorenjski del pasu in nato še izganjanju še niso odrekli. Že avgu
nekaj občin severno od Save pri
sta 1941 so nastale nove ovire zaradi
Zagoiju, je narečji del pasu sestav neurejenega izganjanja Srbov iz
ljal tisti severni del Dolenjske, ki ga NDH, s katerim je bilo po že ome
je nemški okupator že aprila 1941.
njenem dogovoru v Zagrebu tesno
leta priključil k Štajerski. Množične
zvezano tudi množično izganjanje
deportacije Slovencev so torej v ve- Slovencev. Ustaši so namreč dobili
lila meri prizadele tudi dolenjske
od Hitleija dovoljenje, da izženejo v
ljudi.
Srbijo enako število Srbov, kot
Pohlepnost nekaterih nacistov je
bodo prejeli slovenskih izgnancev.
kakršnega niso predvideli v nobeni
bila tako velika, da so hoteli imeti v Ker pa so izganjali v Srbijo ogromno
drugi zasedeni pokrajini za tisti čas.
izselitvenem pasu še nov velik del
število ljudi k ^ mimo dogovoijeIz nekaterih drugih zasedenih pokra
Dolenjske prav do Trebnjega in No
n ^ a postopka, nemške vojaške oku
jin so sicer nameravali izgnati ne
vega mesta ali pa še ozeniilje severno
pacijske oblasti v Srbiji niso marale
koliko večji del, npr. polovico ljudi,
od Save tja do Slovenskih Konjic. S
®rejemati tran^ortov izgnanih
vendar šele po vojni. Le od Sloven
tega ozemlja, ki so ga že od začetka
Srbov. Zato so se ustaške oblasti
cev bi moral tako velik del v izgnan
okupacije dalje imenovali izselitveno
upirale prevzemati slovenske iz
stvo že v vojnem času.
območje, so j^ioteli izgnati skoraj vse gnance.
Kako se je nacistom mudilo ob
Slovence, da bi lahko z naselitvijo
Te ovire bi veijetno še lahko od
glaviti slovenski narod, priča tudi
Nemcev ustvarili tako imenovani pravili, pa se jim je pridružila nova,
zelo kratek rok, v katerem so name
nemški ljudski branik naproti Slo
se večja ovira — vstaja jugoslovan
ravali izpeljati množično izganjanje
vencem pod Italijo in Hrvatom. Z
skih narodov. Dokazano je že, da na
Slovencev, tj. v pičlih petfli mese
njim so nameravali zavarovati po
oviranje ali ustavitev množičnega
cih: od maja do ok'tobra 1941. leta.
nemčenje tistega dela prebivalstva
izganjanja Slovencev ni učinkovala
To pomeni, da so nameravali od
na slovenskem Štajerskem, ki naj bi
samo vstaja slovenskega naroda po
peljati vsak dan iz zasedenih sloven
še za nekaj časa ostal doma.
leti 1941, temveč tudi vstaja vseh
skih pokrajin najmanj 1700 oseb.
V
četrti skupini izgnancev naj bi jugoslovanskih narodov, in sicer v
Tretje dejstvo, ki dokazuje veliko
bili vsi tisti, ki ne bi hoteli zaprositi
dveh pogledih: neposrednem in po
poteznost nacističnih načrtov, je to,
za grejem v raznarodovalni organi
srednem.
da so v drugih zasedenih pokrajinah
zaciji „Steirischer Heimatbund“ in
V začetku avgusta 1941 so zaradi
s takimi ulaepi že prenehali. Vojne
,JKaemtner Volksbund“ ali ki jih
udeležbe policijskih enot pri zasle
razmere so jih prisilile, da so povsod
nacisti iz rasnih ali političnih razlo
dovanju partizanov na Gorenjskem
množične deportacije odložili za čas gov ne bi prejeli vanju.
za štirin^st dni prekinili i^anjanje
po vojni. V Sloveniji pa so jih kljub
Želeč okrepiti nemški narod z
ljudi na Štajerskem. Ko se je v Srbiji
temu začeli in so jih bili pripravljeni
ljudmi dobre rasne sestave, je
razplamtela vstaja in je začelo nasta
izpeljati do konca.
Himmler še posebej ukazal, da ljudi
jati razsežno osvobodjeno ozemlje,
Po osnovnih smernicah, ki jih je z dobro rasno oceno ne smejo izga
na katerega so prej prihajali trans
aprila 1941 izdal državni komisar za njati v Srbijo ali na Hrvaško, temveč
porti izgnanih Slovencev in nato
utijevanje nemštva Heinrich Himm- v Nemčijo. Menil je namreč, da bi
Srbov, so nemške vojaške okupacij
ler, so si nacisti prizadevali, da iz bilo škoda takšen „dober rasni eleske oblasti v Beogradu predlagale,
ženejo zlasti štiri vrste ljudi.
ment“ po nemarnem prepustiti tu
naj bi množično izganjanje ustavili.
jini. In ko so rasno pregledali skoraj
Ko so to začasno storiU, ustaške
NAJPREJ JE PADLO
vse prebivalce slovenske Štajerske in
oblasti niso marale prejemati iz
PO IZOBRAŽENCIH
Gorenjske, so ugotovili, da takih
gnancev iz Slovenije. Poleg tega so
bile tudi one v zadregi, kam s slo
Prvi in najmočnejši udarec so na ljudi, ki imajo dobro rasno sestavo,
venskimi izgnanci, saj se je tudi v
cistični raznarodovdci namenili slo niti ni tako malo, saj jih je bilo celo
Bosni in južni H^atski, kamor so
venskemu izobraženstvu, zlasti uči med tistimi, ki so jih nameravali
najprej pošiljale izgnance, razplam
teljem, profesoijem, duhovnikom izgnati, več kot 10.000. Naj tukaj še
tela vstaja. Zaradi nje so nato večino
itd., ki so jih dolžili vzbujanja in omenimo, da je rasistična zasleplje
izgnancev odpeljale iz Bosne in juž
utrjevanja slovenske narodne zavesti , nost nekaterih nacističnih veljakov
ne Hrvatske v severne predele, naj
med kmečkim in delavskim življem šla celo tako daleč, da so menili, da
več v Slavonijo.
za čas od slovenskega narodnega se slovenski partizani zato bore tako
Kot rečeno, je vstaja jugoslovan
preroda naprej. Nekateri so v svojem hrabro, ker je pri njih velik delež
skih narodov učinkovala na mno
sovraštvu do tega dela slovenskega nordijske rase in je zato Himmler
žično izganjanje Slovencev tudi po
naroda šli tako daleč, da so celo ukazal, naj otroke svojcev ubitih
sredno. Zaradi ^lošnega vznemirje
predlagali Himmlerju, naj bi ga na partizanov in talcev odpeljejo v
nja, ki ga je ta nacistični zločin po
Gorenjskem kratkomalo postrelili Nemčijo, kjer bodo na voljo nem
vzročal med prebivalstvom — in o
kakor so to storili v nekaterih prede škim ljudem za posvojitev.
njem so poročale najrazličnejše okuVečina drugih Slovencev, ki je
lih Poljske. Himmler iz zunanjepoli
patoijeve ustanove - so nacisti
tičnih razlogov s tem ni mogel so niso prizadele omenjene Himmlerzačeli meniti, da so trdi ukrepi nem
glašati, zato pa je ukazal, daje treba jeve smernice za izgon tako imeno
ške civilne uprave, zlasti še mno
vse slovensko izobraženstvo izgnati vanih tujerodnih elementov, naj bi
žično izganjanje Slovencev, osnovni
kar najhitreje. Menil je, da bo s tem za nekaj časa ostala doma. Glede na
nekatere podatke pa lahko domne
vzrok za vstajo, upor. Podcenjujoč
obglavil slovenski narod.
vpliv in moč Komunistične partije
Za izobraženstvom so nameravali vamo, da bi nacisti po končani voj
Slovenije in Osvobodilne fronte, so
izgnati večino tistih ljudi, ki so se ni, če bi jo dobili, tudi njo odpeljali
sodili, da ljudje sledijo komunistom
po letu 1914 priselili na Gorenjsko v vzhodno Evropo in jo tam naselili
v gozdove in v partizanske čete ter
in v slovensko Štajersko. To so bili v kot kmete ali jo izrabljali kot ce
bataljone samo zaradi strahu pred
glavnem Primorci, ki so v prvi sve neno delovno silo.
izgonom.
tovni vojni ali po njej pribežali v
KAJ JE PREPREČILO
V takšnih razmerah je Himmler
osrednjo Slovenijo. Nacisti so me
NEMŠKE ZLOČINSKE
18. avgusta 1941 ukazal ustaviti
nili, da je ta del prebivalstva, ki so
NAKLEPE?
množično izganjanje Slovencev in
ga zaničujoče imenovali „Čiči“ ,
Srbov. Ko so ga čez 14 dni nadalje
Vendar nacisti niso mogli do
narodno zavednejši od tist^ a kmeč
vali, je zajelo samo južni del sloven
kega prebivalstva, ki k že stoletja kraja uresničiti svojih zločinskih na
ske Štajerske, medtem ko so mno
živelo na slovenskem Štajerskem in klepov. Tega jim ni onemogočil za
žično izganjanje na Gorenjskem
Gorenjskem in ki so ga imeli za ne nje neugoden izid vojne, temveč
odložili za čas po vojni. Vendar so
kakšno vmesno plast med narodno ovire, ki so se postavljale takorekoč
od septembra 1941 dalje lahko izga
zavednimi Slovenci in Nemci. Sodili že od prvega dne okupacije dalje in
njali Slovence le v nemške dežele.
so, da teh priseljencev ne bo mo so se nato samo še večale. PrometZato so tudi izgnance iz obsavskega
goče tako hitro ponemčiti in jih je no-tehničnim in nastanitvenim ovi
in obsotelskega pasu, kamor so se
zato treba odstraniti iz zasedenih ram so se kmalu pridružila prizade
trdno odločUi naseliti kočevske
vanja nekaterih nacistov na Gorenj
pokrajin.
Nemce, mogli izganjati le še v Nem
Tretjo in največjo skupino naj bi skem in v Nemčiji, naj bi zaradi
čijo. Seveda so tudi tam lahko spre
sestavljali prebivalci določenega dobre rasne sestave prebivalstva in
jeli le omejeno število izgnancev in
»asu ob novi meji nemškega rajha z zaradi velikih potreb nemške indu
so že poprej občutno zmanjšali tako
talijo in s tako imenovano Neza strije po delovni sili večino gorenj
imenovano izselitveno območje ob
skega prebivalstva izgnali ^ le po
visno državo Hrvatsko. Ta pas je bil
Savi in Sotli. Ce bi Himmler :qjrejel
v začetku dolg več kot 200 kilo vojni. Do 4. junija 1941, ko so se
predloge nekaterih nacistov iz Šta
metrov, saj je tekel od Žirov na Go nacistični in ustaški veljaki v Za
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Upoštevajoč ,da se je okrog
17.o!oO ljudi izognilo nasilnemu
izgonu z begom v Hrvatsko in LjubIjansko pokrajino, računamo, da so
nacisti izgnali iz Slovenije več kot
79.000 ljudi ali več kot 9 odstotkov
vseh, pod nemško okupacijo živečih
Slovencev. Primerjava tega odstotka
z odstotkom izgnanih iz drug^
evropskih dežel k ^ e , da so nacisti iz
slovenske Štajerske in Gorenjske
izgnali največji odstotek prebival
cev. Zato množično izganjanje Slo
vencev tako glede na velikopotez
nost nacističnih načrtov in na nji
hov končni izid, kakor tudi glede na
okoliščine, ki so povzročile razliko
med načrti in izidom, zavzema po
sebno mesto v zgodovini nacističnih
deportacij prebivalstva v zasedenih
pokrajinah. To je vsekakor dogodek,
ki ga ne gre pozabiti niti ^ rič o veli
čine drugih dogodkov, še manj pa
seveda na ljubo tistim krogom v ne
katerih državah, ki nas pozivajo, naj
v prid dobrim meddržavnim odno
som popolnoma pozabimo na preteklo st.

jerske, ki so mu svetovali, naj bi z
izgonom prebivalcev tega pasu poč ^ a li do pomladi 1942, veijetno
tega dela slovenskega naroda sploh
ne bi izganjali. Tako velikopotezne
akcije jim politične in vojaške raz
mere na Slovenskem spomladi 1942.
leta veijetno ne bi več dopustile.
Konec septembra 1941 so nacisti
morali nehati z izganjanjem Sloven
cev v Srbijo in Hrvatsko. Nato so do
februaija 1942 in deloma še do ju
lija 1942 izganjali v Nemčgo prebi
valstvo Posavja in Obsotelja, vmes
pa so že začeli izganjati nove sku
pine, ki jih seveda pomladi 1941.
leta še niso mogli predvidevati: svoj
ce partizanov in ubitih talcev ter
prebivalce tistih vasi, ki so jih v tako
imenovanih maščevalnih akcijah
uničili z ognjem, zravnali z zemljo
itd., največ poleti 1942. leta.
POMEN NOB ZA POLOM
RAZNARODOVALNE
POLITIKE OKUPATORJEV
Ce imamo pred očmi ponovno
oživljanje nacističnih deportacijskih
načrtov za Gorenjsko pomladi in
poleti 1942, razprave o predvideni
sterilizaciji celih desettisočev prebi
valstva Štajerske, izganjanje Sloven
cev v avstrijskem delu Koroške sredi
aprila 1942, izganjanje slovenskih
naseljencev pri Dolnji Lendavi junija
1942 s strani madžarskega okupa
torja, pošiljanje tisočev in tisočev
Slovencev iz Ljubljanske pokrajine
in iz Slovenskega Primoija v koncen
tracijska taborišča v Italiji, Mussoli
nijevo izjavo v Gorici, da ne naspro
tuje izgonu vsega slovenskega prebi
valstva iz Ljubljanske pokrajine itd.,
se nam šele 1942. leta pokažeta v
polni meri vsa razsežnost in usod
nost raznarodovalne politike okupa
torjev na Slovenskem in z njo zveza
nega množičnega izganjanja. In ob
tem dobi narodnoosvobodilni boj
slovenskega naroda in vseh jugoslo
vanskih narodov, ki je okupatoijem
onemogočal uresničiti njihove zlo
činske zamisli, še večji pomen.
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Največ doven^ih ^udi je šlo
na trnovo pot izgnanstva skozi
tako nnenovano preselitveno
taborišče Rajhenbuig na gradu
v Brestanici in sicer okrog
45.000 oseb. Ne poznamo še
objekta v evropskih deželah, ki
so jih zasedli nacisti, skozi kate
rega bi 3o v izgnanstvo toliko
ljudi, kakor skozi to taborišče"
na Slovenskem. Zato smo upra
vičeno izbrali grad v Brestanici
za Muzej slovenskih izgnancev,
ki ga bomo do kraja urejenega
odprli letos 4. julija. Upravi
čeno smo tudi izbrali ta trg za
kraj osrednjega in dodej tudi
največjega srečanja slovenskih
izgnancev.

Dr.. Tone Ferenc

V A B I LO
vsem nekdanjim političnim zapornikom in
pregnancem: udeležite se osrednje proslave
vseh nekdanjih internirancev ter izgnancev
na gradu v Brestanici pri Krikem!
Komisija za bivše politične zapornike, internirance in de
portirance pri Zvezi združenj borcev NOV Slovenije vabi vse
bivše politične zapornike, internirance in izgnance ter borce
in ostale občane, da se 4. julija udeležijo osrednje proslave v
Brestanici
Proslavo, ki se bo začela ob 11. uri z govori in s kulturnim
programom, organtirata republiški odbor Zveze združenj
borcev NO V Slovenije in občinska skupščina Krško. Posve
čena je 30. obletnici vstaje in 30. obletnici množičnih iz
gonov Slovencev v Srbijo, Hrvatsko, Bosno, Makedonijo in
Šlezijo.
Na proslavo bo vozil posebni vlak iz Gorenjske. Odhod ob l
6.30 z Jesenic in postanek v Lescah, Radovljici, Kranju in
Ljubljani, kamor prispe ob 7.41. Prihod v Brestanico ob
9.16.
Ta vlak se bo isti dan vračal ob 17.20 iz Brestanice in
prišel v Ljubljano ob 18.57, na Jesenice pa ob 20.29.
Na vseh drugih železniških progah bodo redni vlaki oja
čeni
Za skupinsko potovanje je odobren 60-odst, za posa
mezno vozovnico pa 50-odst popust
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Prevoz izgnancev v taborišče na brestaniškem gradu 8. novembra 1941
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Takole so Nemci izganjali Slovence iz Skopic pri Brežicah 8. novembra 194|

OBISK V KRŠKI TOVARNI CELULOZE IN PAPIRJA »DJURO SALAJ«

Stabilizacijski program
Da ne bi mislili, da so oči
krške tovarne celuloze in
papiija uperjene le v bodoč
nost, dokazuje tudi stabi
lizacijski program, ki so ga
sprejeli že takrat, ko so na
črtovali letošnjo proiz
vodnjo. V 13 točkah je zelo
konkretno povedano, na
kakšen način se je potrebno
boriti za boljše delovne
uspehe in za uspešnejše po
slovne rezultate.
Tako so sklenili, da je
potrebno količinsko proiz
vodnjo še preseči, ker vsakih
1.000 ton blagovne proiz
vodnje predstavlja novih 700
tisoč dinaijev dobička. Če
bodo pri proizvodnji upora
bili 8000 ton odpadnega
papiija, bo potrebno uvoziti
25.000 prostornih metrov
manj celuloznega lesa iglav
cev, kar spet predstavlja 4,2
milijona dinarjev prihranka.
Pri izpiranju celuloze in pa
pirja je vsak odstotek izgube
vlaken vreden 2,7 milijona
dinaijev. Geslo: čim manj
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izgube vlaken! In naprej:
investicijsko vzdrževanje je
potrebno poceniti za 30
odstotkov, zmanjšati je po
trebno tudi druge stroške
vzdrževanja, kontrola po
rabe materiala mora biti
stroga.
Osebni dohodki so v pri
merjavi z drugimi stroški
dosegli pomemben znesek,
pravijo v stabilizacijskem
programu. Zato je potrebno
ostati v dosedanjih mejah,
povečati pa je potrebno de
lovno disciplino in povečati
produktivnost. Mimo tega so
se v stabilizacijskem pro
gramu zavzeli za to, da je
potrebno popraviti izvoz,
poostriti kontrolo nad stro
ški —skratka, namesto lepih
besed o borbi za stabilizacijo
so v svojem programu našteli
vse tisto, ^ r je potrebno
narediti, da bo stabilizacija v
podjetju uspela. Petmesečni
rezultati poslovanja kažejo,
da načrte dokaj dobro ure
sničujejo.
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žalostno se zaje dim v dolino, ki ni nikoli prav zelena. Čeprav je dimnik visok, visoko nad glavami drugih hiš, ne more
poriniti dima čez hrib. Dima, ki je postal značilnost kraja.
Beseda gre o tovarni ,J)juro Salaj“ tovarni celuloze in papiija.
Spregovoriti besedo o tovarni, se pravi povedati mnenje o kraju,
v katerem tovarna živi in diha. Kajti Krško in tovarna sta eno,
kraj in dimnik pa dim, ki ga ta dimnik puha, so življenjsko

Včeraj:
Pred poldrugim letom se je iz to
varniškega dimnika žalostno kadilo,
.J)juro Salaj“ je bil v krizi, iz kAtere
je bila v labirintu ena sama dobra
rešitev. Žalostno so v tovarni ozna
njali pomanjkanje celuloznega lesa
in v ^stih mesecih lanskega leta so
morali priznati, da so imeli izgubo v
vrednosti enomesečne proizvodnje,
ker niso bila skladišča dovolj polna.
Težave so reševali tako, da so poveCdli uvoz celuloznega lesa, predvsem
!jglavcev. Povečanje z uvozom je bila
za prazna skladišča samo trenutna
rešitev, ker so izračunali: dolgo
trajen uvoz lahko predstavlja samo
zelo m^hen odstotek vsega lesa, ki
^ potrebujejo. Pri tem so vedeli, da
je celuloznega lesa pri nas pravza
prav dovolj, le sečnja je slaba in
tržne razmere niso urejene. Tovar
niški strokovnjaki so zato poskušali
z dolgoročnimi pogodbami zago
toviti nemoten n ^ u p lesa: prav s
takimi pogodbami si zelo priza
devno še danes in z nekaterimi
g o z^sk im i or^nizacijami na ta
način že sodelujejo. Medtem ko je
celuloznega lesa listavcev, še posebej
4
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Danes:
Letošnji proizvodni naCrt je za 6
odstotkov večji od tega, kar so nare

dili v krški tovarni lani. V prvih
petih mesecih, se pravi do začetka
junija, so dinamični plan presegU za
2,2 odstotka, tako da vsi priča
kujejo, da bodo celo presegU
107.000 ton blagovne proizvodnje,
kolikor so r a č u n i ob začetku leta.
Dosegli pa so bistven premik v iz
boru proizvodnje, saj so lesovine, za
katero so računali, da jo bo ob kon
cu leta 6,000 ton, naredih precej
manj od pričakovanega, zato pa so
izdatno povečali proizvodnjo celu
loze in pap^a, kar je mnogo bolj
pomembno in tudi veliko bolj aku
mulativno. Letošnji proizvodni re
zultati se vsak mesec vrtijo okrog
rekordnega uspeha.
Proizvodnja je za 21 odstotkov
večja kot lani v enakem obdobju,
akumulacija pa je za 11 odstotkov
nad planom. Zavedajo pa se, da se
bo deloma znižala potem, ko jih
bodo prizade h nekateri ukrepi, ki
jih vlada oziroma republika zdaj pri
pravljata. Poprečni osebni dohodek
zaposlenih je 1.870 dinarjev, a je
treba zapisati, da gre sorazmerno
visoka številka na račun tega, da ne
poznajo prostih sobot, nedelj in da
delajo tudi med prazniki.

Tovarniška usmeritev
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bukve, pri nas dovolj, se zatika
drugje: delavcev je vse manj, tovarna
pa ni opremljena tako, da bi lahko
kupovala še neočiščen les. Konec
leta bodo dobili čistilni boben,
potem bo tudi ta težava odpadla.
Kupovah bodo lahko tudi les s skor
jo.
V drugi polovici lanskega leta so
se pogoji normalizirali, delavci so
pokazali zares odgovoren odnos do
dela. Prav zato so proizvodni načrt
celo malce presegli, saj je bila vred
nost proizvodnje 210 milijonov
dinarjev, naredili pa so 101 tisoč
ton. Zal je zaradi teh težav naza
doval izvoz, težave pa se nadaljujejo
tudi letos, saj so v petih mesecih
izvozili komaj 46 odstotkov tistega,
kar so računah. Medtem ko p e
izvoz papiija v Zahodno Nemčijo
normalno, se zatika v Italiji, kamor
izvažajo celulozo, saj so na to trži
šče z ugodnimi kreditnimi pogoji
prodrli tudi Skandinavci, Francozi
in Kanadčani.

povezani v vsakdanjem delu, v neizprosnem boju za življenjski
obstanek in v pdianju za človekovim napredkom . . .
Zato je vsaka beseda, izrečena v tej tovarni, kot bi jo obesil
na mestni zvon: če je dobra, zazveni še lepše, če je slaba, se sliši
še grše. Prav pred dnevi, pred nekaj dnevi, blizu dneva, ki je v
koledaijih ljudi iz tega kraja označen kot občinski praznik, je
beseda iz tovarne zvenela glasno in čisto. Ena sama kratka
beseda: „Da“ na referendumu za pot v bodočnost. . .

Kolektiv je še v dneh kri
ze sam zahteval, da je po
trebno jasno začrtati eko
nomsko pot podjetja. De
lavski svet podjetja je zato
od strokovnih delavcev za
hteval čim hitrejšo eko
nomsko usmeritev. Tovarna
je imela narejen idejni pro
jekt za novo tovarno sulfatne celuloze s skupno
zmogljivostjo 155.000 ton.
Potem ko so pretehtali tržni
položaj in surovinske mož
nosti, upanje in uresničitev
teh načrtov ni bilo več tako
stvarno kot poprej.
Mimo tega so se zavedali,
da so zlasti izdelovalci paiija: niso zavezanih oči
odili mimo splošnega na
predka v grafični industriji,
ki zahteva druge kvalitete
papiija. Ker je tovarna Djuro
Salaj ob tovarni v Sremski
Mitroviči edini izdelovalec
časopisnih papirjev, so stro
kovnjaki ob načrtovanju
čutili nalogo, da morajo iz
polnjevati zahteve grafične
industrije. Zdelo se jim je,
da je tovarna na tem polju v
zaostanku, zato so raz
mišljanja ie bolj obrnili v to
smer.
iz tega je nastal program
za razvoj proizvodnje pa
piija. Dana^ji izbor bo po
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trebno obogatiti s proiz
vodnjo ilustracijskih satiniranih in ilustracijskih pre
mazanih papirjev, izdelovati
pa nameravajo tudi ovojne
papirje.
Po daljšem tehtanju so
nato strokovnjaki menili, naj
bi odstopili od načrtov za
gradnjo tovarne za izdelavo
sulfatne celuloze, pač pa naj
bi rekonstruirali z^jšnji
obrat, ga povečali in pri pro
izvodnji prišli od kalcijeve na
sodobnejšo
magnezijevo
bazo, ki ima tudi to dobro
lastnost, da ne zasmraja
ozračja.
Potem ko so tovarniški
strokovnjaki program pri
pravili, so o njem spre
govorili samoupravni organi
in delavci na zborili delovnih
enot. Delavski svet je tudi
sklenil, naj delavci na refe
rendumu odločijo o tem, ali
se s takim razvojnim pro
gramom tovarne strinjajo.
Še predtem pa so se v to
varni odločili, da bodo o
tem povprašali tudi družbeno-politične in gospodarske
organizacije. Direktor tovar
ne Janez Rošker namreč
sodi:
„V našem kolektivu dela
petina vseh delavcev, ustva

rimo blizu 50 odstotkov
vrednosti proizvodnje v
gospodarstvu vse občine.
Menili smo, da kolektiv
nima pravice, da bi se zaprl
vase, ie zlasti v tej zadevi, ko
gre resnično za širok druž
beni interes. Ko smo potem
skupaj obravnavali program,
so se z njim predstavniki
družbeno-političnih
orga
nizacij in gospodarstva stri
njali.
airmjan pa so se z njim
tudi delavci na referendumu,
saj je oddalo glasovnice 95
odstotkov vseh zaposlenih,
83 odstotkov jih je na listi
čih obkrožilo, da se s takim
razvojem strinjajo. Mislim,
da nam je bil ta program
potreben. Vsaka družina
načrtuje svojo bodočnost,
toliko bolj smo jo bili upra
vičeni in dolžni načrtovati
tudi mi, saj nas je v kolek
tivu blizu 1.200!“
Kaj pomeni ta „da“? Ko
bo program uresničen, bo
blagovna proizvodnja na
mesto današnjih 107.000 že
212.000 ton. Celotni doho
dek se bo povečal od 240 na
556 milijonov dinarjev, aku
mulacija od 24 na 125 mili
jonov, v tovarni bo našlo
kruh 400 novih delavcev!
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Jutri:
Jutri bodo uspehi še boljši, to
zagotavljajo delavci sami, ki so z
množičnim „da“ glasovali za pro
gramsko usmeritev tovarne. Sicer pa
ni da bi s pisanjem prehitevali do
godke in začenjali na koncu. Raje
lepo po vrsti:
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Neločljiva
povezanost
Analitik krške občinske skup
ščine, diplomirani ekonomist
Stanko Vidmar pravi o deležu
tovarne „Djuro Salaj“ v krškem
gospodarstvu;
„Kot kažejo številke, krško
gospodarstvo zadnje čase za
staja. Vzroke za to gre iskati v
znatni odpisanosti vseh osnovnih
sredstev, še posebej opreme, v
pomanjkanju sposobnih stro
kovnjakov in v [Umanjkanju denaija za modernizacijo proizvod
nje. Prav tako precej zavira hi
trejši razvoj tudi to, da mora
krŠco gospodarstvo v znatni
meri k r^itirati kupce.
Občinska skup^ina je nekaj
krat priporočila podjetjem, naj
pripravijo razvojne programe.
Program tovarne celuloze in pa
piija, ki so ga zdaj potrdili z
referendumom, je uspešen korak
pri teh prizadevanjih. Gre nam
reč za odločitev kolektiva, ki za
posluje več kot petino delavcev
v gospodarstvu in katerega druž
beni brutoprodukt se približuje
polovici brutoprodukt a gospo
darstva. Hkrati je tako odločil
kolektiv, ki ima dober posluh za
blaginjo ljudi in pomaga pri vseh
obč^inskih F>otrebah in potrebah
občanov.

Jože Zorko streže stroju za previjanje papiija v Krški tovarni
,JDjuro Salaj“ : „Tudi jaz sem glasoval za programsko usmeritev
tovarne, saj bo to pomenilo napredek. Če ga ne bo deležna naša
generacija delavcev, bodo prav gotovo na boljšem generacije, ki se
bodo zaposlile za nami.“

Djuro Salaj čestita
Ob prazniku krške občine se delovni kolek
tiv največje gospodarske organizacije v kr
ški občini, tovarne celuloze in papirja »Dju
ro Salaj«, pridružuje čestitkam in vošči
vsem delovnim ljudem v občini še veliko
uspehov pri uresničevanju vsakdanjih na
log.
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Ko je bila kriza najhujša, so bila skladišča prazna: lesa ni bilo nikjer. Zdaj ima tovarna venomer
na zalogi za nekajmesečno proizvodnjo celuloznega lesa

Kolona vozil se prebija skozi tesen avtomobilske ceste v Medvedj^
ku. Bela neprekinjena črta je izginfla, disciplina voznikov pa je
kljub temu še ostala

V
Medvedjek- novogoriški voznik (na sliki levo) se pol ure ni mogel hitrosti. Kadar se je na temle merilniku posvetila rdeča luč, je to;
pomiriti s kaznijo ki mu jo je miličnik odmeril, ker je s tovomja- pomenilo: Ustavi vozUo, ker je prekoračilo dovoljeno mejo!
kom vozil za 15 km na uro hitreje, kot je bilo dovoljeno
Izgovor avtomobilistov, da so vozili počasneje, je radar izpodbil

S PROMETNIMI MILIČNIKI IZ NOVEGA MESTA

EN DAN NA NASI MAGISTRALI
Tiste, ki so me 22. junija vi
deli v družbi prometnih milič
nikov na avtomobilski cesti, bi
rad potolažil, da nisem bil z
njimi zato, ker bi me bili zašili,
ampak povsem prostovoljno,
službeno. Dogovorili smo se, da
bomo dan — se pravi od šestih
zjutraj do devetih zvečer —pre
bili na naši magistrali; tovariši z
novomeške prometne postaje
da bodo nadzorovali promet,
jaz pa lovil z objektivom najza
nimivejše motive s ceste. In
tako je tudi bilo . . .
Ko smo bili še v Novem
mestu, je prišlo obvestilo, da se
je pri Poljanah prevrnil neki Ita
lijan. „Naša akcija se začenja z
nesreč 0 ,“ sem spotoma, ko smo
z dvema voziloma hiteli po
avtomobilski cesti proti Treb
njemu, zapisal v svojo beležko.
V nekaj minutah smo bili tam:
v vseku, kjer bela neprekinjena
črta deli cesto v dva pasova.
Prizor je bil pretresljiv: prinz
svetle barve FI 548914 (s kolesi
navs^or), zagozden med škrbi
nami skal in izžljebljenim be
tonskim robnikt)m, dva metra
naprej na kamnu in z glavo med
dlanmi sedeči mož, voznik,
31-letni Vinicio Pianigiani,
arheolog iz Firenc, zazrt v kup
ček razmetanih knjig pred
seboj.
,Perche!
lo
n o n ..

V dolgih kolonah vozil, k i d rč i jo ves dan z d a j v to
z d a j v ono sm er, so fič k i, škode, audiji, m ercedesi,
ko m b iji, tovornjaki, m o to rji, m opedi, z ra zlič n im i re 
g is trs k im i ta b lic a m i
Z a k rm ili sedijo m irni, razbo-^
riti, am biciozni, kom olčarji, skro m n i in b a h a v i— Če s i
d a lj časa na avto m o b ilski cesti, to tu d i opaziš
—

(„Zakaj? Jaz ne . . . “) je komaj treba s prometnimi znaki ome liko p la č ^ ? “ Itd.
Nazaj grede so miličniki lo
razumljivo mrmral arheolog, ko jiti hitrost.
Kajpak nas je zanimalo, ali vili tiste, ki so v poljanskem
so mu obudili spomin na hudi
dogodeL Pripeljal se je iz Ljub bodo vozniki to omejitev upo useku, nedaleč od nesreče arhe
ljane in se nenadoma v tej tesni števali. Miličniki so postavili ologa iz Firenc, prehitevali
znašel za prikolico tovornjaka, radar okoli 200 m od nadvoza počasnejša vozila, čeprav jim je
to prepovedovala neprekinjena
ki je počasi lezel navkreber. in čakali.
bela
črta. „To je moja pwa
Že
prva
vozila,
ki
so
pridrPrehiteti tega vozila ni mogel,
časa za zaviranje ni imel, zato čala od Trebnjega, so hitela kazen,“ je pristavila voznica
seje hotel trčenju izogniti tako, mimo, kot da so bili prometni belega ljubljanskega mercedesa,
da je zavil na desno, kjer je bilo znaki okraski, ne pa opozorilo ko je miličnik zahteval denar.
kljub kamniti steni še nekaj (ukaz), da je treba zaradi dela Mariborčan s polnim tovor
na cesti hitrost zmanjšati. Vsaj njakom pepsi-cole se je hotel za
prostora. Tam pa ga je vrglo.
Pian^ianija so odpeljali v tridesetkrat je tablica STOP v kazen pogajati. Hitro pa se je
novomeško bolnišnico, kjer pa miličnikovi roki pokazala vo premisil, ko je miličnik zahte
val njegove osebne podatke.
so ugotovili, da njegovo zdravje zilom na počivališče.
,,Bom raje plačal, kot da bi
Prav
zabavno
je
bilo
slišati,
ni v nevarnosti. . .
kam pošiljali tisto pisarijo. “
kako
so
se
vozniki
izgovarjali:
Iz poljanske tesni smo šli v
Popoldne so miličniki po
,,Dobro,
videl
sem,
pa
kaj!
Je
Medvedjek, kjer so delavci
stavili
radarsko zasedo na
mar
kdo
mrtev!“
„Nihče
ni
novomeškega cestnega podjetja
Krškem
polju - pri Drnovem.
mrtev,
tovariš,
samo
vozili
ste
na novo zarisavali belo črto ^
In
ko
so
takole lovili tiste
prehitro.
Naš
radar
ne
laže!“
sredini ceste. Razumljivo je, da
drzne
avtomobiliste,
ki so pre„Radar
...?
Kje
ga
pa
ima
sta bila vozna pasova na tistem
liitevali
„v
škaije“
,
se
je kar na
delu znatno zožena in daje bilo te? . . . Če je pa tako . . . Ko

lepem vzel možakar s kolesom
in koso na rami ter počasi viju
gal po magistrali. „Stric, takoj
dol!“ „Ja, kaj pa je? “ „Vam še
ni nihče povedal, da s kolesom
in še zlasti takole s koso ne
smete na to cesto? “ „Prisežem,'
tovariš miličnik, da še nobeden.
Ker ste me tako lepo opozorili,
ne bom več.“ Nedaleč od tam
so avtomobilsko cesto prečkali
še ženska s košem, otrok in pes.
Take zasede so bile kasnge
še na Čatežu in pri Ribnici, a ni
bilo pravega dela —ne za milič
nike ne zame.
Zvečer smo se vrnili na Oto
čec in čakali v zasedi na plo
ščadi pri bencinski črpalki. Na
piko smo vzeli avtomobile, ki
so vozili s pokvaijenimi lučmi.
Čeprav po mnenju milič
nikov promet 22. junga — na

prvi poletni dan - na naši magi
strali ni bil najbolj gost, je bUa
bera kazni kar lepa: šest vozni
kov bo moralo zaradi prekrškov
k sodnikom za prekrške, 47 je
bilo denarno kaznovanih, trem
pa so zaradi pokvaijenih luči
prepovedali nadaljnjo vožnjo.
Dvanajst voznikov, ki so prekr- i
ške samo nakazali, so opozorili. J
Kajpak sem lahko v tem za
pisu z^el le delček tistega, kar
sem z novomeškimi prometnimi
miličniki videl, slišd in doživel
naTRSši magistrali. Pričakoval
sem, da bo prekrškov in kazni'
še več. Glede na pomanjkljivo!
opremljeno cesto —,bela nepre
kinjena in prekinjena črta je le
še tu in tam vidna, prometnih'
znakov je malo in so premajhni
— bi jih pričakoval še več.
Treba pa je priznati, da velika
večina voznikov le pozna red in
pravila za varno vožnjo.
Poleti bo na tej cesti še več
opozoril. Kot vselej bodo de-'
želo preplavili tuji turisti
Gneča se bo povečala. Za vamo
vožnjo bo previdnost še bolj
potrebna. Od voznikov samih,
ne od miličnikov, bo odvisno,
ali bo cesta morišče ali pot, po
kateri se najhitreje kam pride.
Jaz sem proti morišču.
TEKST IN SLIKE:
IVAN ZORAN
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„Ali je mogoče, da sem ostal živ? “ se najbrž sprašuje arheolog iz Firenc ob pogledu na svojega
prevrnjenega prinza, iz katerega se je bil malo poprej izvlekel
DOLENJSKI LIST

Nemško katrco, ki je pred Čatežem prehitevala v „škaije“ , so ustavili v Dmovenri. Voznik m mogel
razumeti, da na naših cestah tudi tako reč štejejo za hud prekršek. Naposled se je vdal, kazni pa m
dobil

POGOVOiR S PREDSEIDNIKOM ZIS

Tudi najbolj ugodna rešitev

To stran ste napisali sami!

mora nekoga prizadeti

Pojasnilo zdravstvene službe iz Ribnice

(Nadaljevanje s 1. strani)

sko stabilnost dežele, v novem valu
pritiskov na neodvisen položaj Jugo
slavije, v notranjem ustavnem pre
snavljanju, ko so se ne brez težav in
odporov uveljavili v zveznem sre^ dišču novi odnosi, ki so zahtevali
' 'nov način dela, pa tudi doslednost,
borbenost, predvsem pa posluh za
spremembe okrog nas.
Glavni razsodnik mojega dela ter
uspešnosti ali slabosti zveznega iz
vršnega sveta je lahko samo zvezna
skupščina, čeprav naravno niti meni
niti drugim slovenskim članom vla
de ali zvezne uprave ni vseeno, kako
ocenjuje naše delo naša matica, poli
tično vodstvo ali delovni ljudje Slo
venije. No, menim, da lahko zVezni
izvršni svet v okoliščinah, ki niso
bile lahke, pokaže nekaj zelo po
membnih rezultatov. Na gospodar
skem področju je npr. izdelal z resolucyo za ekonomsko politiko za to
leto stabilizacijski program, na kate
rega temeljih danes gradyo sanacflske in akcijske programe organizacye v zvezi.
Ustvarjeni so pogoji in tudi kon
kretni programi ter predlogi za nove
sistemske rešitve, razen žal za nov
zunanjetrgovinski in devizni režim.
Zarisani so obrisi za nov srednje
ročni razvoj Jugoslavije (prednačrt
plana). Zvezni izvršni svet je deloval
tudi na drugih področjih; na notra
nje in zunanjepolitičnem področju
je speljal novo metodo sporazume
vanj in dogovarjanj v središču, usta
novil je potrebne koordinacijske in
paritetne komisije, monetarni svet,
koordinacijski odlx)r s predsedniki
republiških in pokrajinskih izvršnih
■^'svetov. Najpomembnejše pa je mor
da, da smo uspeli razčistiti izven
proračunsko bilanco federacije, ra
čune, dolgove in obresti, ki so se
četrt stoletja kopičili v centru ter bi
lahko še leta in leta kalili odnose
med republikami. Presekajoč ta ve
liki vozel, smo veijetno ustvarili
ugodne pogoje za delo novega iz^ vršnega sveta. Ta bo moral v smislu
ustavnih . sprememb delovati kot
[ strokovno politično izvršilni organ
i zvezne skupščine, saj i$o 18 letih
zvezni upravni organi ponovno —se
veda v novih okoliščinah - pre
vzemajo neposredno odgovornost v
izvršilnih organih skupščine."

industrijski ter znanstveni koope
raciji.
Tretji uspeh je normalizacija od
nosov z republiko Kitajsko, Sam
sem imel v tem času razgovore v
Veliki Britaniji, Franciji, Sovjetski
zvezi, Romuniji, stike s predsedniki
vlad skandinavskih dežel ter s števil
nimi državniki vsega sveta na jubilgnem zasedanju OZN,“

- V svojih nastopih ste
mnogokrat govorili o pri
tiskih. Ali bodo ti obstajali
tudi po ustavnih spre
membah?
„Mesto predsednika zveznega iz
vršnega sveta je že po naravi izpo
stavljeno kritiki in pritiskom. To se
veda ni samo jugodovanska .značil
nost*: v vseh demokratičnih državah
so vlade v središču družbene in
državne odgovornosti Prepričan
sem, da bo tako tudi v prihodnje,
kajti različni materialni interesi čla
nic naše skupnosti se morajo v na
šem federalnem središču soočevatl
Najbolj^ ugodna rešitev mora nekoga
prizadeti - to je cena za hitrejši raz
voj družbe kot celote. Kljub mno
gim razočaranjem sem še vedno pre
pričan, da je mogoče vse te pro
bleme razrešiti z demokratičnimi
metodami. Mislim, da nimajo prav
oni, ki bi zaradi parcialnih interesov
hoteli zmanjšati vlogo jugoslovan
skega sredica in njegove zvezne
upravne funkcije. Slednja je tudi po
ustavnih spremembah močno po
membna za vso skupnost, pa tudi za
republike in pokrajine. Jugoslaviji je
potrebna demokratična, sposobna
in odločna vlada, ki Ik> delovala
odprto pod kontrolo in s pomočjo
ne samo zvezne skupščine in pred
stavnikov SFRJ, temveč vseh samo
upravnih organizmov v naši sociali
stični skupnosti"

v predzadnji številki Vašega ted
nika je novinar J. Primc priobčil čla
nek o nesreči v Ribnici, v kateri je
bila poškodovana Ivanka Modic.
Zaradi čudne slike, ki jo prebrani
članek daje o zdravstveni službi v
Ribnici, sodimo, da smo dolžni dati
naslednje pojasnilo:
10. 6. dopoldne je v ambulanto
na precej agresiven način prvi telefo
niral prodajalec v trgovini s spominkarstvom tov. Matoh, da se je v trgu
pripetila nesreča. Dežurna dr. Klunova je takoj odšla na mesto ne
sreče. Tam je našla Ivanko Modic,

Zlikovci
na pokopališču
Na ločenskem pokopališču vsak
večer prižigam lučko na grobu.
Tako sem prišla na pokopališče tudi
v sredo, 23. junija, okrog 18. ure po
poldne, ko sem prinesla rože in pri
šla prižgat svečko. Ko sem prišla h
grobu, sem zagledala neverjeten pri
zor: dragocena lučka, ki je narejena
iz bakra na marmornem podstavku,
je bila uničena. Vrata od lučke so
bila odlomljena, tečaji zviti, vrata so
ležala na pesku, šipa je bila razbita.
Vse skupaj je bilo močno zamazano.
Tudi z nekaterih drugih grobov
izginjajo rože, sem zvedela v pogo
voru. Vprašujem se, ali ni mogoče,
da bi zlikovce našli, in ali ni mo
goče, da bi poskrbeli za red na no
vomeškem pokopališču? Ce bo šlo
tako naprej, bo vse več grobov
oskrunjenih in lahko se zgodi da bo
čez čas kdo našel grob popolnoma
razbit.
T. N., Novo mesto

s

s

s

ležečo na cesti, pri zavesti, brez
hujših krvavitev. Ker je glede na
mesto n^hujše bolečine domnevala,
da gre za poškodbo medenice in
hrbtenice, je prosila kadeta —milič
nika naj pri bližnjem mizarju pri
skrbi desko, ki je pri tovrstnih po
škodbah najprimernejši način za
transportiranje
ponesrečenca.
Vsakršno odvečno premikanje je
lahko usodno. Platnena nosila v ta
kem primeru niso primerna, nosil s
trdo podlogo pa v ambulanti res ni
mamo. Hkrati je takoj odšla v ambu
lanto po napotnice in obvestila rešil
no postajo v Kočevju, da je iz Rib
nice nujna vožnja. Rekli soji, da bo
rešUec takoj odpeljal. Običajno po
trebuje avtomobil iz Kočevja do
Ribnice 10 minut. Rešilec se je nekol&o zakasnil, deske še ni bUo. Dr.
Klunova je bila do prihoda rešilca,
razen ko je bila v ambulanti, ves čas
ob ponesrečenki.
Pripominjam, da je Modičevo
podrl rešilni avtomobil, ki pa je na
svojih nosilih imel tudi nujnega bol
nika.
Tov. Primc se zaskrbljeno vpra
šuje, kaj bo s ponesrečenci v pri
meru vojne, in ugotavlja, da zdrav
stvena služba v Ribnici ne gre v ko
rak s časom. Mislimo, da Primc pre
malo pozna naše delo in da zato
tudi ni poklican dajati tako odgo
vornih izjav. Vsi vemo, da bo v
bodoči vojni vsaka še tako dobro
organizirana zdravstvena služba ne
zadostna, da ne bo dovolj zdrav
nikov, sester in drugega kvalificira
nega kadra, da bi bila vsakemu po
nesrečencu nudena pomoč stro
kovnjaka. Zato je ta služba v Rib
nici ki „ne gre v korak s časom“.

Obiskali smo zamejske Slovence

5. junija smo ribniški turisti obi
skali zamgske Slovence v Čedadu Ln
v Kobaridu smo si ogledali kostnico
iz pive svetovne vojne. Poklonili
smo se pred spomen&om goriškega
slavčka Simona Gregorčiča in Vola
Javna razprava o ustav riča, ki sta veliko pomenila ljudem
pod Krnom in Matajuijem.
nih spremembah je končana.
Robiču smo prestopili mejo in
Zdeq smo torej pred uresni se Pri
spustili ob Nadiži po Beneški Slo
čitvijo dopolnil. Kako gle veniji do Čedada. Tam so nas pri
date na uresničevanje pred čakali člani slovenskega prosvetnega
društva „Ivan Trinko‘‘. V društveni
videnih dopolnil?
dvorani nas je predsednik društva
„Ni mi všeč izraz dopolnilo, ker
Izidor, Predan ganjen prisrčno po
vidim v amandmajih ne samo neko
zdravil, nam zaželel prijetno pjočutje
dopolnilo ali izboljšave sedanje usta
in nas seznanil s tem, kako živijo in
ve, pač pa izredno pomembne, tedelajo zamejski Slovenci „Vsi Slo
venci od Trsta do Trbiža želimo, da
^ineijne ustavne spremembe, ki
Omenili ste zunanje menjajo odnose med republikami nas vi bratje, tam preko meje vedno
in povsod podpirate z besedo in de
med narodi in središčem. Spreminjepolitične uspehe. Ali je zvez
janji ter obiski. Tako nam boste povalni
ustavni
predlogi
so
sprožili
raz
ni izvršni svet zmogel vzpo
prave ne samo znotraj Jugoslavije,
redno s prevladujočo eko
temveč po vsem svetu. Francoski
nomsko problematiko prispe
premier Chaban-Delmas mi je dejal,
vati tudi k zunanjepolitični
da so ti predlogi zanimivi celo za
vlogi Jugo slavije ?
enonacionalno državo. Najodločilnejše za nove ustavne odnose je, da
„Vašim bralcem so znane in blizu
se bodo republike in pokrajine po
naše zunanjepolitične akcye: konfe
trdile kot neposredni dejavniki v
renca neuvrščenih, potovanja tova
federaciji v izgrajevanju ekonom
riša Tita, razgovori naših in gostujo
skega sistema in v nadaljnjem raz
čih delegacij. Dejal bi; kolikor je
voju socialistične Jugoslavije. Morda
notranja gospodarska situacija ne
bo najtežje doseči da bi sporazumi
ugodna, toliko bolj je potrebna
in dogovori v središču ne bili samo
aktivna-■''unanja politika, zlasti poli
rezultat (trenutnih) mišljenj for
tika širjenja ekonomskih odnosov
malnih republiških predstavnikov,
Jugoslavije s svetom,
notra
pač pa sinteza samoupravne iniciati
njih domačih težav ne moremo pre
ve ter, kar se mi zdi še važnejše:
magati sami, pač pa vse bolj z od
kako s sporazumom dogovorjeno
prto ekonomiko. Za zadnji dve leti
politiko učinkovito in na vseh rav
lahko rečem, da smo uspeli napra
neh dosledno v praksi uresničevati"
viti mnoge premike tudi v zunanje
Mitja Ribičič, predsednik ZIS, je
politični in gospodarski uveljavitvi
nato za GLAS še posebej omenil
neuvrščene in neodvisne J ugoslavije.
delež Gorenjske v sedanjem in4jodoPosebg bi omenil naše odnose s so
čem razvoju Slovenije in SFRJ.
sedi, zlasti s sosednjo Italijo, dalje
Mlada dopisovalka
tem je poudaril da je tudi Gorenj
naše zavzemanje v Evropi. ,Evropska
ska zainteresirana za dosledno luesMojca Zagorčeva iz osnovne šole
scena‘ bo v tem desetletju po mojem
„Savo- Kladnik" v Sevnici je že v
ničevanje
stabilizacijskega pro
mnenju prevladovala, kajti razširjen
trenem lazredu postala marljiva čla
grama, kot tudi krepitve enotnega in
■ zahodnoevropski trg bo prinesel Ju
nica dopishiškega krožka in pošilja
odprtega jugoslovanskega trga.
goslaviji nove ,šanse* v trgovinski.
svoje pri^e\i(Je v več različnih mla
dinskih in drugih časnikov. Ko smo
-f' r '
jo vprašali, z ^ a j rada dopisuje, je
odgovorila, da se s tem vadi v miŠijeryu in razvijanju domišljije. Več njelih prispevkov je bilo objavljenih že
v Odmevih, ki jih izdajajo na
osnovni šoli, v listu TV-15, Ku
rirčku in v Dolenjskem listu. Za
11-letno dekletce je to spodbuden
uspeh!
S.Sk.
Zvezni izvršni svet je izdal nov odlok o premoženjskih pogojih za
priznanje lastnosti edinega hranilca družine (Uradni list SFRJ, št,
i 23/71), po katerem se določi enoletni vojaški rok vojaku, če kata
Ukor »Delu«.
strski dohodek njegove družine ne presega na leto 600 din ali če
Ali „Delo" res ne ix)trebuje na
kakšen drug dohodek ne presega na mesec 300 din na družinskega
ročnikov v Ortneku? Smo vam
i člana. Po zakonu o vojaški obveznosti tudi ne sme biti drugega pri
odveč ali nadležni? Kmalu bomo
0 dobitno zmožnega člana v družihi, s katero je nabornik obveznik do
0
kar vsak teden enkrat brez časopisa
vpoklica k vojakom živel v skupnem gospodinjstvu ali jo je preživIjaL
„Delo". N^ navedem samo zadnja
Odlok zač ne veljati 4. junija.
dva primera.
Vojaki v njihovem imenu pa tudi ožji družinski člani (žena, starši
Že tako smo odrezani od sveta.
in njihovi predniki, bratje, sestre), lahko vložijo prošnjo za uveljavitev
Se sreča, da nas naš „Dolenjski list"
redno obveščj^ zato nas pa „Delo"
pravice do skrajšanega vojaškega roka pri občinskem upravnem or
mnogokrat r ^ e z i z izostankom.
ganu za narodno obrambo, če menijo, da izpolnjujejo vse predpisane
Nedeljsko „Delo" smo namesto
0 pogoje. Vojaki katerim je bil zahtevek zavrnjen zaradi dohodkov nad
S. junga dobili šele 8. junija, se pravi
4 doslej predpisanim premoženjskim cenzusom, lahko vložijo novo
šele v sredo, in to iz Osilnice name
5 prošnjo.
sto iz Ljubljane! Zato smo bili v za
I !
Prošnji je treba priložiti dokaze o skupnem gospodinjstvu, o pre
ostanku tudi z DARWILOVO kri
moženjskem stanju in o dnevu rojstva vseh družinskih članov.
žanko. 19. junija zopet nismo dobili
Vojaki ki so že vložili prošnjo, a jim še ni vročena odločba pwe
, Dela". Kdo je za to kriv: pošta ali
4 stopnje, naj ne vlagajo novih prošenj, ker bo zanje že uporabljen
časopisno podjetje DELO?
4
Prosim, upoštevajte tudi pode
ublaženi premoženjski cenzus.
želane, ugotovite, kje je nerednost
4
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT
in odpravite pogoste zastoje za
ZA NARODNO OBRAMBO
0
pošto Ortnek!
4
Naročnik V. P.

Edini hranilec družine
in njegov vojaški rok

—

magali v našem boju za pravice slovendtega življa v Italiji" je dejal
Izidor Predan.
Predstanik turističnega društva iz
Ribnice Janez B r^ar se je zahvalil
za bratski sprejem in izročil društvu
v spomin na prvi obisk Ribničanov
ribniškega krošnjarja.
Enodnevni izlet je bil zelo prije
ten. Videli smo veliko lepega in za
nimivega. Sklenili smo, da bo naš
prihodnji izlet 15. avgusta veljal Slo
vencem v Reziji.
VLADIMIR PREZEU

STA BILA VREK^A
ZAPUŠČENIH ULIC?
Ko sem pred kratkim obiskal
Novo mesto, sem obšel nekaj sta
rejših in novejših ulic. Mesto se je
zadnja leta zelo povečalo, saj je zdaj
že tohkšno kot predvojno Celje.
Zelo sem se začudil, da imata dve
zakotni in zapuščeni ulici ime po
dveh velikih možeh, zaslužnih za
Novo mesto. Od Glavnega trga do
stare gimnazije je Seidlova ulica, ki
ima ime po znanem novomeškem
profesorju. Za staro gimnazijo pa do
Dilančeve ulice je Detelova ulica, ki
ima ime po nekdanjem ravnatelju
novomeške gimnaz-ije in slovenskem
pisatelju dr. Deteli Čudno se mi
zdi da imata ravno ti dve zakotni
ulici ime po dveh tako pomembnih
prednikih. Morda bi kdo znal po
jasniti, zakaj je tako?
g SKOClR

N50KR0N0G:
KDO BO ODGOVARJAL?
Požarnovarnostnemu
referentu
občinske skupščine Trebnje je goto
vo znano, v kakšnem položaju je v
trebanjski občini dimnikarska služ
ba. Dimnikar po več mesecev, celo
pol leta, ne obišče zasebnih gospo
dinjstev. Tako se dogaja nam v Mo
kronogu, verjetno pa tudi v dmpih
krajih občine ni nič bolje. Sprašu
jemo, kdo bo odgovarjal, če se bo
zaradi pomanjkljivega čiščenja zgo
dila nesreča. Od občine priča
kujemo primernih ukrepov. Res je
namreč, da en sam dimnikar v vsej
občini ne zmore obvladati vsega
dela, zato je nujno potrebno nekaj
ukreniti.
g p
Mokronog 100
ZARADI MINUT OB URE
Novomeškemu p o d je ^ „Gorjan
ci" bi rad dal za nas koristen pred
log, ki podjetje verjetno ne bi stal
ničesar, nam pa bi zelo veliko po
menil. Gre za odhod njihovega avt^
busa iz Žužemberka, ki odpelje
proti Novem mestu vsega nekaj minut poprej, preden pripelje „Sapov
avtobus iz Dobrniča. Iz tega k ^a,
ki je 7 kilometrov oddaljen od Zužemberka, odpelje avtobus podjetja
„Sap" ‘ob 5.00, avtobus, last pod
jetja „Gorjanci", pa odpelje proti
Novemu mestu ob 5.10. Avtobusa
se križata za nekaj minu^ nam, pre
bivalcem Dobmiške doline, ki mo
ramo pogosto po opravkih v Novo
mesto, pa je s tem onemogočeno, da
bi takoj nadaljevali pot, in moramo
zaradi tega čakati naslednji avtobus,
ki odpelje šele ob 7.10. Verjetno ne
bi bila prehuda sprememba, če bi
avtobus podjetja „Gorjanci" odpe
ljal nekaj minut kasneje, s čimer bi
nam zelo ustregli Ml potniki iz
Dobmiške doline, bi želeli, da pod
jetje ustreže naši želji če pa ne, pa
vsaj pojasni zakaj to ni mogoče.
S. P., Zagorica

To stran ste napisali sami!

izpeljala v zadnjem letu 80-urni te
čaj iz prve pomoči za bolničarje,
več 20-umih tečajev in manjša pre
davanja iz osnov po vseh vei^ih
vaseh. Ce bi se tov. Primc, preden je
napisi članek, oglasil v ambulanti,
bi mu z vsemi temi podatki lahko
postregli.
Pri kakršnikoli drugi poškodbi bi
bila poškodovanka, kot vedno, takoj
odstranjena z mesta nesreče. Opi
sane okoliščine pa so pripeljale do
te mučne situacije.
Tov. Primc se tudi sprašuje, kaj
šele bo, če mora že zdaj, v miru,
ponesrečenec čakati na prevoz pol
ure. V Ribnici imamo za območje
cele občine le en rešilni avtomobil je
večkrat potrebno čakati še precej
dlje na prevoz, če je odsoten. Da je
t ^ o , prav gotovo ne gre kriviti
zdravstvene dužbe, ki v danih oko
liščinah stori največ, kar more.
Za zdravstveno dužbo:
dr. BOŽIDAR VOUC

NUJNO
da se uredništvo Dolenjsk^a li
sta strinja z vsemi sestavki, ki so
objavljeni na tej strani. - K pri
spevkom, ki jih pošiljate zz. ob
javo v našem tedniku, pripiSte
svoj celi naslov, sicer ne pridejo
v poštev za tisk. Na p o ^ n e že
ljo pisca lahko ostane njegovo
pravo ime za jaypo$t tajoo .(pod
pisal ga bomo s kraticbmi ali
kako drugače), vsekakor pa je
{Hed sodiščem za resničnost,na
pisanega odgovoren predvsem
sam.
UREDNIŠTVO DL

Nadaljevati začeto delo!
Sektorsko posvetovanje o uresničevanju progra
ma za pomoč in varstvo ostarelih
V
Novem mestu je bilo 24. junija Na posvetovanju so govorili še o
sektorsko posvetovanje o uresniče
soseski pomoči, o kadrih, ki so po
vanju akcijskega programa za po
trebni za tako pomoč, o laični pa
moč in varstvo ostarel^a prebi
tronažni službi, o vzgoji mladine, o
valstva. Posvetovanja so se udeležili
vlogi krajevnih skupnosti pri nude
predstavnflci občinskih konferenc
nju in organiziranju pomoči, o so
SZDL in organizacij, ki sodelujejo
cialni pomoči, ki je prem^hna, o
pri uresničevanju posameznih nalog
patronažni službi po zdravstvenih
iz akcijskega programa z območja
domovih in o domovih počitka.
petih občin komunalne skupnosti
Predstavniki iz Novega mesta so me
socialnega zavarovanja Novo mesto.
nili, da bi tudi v novomeški občini
Vodila ga je Mira Svetina, predstav
morali imeti tak dom.
nica republiške konference SZDL.
Osnovno skrb za pomoč in var
Govorili so o političnih, o^anizastvo naj prevzamejo krajevne skup
cijskih in vsebinskih vprašanjih tega
nosti organizacije RK, zdravstvene
programa. Ugotovili so, da je akcij
ustanove, društva upokojencev, de
ski program dobil v vseh občinah
lovne organizacqe in občine, ki s
javno podporo. Bolj pa bo treba posvojimi programi določajo tudi
dcrbeti, da bosta pomoč in varstvo
denar.
učinkovita in stalna. Urediti bo tre
B. F.
ba tudi materialno stran te pomoči.

Tatovi žlahtnih semen
Cigani so vdrli v skladišče »Droge« v Bršlinu in
ukradli 94 kg semen jesenskega podleska — Še
isti dan so jih prijeli in priprli
O vlomu v ddadišče žlahtnih
semen je novomeške miličnike
obvestil Jože Urbančič 22. ju 
nija zjutraj. Zapeli so telefoni in

lUdi n a č e ti
smo ljudje...
Lepa beseda dobro mesto
najde, a ne vselej. Včasih je po
trebno več: dejanja, akcije. Tudi
na cesti.
Potrebni so odločni ukrepi:
proti mopedistom, avtomobili
stom, traktoristom, prikoUčarjem, ki šarijo po našUi prometni
cah s pomanjkljivo opremljenimi
vozili ali pa se gredo —navdih
njeni od alkohola - slalom . . .
Med kontrolo so novomeški
miličniki pred dnevi na cesti pri
sejmišču na Cikavi ustaviU mo
pedista, ki je puščal za seboj
vijugasto sled,
„Vinjen je!"
;,Dajte mu balonček!"
„Ta vsekakor mora pihati."
„Jaz da sera pU? Bežite no!"
se mopedist ni vdal.
,J*otem pa z nami na odvzem
krvi!" so vztrajali miličniki.
„No, no, nekaj sem ga že
spU," se je vdal možakar. „Saj
veste, kako je: garaš in se znojiš,
pa se ti prileže . . . "
„Torej boste pihali? "
- „Nak, to pa ne."
„Gremo na odvzem krvi."
,,Lepo prosim, ne. Priznam:
liter, liter pa pol sem ga pa
res . . . Samo tule, pred vsemi
ljudmi ne bi rad pihal v tisto
reč."
„Stopite z menoj v avto, bova
tam opravila," ga je povabil mi
ličnik.
„Do tule je pozelenel. Dokaz
je tu. Kaj naj naredimo? "
In tako naprej. Mož ni smel
tistega dne več zajahati mopeda.
Kdo ve, če bi prišel cel in zdrav
domov, ko bi ga bili pustili na
vozilo! Da si bo vse bolj zapom
nil, mu bo odbral pridigo še sod
nik za prekrške.
N. N.

pregovorili UKW oddajniki,
tako da se je lov za tatovi začel
še tfsto jutro. Preiskovalci so
vedeli le, da je v skladišče vdrla
skupina, da so se vlomilci spla
zili skoz okno in da je izginilo
94 kg semen jesenskega pod
leska, vrednega okoli 10.000
din.
Že ob 13.40 so miličniki iz
Ivančne gorice sporočili novome
škim kolegom, da so se „malo pred
tem" mudili štirje Cigani v Zagradcu
in v tamkajšnji trgovini ponujali
vreče s prav takim semenom, kot je
bilo ukradeno v Bršlinu. Ker v trgo
vini od Ciganov niso hoteli nič ku
piti, so se le-ti z vrečami napotili
proti Strugam, da bi se jim morda
tam posrečila kupčija. Miličniki iz
Ivančne gorice so jim sledili in jih
tik pred Strugami prestregli ter pri
jeli. Cigani so imeli s seboj še 80 kg
semena; 14 kg se jim je očitno po
srečilo pretopiti v denar.
Prijeto skupino Ciganov so takoj
odpeljali v Novo mesto in jo po na
logu preiskovalnega sodnika poslali
v preiskovalne zapore.
Gradbeno p o d iei|e

NOVOGRAD,
N ovo m esto,
Germova 4
vabi
zarad i ra z širje n ja svo
je deljavnosti v red n o
d d o v n o raznnerje:
1, ekonom skega tehnika

dvomesečna poskusna
doba)
2, gradbenega strojnika
3, KV kljuiavni&urja
4, večje število nekvaiiffciranih delavcev
Ipteiresenti n aj se osebno
zglasijo v u p rav i pod
je tja v G erm ovi ulici 4.

ČEVLJARSKO PODJETJE >^BOR^, D olenjske Toplice
razpisuje

prosto dtelovno m esto v

BLAGAJNI - ADMINISTRACIJI
Pogoj: končana sred n ja ekonom ska šola.
N astop takoj ali po dogovoru. — P onudbe pošljite na
upravo poddetja.
Razpis v elja do zasedbe delovnega m esta.

Janez Černač v Dolenjski galeriji

kultura
in
izobra
ževanje

V četrtek, 1. julija, bo ob 18. uri v Dolenjski galeriji odprta
razstava Janeza Černača, slikaija - samorastnika iz Kočevja. O
njem je za to razstavo napisal znani kipar Stane Jarm te uvodne
besede:
SUkar - samorastnik Janez Čer
V
svetu, ki nas obdaja, smo v bi nač je s svojim ustvarjanjem v soraz
merno kratkem času našel svoj iz
stvu sami Človek išče senco, kjer bi
raz, ki temelji na globokem do
se spočO, in če je ne najde, postane
življanju človekov^a okolja in ne
nemiren in nasilen. Ce mu nagoni
na modnih muhah. V njegovih barv
niso oplemeniteni če prihaja v njem
nih kompozicijah slutimo razpolože
do nasilnih izbruhov, so posledice
nje, ki ga diha čudovita dolenjska
včasih usodne in strašne zaveš svet.
S tega stališča se mi zdi pomembna pokrajina, slikarjeva ožja domovina.
Na zanimivo razstavo vljudno
potreba, da človek svojo notranjost
vabljeni!
ureja, jo plemeniti in bogati z dejav
nostjo, z iskanjem oprijemljivejših
etičnih in estetskih vrednot. Pri tem
je pomembnejše iskanje kot samo
najdenje. Ob iskanju se brusi ne
šteto čudovitih trenutkov doživlja
iskalec pri svojem delu. In če so re
zultati tega iskanja dobri in za ljudi
ki jih zaznavajo, pomembni in spod
budni, potem je to lepo in dobro.

Zaščititi cerl<vico
Kulturna skupnost Kočevje je le
tos namenila medobčinskemu Za
vodu za spomeniško dejavnost iz
Ljubljane 43.025 din, S tem denar
jem naj bi Zavod zavaroval in obno
vil cericvico v Ribjeku, izdelal karto
kulturnih spomenikov in varstva na
rave ter izdelal seznam kulturnih in
naravnih spomenikov.

Jaki v Trebnjem

RAZSTAVA

Za obnovo cerkvice v Ribjeku
bosta zelo verjetno prispevala tudi
republiška kulturna skupnost in
Združeno KGP Kočevje, ki se vedno
bolj ukvaija tudi s turistično dejav
nostjo.

LIKOVNIH AMATERJEV
KRŠKE OBČINE

O
cerkvici v Ribjeku smo že poro
čali, da propada, ker pušča streha;
25. junija zvečer v obnovljenem umetnikovem ateljeju: kipar Vladimir Štoviček in predsednik krške
da je stara nad 300 let; da so v njej
občinske skupščine Jože Radej med poslušanjem kulturnega sporeda. (Foto; Tone Gošnik)
trije bogati oltaiji, izrezljani iz lesa,
in da so pod ometom zelo veijetno
stare freske,
J. P.

Tako domovina umetnika časti

Podpredsednik skupščine SRS dr. Jože Brilej čestital za dvojni praznik
mojstru Štovičku, akademik Božidar Jakac pa je v soboto zvečer odprl
novo umetnikovo razstavo v krški galeriji
Ne bo odveč, če takoj v začetku poročila podčrtamo: s po
membnimi kulturnimi prireditvami so v občini Krško v preteklih
dnevih tudi letos začeli svoj praznik. V petek zvečer je bil kulturni
večer v obnovljenem ateljeju kipaija Vladimira Štovička ob njegovi
75-letnici rojstva in 50-letnici umetniškega dela, v soboto zvečer,
26. junija, pa je jubilant odpri novo razstavo svojih plaket v krški
galeriji.
Jože Horvat-Jaki: ŽIVAL

Kultura naj postane in ostane
osrednji del vsega našega bitja in ne-

lii
DVE RAZSTAVI V KRANJU V galeriji v kranjski mestni hiši raz
stavljata svoja dela akademski slikar
Igor Pleško iz Ljubljane in Franc
Boštjan iz Raven. Njuni razstavi bo
sta odprti do 9. julija. Igor Pleško je
znan tudi našemu občinstvu, letos
se je predstavil v Lamutovem likov
nem s^onu v Kostanjevici ŽAGARJEVE NAGRADE - V
Ljubljani so prejšnji teden podelili
tradicionalne Žagarjeve nagrade za
uspehe na prosvetno-pedagoškem
področju. Med nagrajenci ni nikogar
iz Dolenjske, Bele krajine in Spodn j^ a Posavja.
KONCERT V KOSTANJEVICI V obnovljeni samostanski cerkvi v
Kostanjevici je v soboto, 26. junija,
nastopil komorni moški pevski zbor
iz Ceha. Pod vodstvom diri^nta
prof. Egona Kuneja je izvedel izbor
skladb domačih in tujih ustvar
jalcev. V imenu Dolenjskega kultur
nega festivala je celjske pevce po
zdravil
ravnatelj
kostanjeviške
osnovne šole Lado Smrekar, ki je
poudaril, da s to prireditvqo konču

jejo v Kostanjevici šolsko leto
1970/71. Ravnatelj Smrekar je
omenil, da bo poslej zadnja junijska
sobota praznik njihove šok, po
častili pa ga bodo — kot tokrat —z
umetniško prireditvijo. Njegovim
besedam in koncertu je prisluhnilo
veliko domačinov in gostov, ki so v
soboto malone do zadnjega kotička
napolnili novi hram umetnosti v Ko
stanjevici.
KONCERT V BRESTANICI - V
nedeljo, 27. junija, je moški pevski
zbor „Svobode* iz Brestanice iz
vedel na brestaniškem gradu kon
cert, posvečen 30-letnici vstaje.
ZAČETEK RIBNIŠKEGA FE
STIVALA- Z Donizettijevim ,,Don
Pasqualom“ se je začel v soboto, 26.
junija, tradicionalni ribniški festival.
V torek, 29. junija so v Ribnici
ustanovili kulturno skupnost. Za
predsednika so izvolili prof. Jožeta
Kuralta.
V soboto, 3. julija zvečer bo dru
ga predstava Ribniškega festivala.
Šentjakobsko gledališče iz Ljubljane
bo predstavilo MoUerovo komedijo
„Scapinove zvyače“.

hanja: samo z njo in z njeno po
močjo bomo sposobni in voljni uresr
ničevati težke naloge, ki nam jih
nalagata današnji in jutrišnji dan.
Počastitev umetnika, ki je vse svoje
življenje posvetil domovini in na
šemu delovnemu človeku, je tudi to
krat dokazala, da se v krški občini
zavedajo dolga, ki ga ima skupnost
do umetnosti in njenih živih ustvar
jalcev. Taka skrb vodstev vseh družbeno-političnih o^anizacij in skup
ščine v krški občini naj bi našla po
vsod pri nas veliko posnemovalcev!
V petek zvečer se je zbralo kakih
40 prijateljev, častilcev in sorodni
kov kiparja Vladimira Štovička v
njegovem obnovljenem ateljeju tik
nad leskovškim gradom. Jože Radej,
predsednik krške občinske skup
ščine, mu je izrekel tople besede za
hvale in priznanja za dosedanje delo,
vsi pa so umetniku prisrčno čestitali
in mu voščili še dolga leta sreče in
ustvarjanja. V sporedu so sodelovali
Rajko Stupar, Vasja Matjan in od
lični moški pevski zbor iz Brestanice
pod vodstvom Adolfa Moškona.
Mojstru Stovičku je čestital tudi dr.
Jože Brilej, podpredsednik skup
ščine SRS in se dalj časa zadižal z
jubilantom v prisrčnem pogovoru.
Predstavnik Numizmatičnega dru
štva iz Zagreba je ta večer prinesel
mojstru kiparju diplomo o častnem
članstvu v tem društvu, saj ima kot
medaljer izredne zasluge za to zvrst
umetnosti v naši državi.
V soboto zvečer je odprl umet

nikovo razstavo v krški galeriji aka
demik Božidar Jakac, poklicni in
življenjski prijatelj našega jubilanta.
Prisrčno in toplo mu je čestital za
vse, kar Vladimir Štoviček v umet
nosti pomenL Na obeh večerih se je
umetnik Štoviček ganjen zahvalil za
izredno pozornost, ki so mu jo iz
kazali domača občina in številni lju
bitelji umetnosti Tudi v gal^iji so
brestaniški pevci pokazali svoje moj
strsko znanje.
Razstava bo odprta do 18. julija.
TONE GOŠNIK

V
okviru prireditev ob letošnjem
prazniku občine Krško bodo likovni
amaterji v tej občini jutri ob 12. uri,
takoj po slavnostni seji družbeno
političnega zbora krške občine, od
prli svojo novo razstavo na gradu
Brestanica. Njihov klub prizadevno
dela in združuje svoje člane v res
nično delovno celoto, sadove tega
ustvarjanja pa nam bo pokazala ju
trišnja razstava. - Vabljeni!

ZAKLJUČNI NASTOP
Glasbena šola v Ribnici je na za
ključku šolskega leta organizirala
nastop svojih učencev, ki je zelo
lepo uspel. Vsi izvajalci so bili delež
ni burnega ploskanja. Preteklo šol
sko letp je obiskovalo glasbeno šolo
nad sto učencev in učenk.

SPREJET
NAČRT TIS
Skupščina temeljne izobraževalne
skupnosti Ribnica je 23. junija spre
jela finančni načrt za leto 1971. Za
A program je določeno skupno
4.907.000 din, za B program pa
519.000 din. V A pro^amu je za
jeto šolstvo, v B programu pa vrtci
glasbena šola, delavca univerza in
druge ustanove.

V
soboto, 3. julija, bo Tabor slo
venskih likovnih samorastnikov v
Trebnjem v prostorih domače
osnovne šole ob 18. uri odprl raz
stavo umetniških del slikarja Jakija
iz Nazarij v Savinjski dolini. Z uvod
no besedo bo slikaija predstavil
prof. Zoran Kržišnik, ravnatelj ljub
ljanske Moderne galerije. Posebnost^^i
svoje vrste bo tokrat koncertni pro- ‘
gram, W ga bo izvajal orkester Pri
moža Baranje. Zanimiva razstava
znanega slikarja, ki bo danes ob 18.
uri na (Glavnem trgu v Mozirju odprl
svojo -,Boutique Jaki“, bo v l^ebnjem pdprta vsak dan dopoldne in
p opolne do vključno 28. julija.

Kaj je narobe v mišljenju?
Kulturno akcijo je za svojo sprejela tudi ZKPO — Pri načrtovanju kul
turnega razvoja misliti po novem: večtirnost mora izginiti
Kulturno akcgo, ki sta jo začela Socialistična zveza in sindikat,
je predsedstvo Zveze kidtumo-prosvetmh oiganiza(^ Slovence
prejšnji teden vzelo za svojo. Tako se bo zavzemalo tum za u re ^ čitev srednjeročnega sloven^ega kulturnega načrta, kije zastavljen
do leta 1975.
kulturna organizacga, je za
akcijo še posebej odgovorna.
Prisvojitev kulturne akcige za
Sestavljavci sredigeročnega i
delovni načrt ZKPO je bila prinačrta slovenske kulture bi mo
čjjcovana in povsem logična, saj
rali po mnenju ZKPO upošte
bo kulturno problematiko kot
vati dosedanje ustaljene po
pomembno sestavino družbene
stopke,’ki so veljali v pospeševa
problematike laže razreševati le,
lcu kulturnega razvoja naše re
če bo breme porazdeljeno na
kar največ dejavnikov. Od tega publike. Prav tako ne bi smeli
je kajpak odvisno, ali bo kul prezreti sprememb, ki so prišle
turna akcga doživela uspeh ali in so za kulturo obetavne, od
neuspeh. ZKPO, ki je v dolo kar smo dobili kulturne ^upčenem pomenu specializirana nosti. Predsedstvo ZKPO je po

udarilo, daje treba najprej spre
meniti način razmišljanja o na
črtovanju in šele potem načrto
vati, ni pa razvozlalo, kaj je bilo
do zdaj narobe v tem razmišpnju.
Kultura bo napredovala in
kulturna akciga se ne bo izrodila
le, če bodo vsi, ki so jo začeli in
sprejeli za svojo, vedeli eno in
ne delali drugače, kot govorili
Večtirnost mišljenja bo treba
odpraviti in v tem spoznanju je
treba bržčas iskati odgovor na
vprašanje, da je bilo „nekaj“ v
našem načrtovaigu narobe, kaj^
je bilo pa ZKPO ni vedela pra-*
vega odgovora.

\

F.S. F i n ž g a r

STRIGI
Skomizgnil je z rameni, molčal
pa prijel dekl^, kije šla mimo njega, in
jo odvedel na ples.
Oče je za lup nagubančil čelo, ki se
je takoj spet ujasnilo. Zamahnil je z
roko, se obrnil in vase zamrmral:
„Kakor sem ga presodil, tak je.‘‘ In je
sedel k Zaplazniku ter začel govoriti o
padajoči ceni živine.
Na pohioč je šlo. Svatje so privabiU
z d(?ma tudi tiste, ki niso imeli sva
tovskega oblačila, da vsaj nekaj oku
sijo. Tudi dekle in hlapce. Od fare in
še od sosednjih krajev se je nabralo
fantov zaplečnOcov, ki so se utaborili
na podu pri godcih, da je bila že prava
jtiska. In vsi so jedli do sita, vsi so pili
po mili volji. Zdelo seje, da so Podlogaijeve shrambe kot blagoslovljena
pojedina v puščavi.
Ko pa je udarilo polnoči, sta prišla
svatovska teta in Lucija in lastna
botra. S skrr/nostno slovesnostjo sta
zaprosili ključ od gospodarja in šli v
sobico, kamor so bili zložih Lucijino
jalo in kjer je bila določena spalnica
OLENJSK I LIST

za poročenca. Teta in botra sta za
seboj zaklenili. Dekleta in žene so
oprezovale krog vrat, ki se niso odprla
— celo uro ne. Ob eni pa sta ženi
odprli duri na stežaj. Vsa radovednost
se je zgrnila pred prag sobice. Dve
sveči sta goreli ob bogcu in rahlo raz
svetljevali sobo.
,JVlm-ram!“ je vse ostrmelo. Teta in
botra sta nastlali zakonsko postelj.
Skoro do stropa so kipele bele bla
zine. Skozi vezenine je sijalo rdeče in
modro.
,,M-mm!“ so se začudili in vedno
nove gruče so pritiskale pred vrata.
Dekleta so sredi polke popustile ple
salce in pritekle gledat. Celo možje si
niso mogli kaj, da bi ne pristopili.
Prav tik podboja je slonel tudi Boltežar. Sprva seje čudil z drugimi, natb
je bušil v smeh, ki ga je hipoma usta
vil, kot bi odsekal. Zatopil se je v vso
lepo tajnost te sobe, obraz se mu je
zresnil, začel je stiskati ustnice, nič
več ni slišal šepetanja svatov. Pred
njim se je pokazala strašna skrivnost,
ki je bila ves čas v njem in je ni pre
poznal. Stisnila ga je za srce, da bi
zakričal. Ni zakričal; toda prebledel
je; že precej vinski se je v trenutku
iztreznU, si delal gaz s komolci med
radovednimi in bežal skozi vežo, kjer
je izbil Maruši burkle iz rok. Še ozrl se
ni, ko ga je ozmeijala s pijanim koleštralom. Ubežal je na teman kot za
hlevom in se sesedel na tnalo.
,,Lucija!“ je pritajeno zakriknil,
glava mu je klonila na prsi.

Takrat pa ga je potapljala po rami
roka in nekdo seje zasmejal.
„Ti, Mihor? “ se je ozrl na brata, ki
gaje sledil za hlev.
„Oh, zakaj sem jo zamudil? “ je
stiskal pesti in skoraj bi se bil razjokal.
„Ne trapaj!“ mu je trpko prigo
varjal Mihor.
,,Mihor, ti ne veš,“ se je zgrabil za
prsi, „kaj trpim! Ne prenesem! Jaz
grem - kar zdaj.“
.J'Jikamor nc pojdeš. Za hlapca ji
boš 7
„Grem, grem, grem,“ je topotal z
nogami kot togoten otrok.
„Jaz pač —ti pa ostaneš 7
„Mihor, ne draži me!“ Boltežar je
pograbil brata za, rame in ga tresel.
,JDa veš, še nocoj to noč izginem. O, Lucija!“
„Če nisi baba, daj mi roko!“
Brata sta si stisnila desnici.
„Ti ne veš, da imam že najeto sobo
pri rudniku v Lepi njivi. Jutri odidem.
Ali greš z mano? “
,,Ne jutr! Pri tej priči pojdiva.“
Mihor je stisnil bratovo roko krep
keje.
„Če si mož, pojdi in naveži si culo.
Ko se vrneš, si jo nave žem še jaz —in
vržem obe skozi okno. Pod izbo je
tema in nikogar ni tam. Ti počakaj
pod oknom. “
„Sam Bog te mi je dal za brata!“ je
stiskal z obema rokama Boltežar
Mihorjevo in takoj zginil krog vogla
ter se hitro zgubil skozi svate na izbo.
Stran uredil; IVAN ZORAN

Mihor je šel še enkrat pred pod.
Veselje bil, ko je družica plesala s svo
jim fantom, ki je prišel zaplečevat.
Prijel je za roke Zaplaznikovo deklo in
se zakadil z njo v vrtinec. Tako je pri
bijal ob pod, da so udarci pre^ušali
glas trobent.
Medtem pa je Boiiežar vezal sve
ženj. Ko je snel šopek s klobuka, gaje
držal dolgo pred seboj. Lucija mu ga
je bila pripela. Nato ga je položil na
mizo — in še se ni mogel odtrgati od
njega, dokler ni spet segel po njem in
si ga pritisnil na ustnice. Potem ga je
zvil in dejal med obleko v sveženj.
Ko je Boltežar stopil iz veže na
podič, je Mihor privriskal s plesalko s
poda in jo vodil v hišo, da jo pogosti.
Na pragu sta se brata srečala in si
pomežiknila.
Trda noč je bila. v zvezdnati
jasnini sta hiteli dve črni senci sredi
snegov s Podloga v dolino. V hribu je
lajal lisjak in se jezil na trobente, ki so
udarjale s poda.
VI
Osmero neugnanih svatov je do
jutra ostalo na Podlogu. Ko je Gašper
prišel mednje, so si že pripravili ter
jatev za vino, ki ga po šegi mora ženin
dati „na rožance‘ . Izmislili so si
zanko za Gašperja. Nekdo seje namaškaral za inženirja, v hrib za hišo so
imeli napeljano vrv, ob voglu hiše, kjer
je bila Gašperjeva spalnica, so pa stali
s krampi.

„Kaj ugibate? “ jih je vesel vprašal
Gašper.
„Pot za vzpenjačo merimo. Ti imaš
mlado in lepo ženo, ki bo dobro
kuhala in mnogo cvrla. Za cvrčo je
treba drv. Torej ji bomo postregli in
napravili iz gozda vzpenjačo, da bodo
drva kar sama letela pred hišo. Ker
nam je pa napoti tale vogel hiše, ga
bodo možje podrli, da dobimo pot.“
„Oho!“ se je začel upirati Gašper.
„Nič oho! Mera tako kaže.“
„Kako kaže mera? “
„Osem Štefanov vina na rožance!“
Burka se je razpletla, možje so
grozili voglu s krampi, inženir je trdno
gonil svojo, dokler se seveda ni Gašper
podal in za odkup vogla svoje spalnice i
odmeril vina, ki so ga moški odnesli k j
sosedu in tam ob harmoniki nadalje
vali gostijo.
Lucija je stala na podiču pred hišo.
Tudi ona se je smejala trdemu, z
dovtipi zabeljenemu pogajanju. Toda
njen smeh ni bil iskren. Silila se je-, z
očmi pa neprestano nekaj iskala.
Ko so odšli paberkovači z vinom, je
Lucija vprašujoče uprla oči v Ga
šperja, ki se je ves srečen vračal
hišo: ,Končano! Lepo je bilo, ali ne,’
Lucija? “
Lucija ga je še vedno gledala in,
kakor da ni slišala vprašanja, rekla:
„Kje sta Mihor in Boltežar? “
,JJaj se odpočijeta,“ je brezskrbno
zamahnil z roko Gašper. ,,Mihor je bil
neugnan. Truden je. “
Št. 26 (1109) — 1. jullja*1971

Kaj potem, ko telo izgori ?
Naši mladi delavci, ki odhajajo v tujino na delo,
bi se hiorali zavedati, da je zdravje ena na j več
jih človekovih dobrin in vrednot

LJUBLJANA — V soboto je bila
seja republiške konference ZMS, na
kateri so sprejeli osnove za izdelavo
delovnih programov v organizacijah
ZMS ter izvolili novo vodstvo repub
liške konference Zveže mladine Slo
vence. Med drugimi je govoril pred
sednik republiške konference ZMS
Živko Pregl, ki je poudaril: „Osred
nja naloga slovenske družbe in mla
de generacije v njej je brez dyoma
oblflcovanje in uresničevanje načrta
dolgoročnega razvoja republike na
temelju odnosov, ki jih uveljavljajo
ustavni amandmaji. Od prihodnosti
si lahko obetamo veliko le, če bomo
bistveno spremenili položaj delovn ^ a človeka, ki mora resnično od
ločati o pogojih in rezultatih svojega
dela. Do po^edov in m ijenja ^udi
mor^o imeti napredne sile vse^ozi
aktiven odnos. Oblikovati morajo ši
roko zamisel ideološkega, gospodMskega in političn^a razvoja repu
blike in doseči jasno opredeljevanje
vseh nas o njg in na tq osnovi
NOVO MESTO - V dnevnem
varstvu novomeSce osnovne šole
„Ka^e Rupene“, ki gaje obiskovalo
166 učencev, so ob z^ljučku šol
skega leta pripravili lepo razstavo
likovnih in tehničnih izdelkov učen
cev. Razstava je bila odprta samo en
dan in je doživela lep obisk.
BAZA 20 - Te dni ima oskrbnik
Baze 20 Lojze Murn izredno veliko
obiskovalcev. Največ je šolskih izlet^ o v , ki prih^ajo v Kočevski Rog
iz vse Slovenije. Oskrbnik nam je zaupal, da ga nekateri mladi obiskovalci izredno razočarajo. Niso nam
reč redki primeri, da mladina uni
čuje vse, kar ji pride pod roke. Na
parkirnem prostoru pod Bazo 20 pa
je vsak dan tako, kot da bi bilo tam
kakšno večje mestno smetišče. Vsi
obiskovalci imajo s seboj svoje vo
diče; ne vemo, kam gledajo, ko mla
dina dela škodo!

NAJLEPSE

je

M lI l#

v reki, ki odhaja s trebuhom za krahov v tujino, je tudi precej
mladih ljudi. Ne bi pa mogd z gotovostjo trditi za vse, da je tak
njihov korak potreben in upravičen. Marsikdo bi se lahko zaposlil
doma, si našel primemo delovno mesto in se izpopolnil v poklicu,
ki ga veseli. Tako ^ mlad človek v želji, da bi čimprej uspel in si
ustvaril primerne življenjske pogoje, pretirava in prehitro izgoreva.
Niso redki primeri, da so se mladi ljudje, ki so šli v tujino z veliko
voljo in življenjsko energijo, po nekaj letih vrnili domov z načetim
zdravjem.
Nihče ni proti temu, da so naši
mladi delavci v tujini pridni Vendar
bi se morali varovati pretiravanj, ki
gredo največkrat na Šcodo zdravja.
Ciy delodajalcev na tujem je, da iz
mladih teles izžmejo čimveč koristi,
s^ vedo, da se bodo gostujoči de
lavci prq ali slq vrnili v svojo domo-

TELOVADNI NASTOP
IN PODEUTEV
PRIZNANJ
Na osnovni šoli v Boštaryu pri
Sevnici so ob zaključku letošnjega
šolskega leta priredili razstavo šol
skih izdelkov m učiL Imeli so tudi
telovadni nastop, razdelili so Kaju
hove bralne značke, Vegove značke
in razne pohvale. Razstava in telo
vadni nastop sta navdušila številne
obiskovalce.
T. D.

vino. Torej je njihova parola: v čim
krajšem času imeti od njih največ
koristi!
Ker večina naših ekonomskih iz
seljencev le računa, da se bo po
nekaj letih „tlake** spet vrnila do
mov in se zaposlila v domačih delov
nih organizacijah, ne bi smela poza
biti na težave, ki bodo lahko na
stale. Načeto zdravje bo gotovo
zmanjšalo njihove delovne sposob
nosti Prepogosti izostanki z dela,
bolniške, zmanjšana delovna sposob
nost ne bodo naletele pri ljudeh, ki
so v delovni organizaciji že leta, na
razumevanje. Se več, rodili se bodo
očitki, ki bodo ustvajjali neprijetno
ozra^e. Zato bi moraJi vsi, Id gredo
na tuje, vedeti, da je človek upošte
van samo toliko časa, dokler kju da
od sebe. bolnega in izmučenega pa
včasih kot pravgo, tudi pes ne po
voha. Zal je tako tudi res!
SLAVKO DOKL

Rokometašice SSD „Martina Kota^^ so osvbjfle H. mesto v repu
bliki in pod vodstvom tovarišice mentorice Mar^e Zupančeve stal
no napredujejo. (Foto: S. Dokl)

SSD Šentjernej tretje
ŠŠD na osnovni šol! Martina Kotarja v Šent
jerneju je ocenjeno za tretje najboljše društvo
v naši republiki — Največ dosegle rokometašice
Pred dnevi so podelili priznanja
šolskim športnim društvom za ob
dobje 1970/71. Svečanost je bila v
Ljubljani, priznanja pa je pod^eval
predsednik ZMS Slovenija 2i\ico
Pregl V kategoriji šol IL stopnje je
na 15. mestu šolsko športno društvo
z brežiške gimnazge. Najvi§o uvrsti
tev od ŠŠD z Dolenjske so dosegli
Šentjernej čani s tretjim mestom v
kategoryi šol I. stopnje. ŠŠD iz Ko
čevja pa je na osmem mestu.
Te dni smo obiskali mlade šport
nike na Šentjernej ski šoli in se pogo
varjali z rokometašicami, ki so letos
bile druge v republiki. Učenke Než
ka Kromar, Stanka Ručigaj, Vida
Trenz, Jožica Turk, Milena Jereb,
Lučka Pavlin, Jožica Gornik, Jožica
Lekše in Slavica Zagorc so pod vod
stvom tovarišice Marije Zupančeve
dosegle največji uspeh v zgodovini
šentjernejskega športnega društva.
Dekleta so povedala, da rade vadijo
in da bi še igrale ^upaj, če bi se
vključile v športno društvo Šent
jernej. Ve'Čina jih bo končala osnov
nošolsko šolanje in gredo v novo
meške srednje šole.

DOMA

Ko smo opazovali vadbo mladih
Šentjemejčaidc, smo videli njihov
velik smisel za to lepo in razgibano
igro. Res bi bilo škoda, da se razdre
mladi kolektiv, ki je pokazal že to
liko lepega.

LJUBLJANA:
NOVO MESTO 79:56
Novomeški košarkarji so v zad
njem kolu slovenske lige doživeli
prvi poraz. Malce nepričakovano so
v Ljubljani izgubili z Ljubljano.
Medtem, ko je bil polčas še neodlo
čen (36:36), so v nadaljevanju gost
je znatno popustili in močno iz
gubili. Kljub porazu so po prvem
delu presenetljivo na prvem mestu, v
jeseni pa se bodo skupaj z Branikom
in Savskim naseljem borili za naslov
prvaka, ker so vse druge ekipe moč
no zaostale. Za Novo mesto sp igra
li: Šepetave 18, Splichal 14, Ž. Ko
vačevič 8, Počrvina 2, S. Kovačevič
6, Pirc 6, Piletič 2, Sobar, Bencik,
Špiler, Colarič.

Novomeščanke porazile
Ljubljano
Tereza Kesovija, naša priljub
ljena pevka zabavne glasbe, je v
Franciji našla svojo drugo do
movino. Med Francozi je zelo
priljubljena, zato so jo določili,
da bo zanje pela na „pevski
olimpiadi" v Atenah. Ker njena
pesem ni bila sprejeta na festival,
je Tereza izjavila, da bo s toliko
večjim užitkom pela na Split
skem festivalu, kjer se namerava
za pesem skladatelja Kabilja do
bro pripraviti. Verjetno tudi za
Terezo velja pregovor: „Povsod
^e lepo, najlepse pa doma!**
^

V teh dneh unajo na Bazi 20 precej obiskov. Največkrat pride
obiskat partizanko trdnjavo v Kočevskem Rogu šolska mladina.
Na sliki: učenci z Reke se pogovaijajo s prvoborcem Lojzetom
Murnom, ki jim pripoveduje o življenju partizanov med revoludjo.
(Foto: S. Dokl)

USPEL PEVSKI NASTOP MLADIH

Mladi glasovi kot zlati zvončki
Nastop mladih novomeških pevcev je v sodelovanju z izkušenimi pevci
Tatjano Gros, Sonjo Vaš in Janezom Rustjo izredno uspel
v nedeljo zvečer so se nam v
Domu kulture v Novem mestu v pri
jetnem večeru i^smi, glasbe in hu
morja predstavili nekateri mladi no
vomeški pevci ob asistenci preizku-

Pevka Tabana Gros zadnje čase
spet nastopa pred domačo
publiko: v petek je pela na
C^očcu na prireditvi Moda mla
dih. (Foto: M. Vesel)

šenih in priznanih dasov Tabane
Gros, Soi^je Vaš in Janeza Rustje.
Vsi, ki so bili v dvorani, so zado
voljni zapuščali prireditev, ki je
vžgala. Zlasti so navdušili prijetni
glasovi deklet, za katere smo doslej
samo slišali. Meri Teropšič, Ljud, mila Udovč, Emilga Udovč in Vla' sta Lampret so nas prepričale, da
znajo peti in da bi lahko nastopale
tudi na zahtevnejših prireditvah.
Precej zaslug, daje pevski nastop te
kel brezhibno, ima tudi ansambel
Orioni, ki je pripravil tudi posebne
aranžmaje za vse pevce.
Posamezne točke je povezoval
Riko Urh, ki je vnesel precg živah
nosti, tako da je prireditev tudi s te
strani lepo uspela.
O naših starih znancih TatjanT
Gros, Soi\ji Vaš in Janezu Rus^i ni
potrebno posebej govoriti. Ustavili
se bomo pri mladih in obetajočih
pevkah, ki so s svojo ^jubkos^o in s
smislom za ritem navdušile vse v
dvorani. Gledalci niso varčevali s
priznanji, debutantke so ga za
služile.
Posebna komisija, izbrana med
gledalci, je ocenjevala najboljšo po
pevko. Največ glasov je dobila pe
sem „Rose nel buio**, ki jo je pela
gimnazijka Emilija Udovč, na dru
gem in tretjem mestu pa sta bili
pesmi, ki jih je pel Janez Rustja
„Sole mio**, „Gli occhi miei**.

Na prireditvi je s precejšnjim dele
žem sodeloval tudi belokranjski hu
morist Toni Gašperič, ki je s svojim
znanim humorjem zn^ stvarem priti
do konca; kot ponavadi je doživel
izreden sprejem.
S. DOKL

Končano je letošnje spomladan
sko odbojkarsko prvenstvo. Moška
ekipa Novega mesta, ki je v zadnjem
tednu odigrala tri srečanja, si je
končno le zagotovila obstanek v
družbi najboljših. V odločilnem sre
čanju z Gorenjem iz Velenja o Novomeščani pod taktirko odličn^a
Marjana Breščaka porazili goste in s
tem dobili dragoceni točki. Med
tednom so gostovali tudi v Mariboru
in drugouvrščenemu Braniku priza
dejali' precg težav. Zadnje srečanje s
Kamn&om doma pa so hitro i^ubili; gostje so bili za razred boljši
Končano je tudi tekmovanje v repu
bliški ženski odbojkarski li^. Mlada
dekleta, ki jih vodi prizadevni Franc
Pučko, so spomladi igrala še zunaj
konkurence. Vendar so Novo
meščanke že opozorile nase. Štiri
srečanja so izgubile, tri pa dobile.
Razen ene so vse tekme odigrale na
tujem. Jeseni bodo igrale v konku
renci in lahko pričakujemo, da bodo
z igro, kot so jo pokazale, trd oreh

NOVO MESTO : GORENJE
(VELENJE) 3:1
BRANIK (MARIBOR):
NOVO MESTO 3:2
NOVO MESTO : KAMNIK
0:3
NOVO MESTO :
UUBUANA
3:1
Končna
moške lige:
Kanal
Branik
Novo mesto
Kovinar
Ljubljana

lestvica

odbojkarske

18 16 2 52:16 34
18 15 3 48:23 33
18 7 11 28:36 25
18 6 12 29:45 24
18 O 18
2:54 18

Krško prvo na Dolenjskem
Končano je tekmovanje v spomla
danskem delu dolenjske kegljaške
lige. Prvo mesto je osvojila ekipa
Krškega, ki ima enako število točk
kot drugouvrščena Celuloza. Krča
nom se pozna, da imajo dvostezno
avtomat^o kegljišče. Zmaga dveh
krških ekip je nekoliko prese
netljiva, vendar zaslužena. Preseneča
slaba uvrstitev novomeške Krke,
Brežic in Zužemberica, ki so nek^j

Ivan Molan državni
prvak?

Na sobotni reviji mladih pevcev
je s svojim lepim glasom navdušfla poslušalce tudi Ljudmila
Udovč.

vsem ekipam. Veseli nas, da dekleta
tako vztrajno vadijo in da ima trener
Pučko pri roki kar 12 igralk.

Na drugi dirki za državno prven
stvo v speedwayu, ki je bila v ne
deljo v Ljubljani je branilec lan
skega naslova Krčan Ivan Molan
vnovič vknjižil vseh 15 možnih
točk. Na tej tekmi se je posebno iz
kazal mladi Evald Babič, ki je osvo
jil peto mesto, čeprav je v eni dirki
padel Do konca prvenstva sta ostali
še dve diriti. Ce bo Ivan Molan po
novil uspeh iz Maribora in Ljub
ljane, mu naslov državnega prvaka
ne more uiti Boj za ostala mesta pa
je še odprt. Brez možnosti za osvo
jitev enega vi^ih mest tudi Evald
Babič n i
Vrstni red po dveh dirkah: 1. Mo
lan 30 točk, 2. Oršič 27, 6. Babič
19 itd.

časa bili celo med n^boljšimi eki
pami
Končna lestvica spomladanskega
dela:
Krško
12 9 O 3 5567:5138 18
Celulozarl2 9 0 3 5824:5631 18
ŽdcZ”
ničar 12 8 O 4 5230:4807 16
Sevnica 12 7 O 5 5510:5447 14
Rudar
12 7 O 5 4885:4833 14
Iskra
12 7 O 5 5283:5294 14
Stari
devet 12 6 O6 4640:4677 12
Luknja 12 5 O 7 4963:4922 10
Trebnje 12 5 O7 5128:5207 10
Brežice 12 5 O 7 5319:5516 10
Vseh
devet 12 4 O8 5194:5319 8
Žužem
berk
12 3 O9 5126:4878 6
Krka
12 3 O9 5126:5605 6
J. MRZLAK

NOV REKORD
LEVSTIKOVE
Na pokalnem atletskem prvenstvu
SRS za mlajše mladince in mladinke
ki je bilo v soboto v Ce^ju, so dolenj
ski predstavniki dosegli nekaj lepih
uspehov. Naj lepši dosežek je drugo
mesto Levstikove iz Kočevje, ki je s
skokom 5,19 m-dosegla tudi nov do
lenjski rekord. Kot Levstikova sta
tudi Novomeščan Možina in Baumgartner iz Črnomlja osvojila srebro.

NOVO MESTO - Končanje prvi
del tekmovanja v kegljanju za posa
meznike v kategoriji 4 x 200 luča
jev. Po prvem delu je v vodstvu Ja
nez Turk (Novo mesto), ki je podrl
1655 kegljev. Vrstni red: 1. Turk
(Nm) 1655, 2. Rodič (Železničar)
1646 3. B^c 1641, 4. Ferlin (oba
Krško) 1639, 5. Gričar (Trebnje)
1638, 6. Rožič (Nm) 1632, 7. Weiss
(Rudar) 1621. 8. Jarc (Krka) 1621,
9. Bratož (Železničar) 1620, 10.
Mržljak (Rudar) 1613 itd. (J. M.)
KRŠKO - Končan je nogometni
turnir v okviru delavskih športnih
iger krške občine. Prvo mesto je
osvojila krška Celuloza. Rezultati
finala: Celuloza : R u d n i 4:1, Elektro : IDB 4:1, TSŠ : Kovinarska
6:3, Obrtniki : Papirkonfekcija 4:1.
Končni vrstni red: 1. Celuloza, 2.
Rudnik, 3. TSŠ, 4. Kovinarska, 5.
Elektro, 6. IDB, 7., 8. SOP in usluž
benci ObS itd. (L. H.)
BREŽICE - Vodstvo celjske no
gometne podveze je obvestilo upra
vo NK Brežic, da bo ekipa igrala
kvalifikac^sko tekmo za vstop v slo
vensko consko nogometno ligo.
(V. P.)
^
NOVO MESTO - Končan je no
gometni turnir v okviru občinskega
sindikalnega prvenstva. Prvo mesto
je zasluženo osvojila ekipa IMV, ki
je vsa srečanja dobila, le eno je remi
zirala, V zadnjem kolu so bili dose
ženi naslednji rezultati: Pionir :
Krka 3:2 Kremen : Iskra ^ n t jernej) 5:3 in IMV : I ^ a (Zbk.)
3:3. Končni vrstni red: 1. IMV, 2.
kremen - Elektro, 3. Iskra (Žbk.),
4. Pionir, 5. Krica, 6. Iskra (Šent)
itd. (J. M.) ,
KRANJ — V Kranju so bile tretje
športne igre delavcev cestnih podjetg Slovenije. Novomeščani so se
kar dobro odrezali V malem nogo
metu so bili trej^i, v odbojki drugi, y
namiznem tenisu prvi, v šahu pa
tudi tretji. (M. H.)
BREŽICE - V nedeljo je bilo
v Ljubljani republiško rokometno
prvenstvo za n^adince: 23 ekip je
tekmovalo v 4 skupinah. Brežičani
so zmagali v svoji skupini in so v
finalu zasedli četrto mesto. (V. P.)

V NEDEUO: KONJSKE
DIRKE V ŠENTJERNEJU
Klub za konjski šport iz
Šen^emeja oiganizira v ne
deljo, 4. julija, tradicionalne
konj^e dirke, razen tega pa
bo tudi tekmovanje v pre
skakovanju ovir. Prireditev
se bo pričela ob 14. uri. 0 ^
ganizatoiji vabijo na priredi
tev vse ljubitelje k o n j^ ^ a
športa.
^
KRŠKO - Ena najbolj zanimivih
disciplin športnega programa letnih
delavskih športnih iger je prav go
tovo vlečenje vrvi V moški konku
renci so zmagali rudarji s Senovega,
pri ženskah pa ekipa Kovinarske.
Vrstni red pri moških: 1. Rudnik
Senovo, 2. Kovinardca, 3. Agro
kombinat itd; pri ženskah: 1. Kovi
narska, 2. Agrokombinat, 3. Lisca.
(L. H.)
BREŽICE — Te dni je Brežice
obiskal dr. Stritar, eden naših n^bopih strokovnjakov za urejevanje
igrišč. Na mestnem stadionu si je
ogledal naprave ter obljubil, da bo v
najkrajšem času izdelal načrte za
ureditev nogometne površine in
atletske steze. (V. P.)
NOVO MESTO - V zadnjem
kolu dolenjske ke^jaške lige so bili
doseženi naslednji rezultati: Celulozar : Iskra 507:452, Trebnje : Žu
žemberk 439:411, Rudar : Brežice
464:418, Vseh devet : KrŠco
389:446, Stari devet : Luknja
416:400 in Sevnica : Krka 504:476.
(J. M.)

Novomeški športniki si bodo
prav gotovo zapomnili IX.
tekstiliado. Ce ne bi bila ta ve
lika prireditev v Novem mestu,
prav gotovo na Loki še ne bi
imeli lepega asfaltnega roko
metnega igrišča. Ko bodo na
peljali še elektriko, bo Novo
mesto dobilo športni objekt, ki
se ga športniki zelo veselijo. Ro
kometno igrišče bo služilo tudi
za druge namene. Na svoj račun
bodo prišli tudi kotalkarji, ki se
zdaj v glavnem prevažajo po novomešlah ulicah in svoja mlada
življenja izpostavljajo nevarnosti
Precejšen delež, da je igrišče na
lx)ki končno-urejeno. ima ti ui
delovni kolektiv NOVOTEKSA.

---------- Krpanov kofl6tk---------

DRAGOCENA POMOĆ IZ ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE
»DANA«,

Šoie n i več

tovarn a rastlinskih sp e c ia lite t

Ifil

in d e stila c ija , M IRN A

H

objavlja

vec prostih delovnih mest

ŠKROPIVO

KV strojnega ključavničarja
Pogoji: KV delavec k lju čav n ičarsk e stra k e z enoletno
prakso.
E ^ š n je za sptrejem m orajo kandidata vložiti do 15. ju 
lija 1971 p ri splošni službi p o d jetja.

VODORAVNO: 1. vrsta krivulje
v matematiki, 9. mesto ob Kaspij
skem jezeni, 10. hivaška vprašalnica, 11. vrsta izumrlih pingvinov,
12. kazalni zaimek, 13. Alun Delon,
15. Anton Aškerc, 16. vodja zna
nega narodnozabavn^a ansambla
(Lojzek 18. boleči krči po celem
telesu, 21. če, ko, 22. plesen na
vinu, 23. lansko leto, 24. urin, 26.
svetopisemski človek, ki je preživel
vesoljni potop, 29. predigra, uvodna
igra, 32. splet las, 33. latinski vez
nik, 35. Karlovac, 36. te n i ^ klub,
37. izvir, 39. lučq, 40. delo, oprav
ljati kaj, 43. najviši predstavnik de
lovne organizacije.

ALI
MVCODIFOL

O DLIČNI
PROTI
BOLEZNIM
NA VINSKI TRTI.
HMELJU,
VRTNICAH

Ch e v r o n - PARIŠ
GENERALNO'ZASTOPSTVO ZA

SFRJ
AGROTEHNIKA
Ljubljana,Titova 38

NAVPIČNO: 1. mesni izdelek, 2.
ime igralke Neilsen, 3. najdaljši
konec kopnega v morje (dvojina), 4.
ploskovna mera, 5. Bole Tone, 6.
vzklik, s katerim ustavljamo živino,
7. Vojvodinec, 8. letovišče ob slo
venski obali, 13. krilo rimske ko
njenice, 14. 24 ur, 16. majhno se
dalo, 17. mesto v Banatu, 19.
Edvard Kardelj, 20. domača pritrdilnica, 24. parada, mimohod, 25.
erbij, 27. Olimpijske igre, 28. izmetač, sesalnik, 50. figura, geome
trijski pojem, 31. lesena, vrtna
hišica, 54. predstavniki vrste, 36.
trup, život, 38. trije enaki so
glasniki, 39. bajka o bogovih, 41.
Agrokombinat Emona, 42. Vuk
Karadžič.

v času, ko se nahaja Jelka Lavrič po zaslugi številnih bralcev,
naročnikov in prijateljev našega lista na zdravljenju v zasebni IdiiiiW dr. Hansa Selzeija v Schoenmuenzachu v Nemčiji, je prišel glas
o naši dobrodelni akciji tudi do slovenskih rojakov po svetu. Pri
spevali so že lep delež, da bi dekle ozdravelo.
V soboto, 26. junija, nas je obi
skal Ivan Turk, doma z Zajčjega
vrha na Gorjancih, ki že 12 let živi v
ZDA Prišel je z ljubko ženo in dve
ma otrokoma na večtedenski oddih
v domače kraje, v naše uredništvo
pa ga je spremil tov. Dolinar, očim
Jelke Lavrič. Matt Hutar, Hutaijev
Matija po domače, ki živi v Euclidu
v ameriški zvezni državi Ohio, je
tov. Dolinaqu že pred tedni pisal, da
zbirajo rojaW v ZDA pomoč za Jel
ko. V časniku „Ameriška domo
vina" so se Stanislav in Jože Bobič
iz Clevelanda ter Matt Hutar obrnili
na rojake, da bi pomagali pri Jelkinem zdravljenju. „Ameriška do-

Za kratek čas
ORTHOPHALTAN

Hutarjev Matija iz Euclida in Stanislav ter Jože Bobič iz Clevelanda so
poslali, kar so za Jelko Lavrič podarili slovenski rojaki v ZDA: 909 dolar
jev — Prijazno pismo Ferlinčevega 'Lojzeta in darilce iz Avstrije: vsi želijo
Jelki vse najboljše!

priBZi I A b o k m a u j iz Sla
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MEk KHJIlift
KHlUElljffiAlEKSIKDHA
SUHENIJE

REŠITEV KRIŽANKE
OD 24 JULIJA
VODORAVNO: 1. Bačer, 6. tla,
9. -astra, 14. Anica, 1*5. ion, 16.
pirit, 17. lek, 18. bankir, 21. roža,
22. Ot, 23. Gale, 24. lik, 26. sak,
27. Mark, 28. silak, 30. Na, 31. gol,
32. Nin, 33. rja, 35. to, 36. o^ok,
39. omot, 42 OSC, 44. liv, 45. Stip,
46. TR, 47. sneg, 49. Moškon, 51.
NEP, 52. cinik, 54. sto, 55. unija,
57. Akaba, 58. tat, 59. Selan.

DOLENJSKI LIST
Novo mesto

Črnomelj: še
enkrat »đa«
19. junija sta si na matičnem ura
du v Črnomlju po 50 letih zakona
ponovno obljubUa zvestobo Ana in
Leopold Pintarič s Tanče gore. Od
bornik Janez Žunič, ki ju je po
novno poročil, jima je s čestitkami
izročil tudi darilo občinske skup
ščine. Ana in Leopold J*intarič sta
se pred 50 leti poročila v Kočevju,
kjer sta si skušala ustvariti dom. Živ
ljenje je Leopolda zaneslo v Nem
čijo, Holandijo, po vrnitvi pa spet v
Senovo,
Rajhenburg,
Zagorje,
Krmelj in še v Kanižarico, kjer je bil
po 42 letih dela upokojen. Skupaj s
sinovoma Poldetom in Ferdinandom
in hčerko Anico je bil med vojno v
partizanih, žena pa je bila z mlajšo
hčerko doma aktivistka na terenu in
poslanka kočevskega zbora.
MARIJA RADOVIČ

Zlato Vegovo priznanje devetim Dolenjcem
Na nedavnem republiškem tek
movanju mladih matematikov se je
izmed Dolenjcev najbolje uvrstil
Bojan Mohar iz Kočevja, ki je z 22
točkami delil 11. do 18. mesto.
Kočevsko osemletko je na tem
tekmovanju zastopal le Mohar,
vendar je - čeprav sam - priboril
šoli doslej najboljši uspeh na takih
tekmovanjih.
Ostali zastopniki dolenjskih šol,
ki so si še priborili zlato Vegovo pri
znanje, so se uvrstili tako: 31. do
41. mesto si dele Janez Senica
(Vavta vas), Zdenka Kranjc (Mirna)
in Alenka Kebelj; za njima pa so še
Janko Bevc in Vane Keržan (oba iz
Novega mesta), Andrej Vačkovič
(Ribnica), Ivo Pavšič (Mokronog) in
Sih^a Makarovič (Novo mesto).
Zlato Vegovo priznanje je prejelo
82 tekmovalcev od skupno 135.
Med njimi je 9 Dolenjcev.

TEKMOVANJE GOLOBOV — PISMONOŠ

Tuškov golob je zmagal

DRUGA KNJIGA KRAJEVNEGA LEKSIKONA SLOVENIJE prinaša najprej opise
občin po abecednem redu in nato v okviru vsake občine še opise posameznih krajev z
nasednjimi podatki: nastanek in razvoj, glavne značilnosti reliefa, klime, vodovja,
vegetacije, kratek vsebinski pregled naseUtve, seznam naselij in gibanje prebivalstva v
zadiqih sto letih, pregled celotnega goroodarstva po panogah, prometne zveze, tu
rizem, kulturne ustanove, šole, kulturnojzgodovinsld spomeniki, pomembni domačini
posameznega kraja itd.
^
DRUGA KNJIGA KRAJEVNEGA LEKSIKONA SLOVENIJE bo zanesljiv in nepo
grešljiv informator občinam, upravnim organom, vodstvom političnih organizacg, go
spodarskim podje^em, kulturnim in znanstvenim ustanovam, šolam in vsem, ki lwkorkoli sodelujejo v upravnem, političnem, gospodarskem in kulturnem življenju.
imUGA KNJIGA KRAJEVNEGA LEKSIKONA SLOVENUE bo imela okoU 700
strani velikega formata (21 x 29 cm), natisnjena bo na brezlesnem papiiju m vezana v

Od Postajne do Kočevja je letel 69 minut
Tekmovanje golobov-pismonoš je
organiziralo v nedeljo, 20. junija.
Društvo za varsto in vzgojo ptic iz
Kočevja. Udeležilo se ga je 5 rgcev
golobov s skupno 64 golobi. Okoli
55 km dolgo pot od Postojne do
Stare cerkve pri Kočevju oziroma
Kočevja je prva preletela golobica
Franca Tuška iz Stare cerkve, ki ima
doma mlade. Za pot je porabila uro
in 9. minut. 32. minut kasneje sta

Nesreča na mostu
(V Š v i c i ) se je zgodila grozna nesreča. Bli
zu mesta Bazel se je podrl Čez reko Birs vodeči
most, ko je šel čezenj železniški vlak. Mašina in
vagoni so padli v vodo. Bilo je na vlaku čez 600
oseb; do 200 ljudi je mrtvih, veliko ranjenih.
Cele družine so polnile. Grozan je bil pogled;
iz razbitih v^onov so gledale, po vodi plavale,
glave, roke, noge„krvava oblačfla. Železo, kije
držalo most se je vdalo, ker je bilo preslabo.
Vodstvo te železnice bo moralo pred sodngo.
( D v o u m n o ) Žena (na smrtni postelji:)
„Gotovo bodeš kmalu za menoj prišel v nebesa,
dragi mi sodmg mojega življenja!** —Mož: „Le
znesi se na to, ako b<^eš ti v nebesih, bom tudi
jaz tu imel nebesa.“
.(Iz B e l e C e r k v e, dne 22. jinija 1891.)
— Pri nas se je 300 letnica blažene smrti sv.
Alojzija obhajala z velikimi slovesnostmi, dne
18., 19. in 20. je bilo ob 6. uri zjutraj pri zelo
okinčanem in s podobo sv. Alojzija okrašenem
stranskem altaiji veliko duhovno opravilo s pe
timi litangami. Vsak dan je prišla k službi božji
vsa šolska mladina v polnem številu, ter je pre
jela svete zakramente. Po sv. maši in opravljeni
zahvalni molitvi šolske mladeži pričela se je pa
šolska veselica. O pol deveti uri peljeta gg. žup
nik in učitelj vso šolsko mladino k g. Majzelnu,
kjer je bila miza pogmena za krajni šolski svet
in 144 otrok, kojih je pa radi deževnega vre
mena izostalo 22.

Založba hkrati opozaija, da ima na zalogi še izvode
PRVE KNJIGE KRAJEVNEGA LEKSIKONA SLOVENIJE
po ceni 120 din (pohisnje). Pri nakupu obeh knjig imajo naročniki prav tako ugodnost
lO-mesečnega obročnega odplačevanja.
NAROČILA SPREJEMAJO vse knjigarne v Sloveniji in zastopniki založbe. S prilo
ženo naročilnico se lahko tudi neposredno naročite na knjigo pri upravi
DRŽAVNE ZALOŽBE SLOVENUEj
61000 Ljubljana, Mestni tig 26-^

NAROČILNICA - D L
Obvezno naročam
DRUGO KNJIGO KRAJEVNEGA LEKSIKONA SLOVENIJE
vezano v polusnje^za w no 240 din.
Naročam tudi
PRVO KNJIGO KRAJEVNEGA LEKSIKONA SLOVENIJE^
vezano v polusnjcjza ceno 120 din.
Naročnino bom poravnal: - takoj
- v 10 mesečnih obrokih p o
din
Knjigo poSljite na nulov: - stalnega bivališča
- na kraj zaposlitve’^
Neustrezno, prosimo, prečrtajte!)
Kraj in datum:
Podpis:

V

i

•g.

priletela goloba Janeza Kovačiča in
Jožeta Androjne iz Stare cerkve;
Kovačičevi kar trije hkrati.
Rejci n^boljših treh golobov so
prejeli diplome, ostali udeleženci pa
pohvale.
To je prva večja prireditev novega
društva za vzgojo in varstvo ptic v
Kočevju, medtem ko bo naslednja,
ki jo pripravljajo, razstava ptic.
J. PPIMC

Ana in Leopold Pintarič sprejemata darilo obč. skupščine

Obsojeni postopki uprave

'JAH Hfff% T a vnASAlr la h lrn tiftfvWSnilri n n n iv n flin t ild i v

(Iz Š t. J a n ž a , dnć 26. junija.) - Na sv.
Janeza Krstnika dan smo imeli tu tri nesreče.
Prva zjutraj. Že bolj star mož iz Jesenice, fare
Št. Ruperške, je peljal oglje na Sevnico, pa je
mej tem tako nesrečno padel pod voz, da mu je
dvakrat kolo čez nogi šlo in mu je strlo eno
nogo popolnoma, dmgo pa na pol. —Gospodar
je šel na vse zgodaj s pripravljeno galico vino
grad škropit, pa komaj je prvo posodo natočeno
spraznil, se mu je dmga vsa s škropilom napol
njena posoda zvrnila ter tako nerodno konja za
seboj potegnila, daje moral konjsko opravo raz
rezati, da je konja otel. —Popoldne ob 3. uri se
je pa v b liž ji vasi Pristavi dim pokazal in na to
precej ogenj, kateri je bil radi mnozega gradiva;
škope, mrve, suhe detelje v kozolcu in slam
natih streh tako silen, da ste dve kmečki hiši,
dva poda, dva svinjaka in jeden kozolc do tal
pogoreli. Jednemu gospodarju, Antonu Knezu,
je pogorel dve leti stari fantič, dva konja, dve
govedi, dva prašiča. Nesreča velika. Zažgali so
otroci. Ljudje pravijo, da nas s temi nesrečami
Bog opominja, nq farnega patrona sv. Janeza
Krstnika bolj praznujemo.
( Č e š k a r a z s t a v a ) se sveti, kakor ne bi
bili m o^i pričakovati najbolji zagovomiki naših
sevemih bratov. Obiskuje jo neizmerno število
ljudi. Tudi izmed Slovencev se jih je vže mnogo
peljalo tje gori; še več pa jih pojde za njimi.
(Iz Dolenjskih Novic 1. julija 1891)

. .. šport zbližuje ljudi Na
tekstilnih igrah v Novem mestu
jih je nekajkrat tako približal,
da so se skoraj stepli. . .
. . . Novomeški košarkarji so
v soboto v Ljubljani izgubili
prvo tekmo: mislili so, da gredo
na piknik, ki ga imqo šele to
soboto!
. . . Če bi organizatorji ljub
ljanske razstave o kiču videli ob
ponedeljkih novomeške stojnice
na Prešernovem trgu, bi raz
stavo gotovo pripravili v Novem
mstu. . .
. . . Toni Gašperič, sicer uči
telj, je tako dober humorist, da
se mu vedno vsi smejejo. Celo
otroci na metliški osemletki,
kadar jih sprašuje za rede!
. . . Vse več ljudi se oglaša,
da na novomeškem pokopališču
spet kradejo cvetje in uničujejo
grobove^ Kaj bo šele, ko se
bodo ogreli za obešenjaški
humor in bodo zlikovci balinali
z glavami. ..
. . . F Cateških Toplicah so
pustili gosta čakati na postrež
bo skoraj pol ure. Nič hudega,
saj je toliko časa potreboval
tudi iz Novega mesta do tam!
. . . Na Čatežu bodo v ne
deljo odprli velik ribnik. Ribiči
so si oddahnili: zdaj, ko je Krka
tako umazana, v njej namreč
nič več ne ujamejo. . .

KNJIGA vsebuje nadrobne opise naslednjih občin:
ČRNOMEU - DOMŽALE - GROSUPUE - KAMNIK - KOCEVJE - LITIJA LJUBUANA-BEŽIGRAD - LJUBUANA-MOSTE-POUE - LJUBUANA-ŠIŠKA LJUBUANA-VIČ-RUDNIK - METLIKA - NOVO MESTO - RIBNICA - TREB
NJE
V posebnih poglavjih bo opisano mesto LJUBLJANA s posebnim ozirom na njeno*
upravno-poiitično, prometno, kulturno in gospodarsko funkcijo v preteklosti in seda
njosti.
I^ JIG I bo priloženih 7 preglednih zemljevidov občin v merilu 1:100.000 in več
barvni načrt Ljubljane po najnovejših podatkih.
DRUGA KNJIGA KRAJEVNEGA LEKSIKONA SLOVENIL bo zajela okoli 2000
samostojnih nasel^ in obširen oris mesta Ljubljane. V primerjavi's prvo knjigo Krajevn ^ a lekiskona Slovence so opisi v dmgi knjigi bistveno dopolnjeni, ker zajemajo tudi
zgodovino posameznih šol in vseh količkaj umetnostno pomembnih cerkva. Med opise
naselij so uvrščena tudi tista, ki so bila med zadnjo vojno uničena in so sedaj opustela.
Drugo knjigo sta —tako kot prvo —uredila dr. Roman Savnik in prof. France nanina.

Najboljši dolenjski
matematik je Mohar

Najboljši matematflci iz skupine šestih, sedmih in osmih razredov v
k o č e v ^ občini Kočev^o občino je na republiškem tekmovanju
zastopal Bojan Mohar (najvišji na sliki) in se odlično uvrstil. Med
135 tekmovalci si je delil kot n^boljši Dolenjec 11. do 18. mesto.
(Foto: J. Primc)

movina“ je objavila pretresljiv čla
nek, povzet po našem prvem se
stavku o Jelki, in rojaki so se od
zvali.
„Prinašam vam 909 ameriških do
larjev, ki so jih dali rojaki iz Štajer
skega kluba, skupina Slovencev iz
Kanade ter številni posamezniki iz
aevelanda in drugih krajev, kjer
žive naši ljudje . . . “
nam je dejal prijazni Turkov Ivan,
ki se še dobro spominja novomeških
tabornikov in tabora novomeških
vajencev ob Jadranu. Z ženo sta spet
obnovfla enoletno naročnino za Do
lenjski list, povedala pa sta, da v
Ameriki naši rojaki še zbirajo po

moč za Jelko. Prisrčno smo se i r ^
zahvalili za uslugo in pozdrave,
hkrati pa se toplo zahvaljujemo
vsem, ki so preko „Ameriške do
movine" doslej prispevali za Jelko
Lavrič. Iz našega lista bodo lahko
razbrali, kako poteka njeno zdrav
ljenje, njihova pomoč pa je drago
cen prispevek za kritje velikih stro
škov, kijih tako zdravljenje terja.
909 ZEV\. dolarjev smo v pone
deljek vložili na devizni račun Jelkine mame pri Dolenjski banki in
hranilnici v Novem mestu. Tam se
nahajajo tudi druge devize, ki sojih
za Jelko Lavrič medtem podarili:
posamezniki - slovenski rojaki iz
raznih krajev v ZDA: 27 dolaijev;
rojaki iz Kanade: 15 kanadskih do
larjev; Jože Kozjek iz Rosentala v
Avstriji: 10 ZDA dolaijev, medtem
ko je Luis Ferlinc iz Clevelanda p<>
slal ček za 78 ZDA dolarjev (k tej
vsoti so prispevali člani Štajerskega

kluba iz Clevelanda 50 dolarjev, dru
go pa je dalo 6 rojakov iz Cleve
landa).
Lojze Ferlinc, kije za Jelkino bo
lezen zvedel iz Dolenjskega lista, je
poslal Jelkini družini tudi zelo lepo
pismo, polno tolažbe in spodbud,
saj ptavi, da , . . . nikoli ni noč tako
temna, da ne bi bilo vsaj ene zvezdi
ce na’ nebu!“
Njemu in vsem drugim rojakom,
zlasti pa še obema Bobičema in Ma
tiji H u t^ u v Clevelandu in v Eucli
du: prisrčna hvala za dragoceno
pomoč!
Vse rojake po svetu tudi ob tej
priložnosti prisrčno pozdravlja nji
hov stari znanec:

„šole ni več!“ so vpili goče: „Verjamem, da ti je
deca po blatni cesti, ko je hudo, saj ni vredno zvoniti,
ko je toča pobila. Eno mi pa
ravno poldan zvonilo.
„I, rrienda se ni podrla, vendar povej: koliko časa se
ka-li? “ jih vprašam bolj iz pa sin uči za šolo? “
navade, da zasukam pogovor
„Nič. Zabit pa tudi ni.
na svoj mlin.
Dvojke naj bi mu dali že za
„Kje neki! Počitnice ima voljo tega, ker sploh pride v
m o , s o mi odgovarjali in šolo, mar ne? “
me čez in čez preglasili.
„Ze mogoče. Meniva se
Dalje jih tudi nisem poslušal, raje o tem, kdaj ima čas za
kcgti k meni je tedaj pri uk.“
stopil možak brez vsake po
„I kdaj? Zvečer, ko vse
nižnosti pa rekel: ,J^artin, ti drugo opravi, spiše naloge,
veliko sveta obhodiš, pa mi če jih ni preveč, ali pa gre
povej, če je to prav. Samo spat. “
našega so v šoli vrgli. “
„Veš kcg? Ako mi za
„Pa je hudo potolčen? “ meriš ali ne, le to ti povem:
me je zaskrbelo.
domače opravke postorite
„Kaj se sprenevedaš? Iz sami brez njega, on ruq se pa
delal ni, to je. Ne morem knjig loti. Čemu ga ne bi
verjeti, da je samo našega erikrat pustili, da opravi nadoletelo. Pravijo, da je len in loge in se nauči, kar se
v šoli samo spi, da je brez mora, “ rečem srdit.
nalog in ne vem kaj še vse.
„To pa ni mogoče. Naj
Vendar to ni res. Tako je prvo je delo, potlej šele šola,
priden, da nič tega. Zjutrcg Mar n aj bodo krave lačne,
vstane že ob petih ali še prej, naj se seno moči, plevel za
da opravi pri živini v hlevu. raste in les zgnije? “
Potlej gre eno uro daleč v
Imelo me je, da bi mu jih
šolo in spotoma nese še mle
ko naprodaj. Opoldne še ju- napel, pa sem le mimo re
žine ne použije, že hiti na kel: ,^ k o si tak, bog ti po
travnik h košnji ali okopavat magaj! Več so ti krave in vse
na njivo. Kadar ni tega, po drugo kot tvoj sin. Prav ti je.
dira les v gozdu in ga vozi. Pa naj bo tvoj sin tak kot
Vsak večer mi pa pomaga jurček za grmovjem, ko ima
pri suhi robi. Do en^stih de premalo uka. Ne zameri
lamo. Vidiš, toliko mi po mojim besedam, sam si me
stori, za odraslega mi zaleže, prosil za to, “ še pristavim in
nazadnje pa vrže leto proč!“ grem svojo pot.
Z glavo sem majal in se
grozno čudil, da je to mo
MARTINKRPAN

Komunisti
in
sindikalno
vod stvo Z ID A R JA obsodili
postopke u p r a v e podjetja,
n eu p rav ičen sk lep d e la v s k e 
ga s v e ta in izjava tajnika
podjetja

Sklepi te združene seje sirer niso
preveč strogi, vendar so dali vedeti
upravi podjetja, da ne more odločati
le po svoji glavi, pač pa mora upo
števati zahteve delavcev.
j. p.

GOLOBARJI: Na sliki je vseh pet uddežencev tekmovanja s pred
sednikom društva Štefanom Henigmanom. Prva je bila samica
Franca Tuška (čepi in jo drži v roki). Zadnji je priletel domov
golob Jožeta Androjne, ki je na eno oko slep in je za pot potre
boval skoraj dan in pol. (Foto: J. Primc)

..v.... .v....

Zaradi nedavne prekinitve
dela (štrajka) na gradbišču blo
ka borcev v Kočevju in odnosa
uprave podjetja do stavkajočih
delavcev je bila 23. junija zdru
žena seja izvršnega odbora sin
dikalne organizacije in osnovne
organizacije ZK Kočevskega
podjetja ZIDAR, na kateri so
razpravljali tudi o sklepih zad
nje seje občinske konference
ZK.

Komunisti in vodja sindikalne or
ganizacije so zelo kritično obravna
vali odnos uprave podjetja do preki
nitve dela 9. in 10. junfla in dejstvo,
da je delavski svet kasneje obsodil
delavce, ki so prekinili delo. Delav
ski svet je namreč zaradi nepopolne
ga informiranja tudi sklenil, da de
lavci, ki so prekinili delo, za čas pre
kinitve ne dobe plačila (osebnih do
hodkov).
- Na združeni seji so tudi obsodili
^stopck tonika podjetja Rada Lecića m njegovo 123avo o delavcih.
Sklenili so, daj e trebao izjavi, ki jo
je dal o stavkajočih delavcili, obve
stiti člane kolektiva in da je treba
od sekretarja za to izjavo zahtevati
javno opravičilo.

Čeprav je bila porchejeva zmaga na nedeljski dirki
„1000 km Oesterreichinga“ pričakovana, sta Ickx in
Regazzoni z dosti šibkejšiih ferrarijem vodila skoraj do
konca dirke - dokler ni Regazzoni zletel s proge in
razbil avto. Tako je vztrajni Mehikanec Rodriguez zma
gal po petih urali naporne vožnje s povprečno hitrostjo
več kot 200 kni/h in postavil tudi nov rekord steze.

(Foto: M. Moškon)
Njegov porche s številko 16 (na sliki) so mehaniki na
vmesnih postankih hitro oskrbovali, čeprav v izurjenosti
niso dosegli Italijanov, ki so Ickxovemu ferrariju v 25
sekundah zamenjali vse štiri gume, olje, voznika in riatočili 65 litrov bencina! Dirko so si ogledali tudi ljubitelji
tega športa iz Novega mesta, ki so se odpeljali v Avstrijo
z dvema avtobusoma in s 14 osebnimi avtomobili

SPOMINOV
STANETA
SEMIČA
DARIJA

13.7.1942: Žužemberk
prvič osvobojen
Iz I. dela spominov narodnega heroja Staneta SemičaDakija ,^AJBOLJŠI SO PADU“ , ki bodo izšli sredi
avgusta letos, objavljamo odlomdc o prvi osvoboditvi
Žužemberka ter ga hkrati z avtoijevim dovođenjem po
svečamo leto^jemu kr^evnemu prazniku Žužemberka.
Mnogo sem premiš^al o predvideni ustanotvi brigade, s^ sem raču
nal, da bo to kEU kmdu. Toda zaenkrat sem moral skrbeti še za svoj
bataljon, kater^a čete so bile daleč vsaksebi. Odšel sem na območje
Žužemberka, hkrati pa sem se nameraval zglasiti pri Martinovu, kije
imel svoj štab odreda na Smuki. Na oglede sem se odpeljal z motor
jem „Triumph“ ; bencina sem imel še dovolj, saj meje z njim oskrbela
komora še v okolici Višnje gore in Grosupljega. Med potjo pa me je
začelo zanimati, kje je štab Glavnega poveljstva, ker nisem vedel
natančno, v katerem kraju je.
Ko sem se vozil proti Staremu Logu, sem naletel na komandanta
Leskoška-Luko. Ngjino srečanje ni bilo prijetno, saj me je naprej
oštel, zakaj se vozim, okoli, namesto da bi bil pri svojem bataljonu.
Presenečen sem bil in niti do besede nisem prišel, ko me je Luka
zbodel, kje sem dobil bencin, in povrh me je še oštel, da je Skoda
bencina za take vožnje, ko je treba z njim varčevati. Molčal sem, v
tem molku pa je bil tudi strah. Res je, da sem imel kot borec do
predpostavljenih posebno spoštovanje, res pa je tudi, da sem bil
takrat, ko smo se srečali na bojnih položajih, ponosen, da sem jim
lahko predočil, kako se bojujemo. Vedel sem, da so oni teoretiki, da
nam dajejo potrebna navodila, kljub temu pa sem si tedaj mislil svoje:
nam res ni primanjkovalo bencina, saj smo mi operativci, če ni šlo
drugače, po naše „bencin izkopali", medtem ko gaje neoperativcem
vedno primanjkovalo.
Da pa ne bi poslušal še naprej očitkov, sem odbrzel proti vasi
Hinje, kjer sva se sestala z Martinovim. Tudi on se je pripeljal z
motornim kolesom. Bil je dober vozač, saj je bil pred vojno celo
dirkač. Od Hinj sva se namenila proti Ambrusu, pred odhodom pa
sv? sklenila, da bova tekmovala, kdo bo prvi pripeljal v Ambrus. To je
bila prava dirka! Toda ko sem na ovinku proti Ambrusu hotel Marti
nova prehiteti in ker nisem bil vešč kot on, meje spodneslo in vrglo
več kot dvajset metrov daleč v travo. Na srečo sva ostala oba cela:
motorno kolo in jaz. Dobrih pet minut za Martinovim sem prispel v
Ambrus. Tu me je že čakal kurir Efenkove čete s sporočilom, da sta
se Efenkova in Sulova četa premaknili na cesto Krka-Zagradec, kjer
držita položaje. Terenci iz Zagradca so ju obvestili, da so v vasi Krka
Italijani na novo uredih svojo postojanko, v kateri je močnejša faši
stična posadka, ki se odpravlja na pohod proti partizanom.
Vznemirljivo sporočilo me je gnalo, da sem sc dogovoril z Marti
novim, da bo on odšel v Kompolje nadzirat D.uletov bataljon, jaz pa
sem že okoli desete ure ponoči krenil proti Efenkovi in Sulovi četi.
Do vrha ceste, ki pelje proti Zagradcu, sem odbrzel z motorjem, od
tam dalje pa sem jo mahnil peš. Začel sem se spuščati proti Krki, kjer
mi je presekal pot kurir, ki je bil namenjen k meni. Bil je kurir iz
Sulove čete. Prinesel mije sporočilo:
„Italijani v Krki pripravljeni za napad. Obe četi sta se premaknili
proti Marinči vasi čez most in zasedli ob cesti, ki vodi iz vasi Krka
proti Zagradcu, p>olož^e.“
Sporočilo me ni vznemirilo, saj je bilo v Efenkovi četi 40 do 50
borcev Proletarskega bataljona, Sulova četa pa je imela 40 borcev.
Sklenil sem iti za njimi ob Krki, pa meje prestregel že tretji kurir, da
sta obe četi na položajih v koruzi ob cesti oziroma nad cesto. Skup^
z vsemi tremi kurirji sem se pomikal proti Marinči vasi, da bi čimprej
prišel do čet. Bilo je okoli poldne, ko sem z daljnogledom opazil, da
je iz vasi Krka krenila italganska kolona kakih sto fašistov. Karkoli bi
hotel storiti, za vse je bilo prepozno. Kazalo je, da se tega boja ne
bom udeležil. Motorno kolo, ki se mi je pokvarilo, sem vlekel „za
glavo“, in če bi še tako hitel, nikakor ne bi prišel do naših. Sicer pa se
za izid borbe nisem bal, saj je bil Efenka kot komandir Zahodnodolenjskega odreda zanesljiv, borben in sposoben, še bolj pa sem
zaupal komandirju Sulu in komisarju Janezu Brajerju, ki sta vodila
drugo četo Proletarskega bataljona. Oba sta bila prekaljena borca,
znana pa sta bila po tem, da sta šla n^raje tja, kjer je n^bolj pokalo
in kjer so odločali mitraljezi. Zato sem sklenil, da bom borbo opa
zoval od daleč, ker je pač tako naneslo naključje, čeprav bi bil r^ge z
rgimt
Sedel sem na rob gozda za debelejšo smreko nad reko Krko, In
tako sem skupaj s kurirji - sedeli so nek^ metrov od mene po stari
partizanski navadi —opazoval, kako se je fašistična kolona pomikala
proti Zagradcu. Pred glavnino kolone je šla predhodnica desetih čmosr^čnikov. Naši borci so bili skriti v koruzi. Cim bolj so se bližali
našim, tem bolj sem bil nestrpen. Kdo bo prvi? Naši? Fašisti? To bo
odločilno. Pa tudi mi štirje nismo bili na varnem, Kaj pa, če bi tudi s
te strani prišla kaka italijanska patrola? Ukazal sem kurirjem, n^
imajo napeta ušesa in odprte oči.
Pripekala je vročina, saj je bilo poldne; naši so ležali v koruzi,
fašisti pa so z zavihanimi rokavi in v čeladah šli proti naši zasedi Se
bolj sem postal nemiren, ker sem bil tako daleč od svojih. Kakšen
juriš! sem si mislil, saj so fašisti bili oddaljeni od naših komsg še sto
metrov. Ce bi Italijani vedeli, da se bližajo prekaljenim, izkušenim in
dobro oboroženim borcem, ki imiyo pet zbrojevk in nič koliko
ročnih bomb! V bližnjem zvoniku je bila ura poldne. „Dobro, da so
še zvonovi," sem se domislil, k ^ ti ure nisem imel, da bi meril čas.
Italijani so se vedno bolj približevali naši zasedi. Po moji oceni so bili
oddaljeni le še dvajset do trideset metrov. Tudi italijanska bočna
patrola se je približevala in zaznal sem, da so jo naši opazili, ker se je
niso lotili. Pravilno so sklepali Napadli bodo vse skupaj. Pričakoval
sem, da bo zdaj zdaj počilo. Nisem se zmotil Nenadoma so zaregljale
naše strojnice in zapokale puške, Italijani so biH presenečeni in so bili
brez zaklonov. Po dobrih desetih minutah streljanja so naši začeli
metati ročne bombe. Cesta se je zaprašila in zaslišal sem gromki
„JURlS!“ naših. Iz koruze so zdrveli borci na cesto. Fašisti, kolikor
jih ni padlo, so zbežali. Naši za njimi Mitraljezci so stoje tolkli za
njimi. Fašisti so tekali zdaj sem, zdaj tja, padali, se dvigali, se skrivali
za trupli, poskušali streljati, toda nič ni pomagalo. Preživeli so se
razbežali. . .

(Nadaljevanje prihodnjič)
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Komunalni zavod za zaposlovanje
Novo mesto

^

RAZPISUJE
prosto delovno m esto (reelekcija)

DIREKTORJA
Za delovno m esto je p o treb n a visokošolska izo
b razba in 2 leti p rak se n a področju kadrovske
po litik e ali zaposlovanja aU višješolska izobraz
ba ekonom ske, p rav n e ali u p rav n e smeri in n a j
m anj 5 let p rak se na področju kadirovske p o liti
ke ali zap>oslovanja
Pism ene ponudbe z dokazili o šolski izobrazbi, z n a 
vedbo dosedanjih zaposlitev in p o trd ilo m o n ekaznova
nosti sp rejem a razpisna kom isija zavoda 15 d n i po
objavi razpisa.

Dežurni
poročajo
VLOM V „TOBAK“ - Neznani
orilci so v noči na 24. junij vlomili
Tobakov kiosk pri novomeški bolišnici. Odnesli so nekaj pijače, sladirij in kemičnih svinčnikov ter s
• m naredili za okoli 350 din škode.
PLANINSKA KOCA V OGNJU
22. junija dopoldne je ^ re lo v
laninsid koči na Mirni gori Škodo
) ocenili na 15.000 din. Lovro
ems iz Črnomlja je zjutraj lepil
loščice v kuhinju Ko je potem
pravnikova žena Marija Avpič pri;ala plinski štedilnik, so se hlapi
pila vneli, ogenj pa je v trenutku
gel kuhinjo.
KRAJA MOTORNE ŽAGE - 21.
nija je Jože Urbančič iz Dolnje
obrave na posts^i milice v Novem
estu prijavil, da mu je neznanec
7. junfla vdrl v garažo in ukradel
lotorno žago, vredno 3500 din.
NOV MOPED IZGINIL - Jožetu
Krbcu iz Dolnjega Suhadola je nelanec 20. junija izpred brusniške
govine odpelji novi in še ner^iriran moped.
OGENJ NA NOVI GORI - Za
<oli 45.000 din škode je naredil
3Žar, ki je 19. junija izbruhnil na
ovi gori pri Raki. Gorela sta hiša in
)spodarsko poslopje.
ODKRILI TATU - Iz avtomobila
jmške registracije, ki ga je lastnik
erdo Kocijančič v začetku junija
irkiral pred Andrijaševičevo hišo
i Resi pri Krškem, je storilec ukrai\ transistor, fleš, barvne filme,
•ivnik in žensko torbico z zlatnino
vse tredno okoli 7000 din. Dejaa so osumili Branka Lisca, 20, iz
račice, občina Dugo selo. Ko so ga
sledili, je dejanje priznal in ukra;ne predmete, ki jih je bil skril v
>zdu nedaleč od kraja tatvine, že
Tiil. Lisac je osumljen tudi ropar.e tatvine istega dne v samojstrežni trgovini na levem bregu
ive v Krškem. Zoper njega so odreli preiskovalni pripor.
VLOM PRI CETINCU - V noči
1 18. na 19. junij je neznanec vdrl
Cetinčevo gostilno v Krškem. NaIno je odprl igralni aparat, biljard^ mizo in predale točilne mize.
obil je 800 din v drobižu in od;sel nekaj cigaret. Storilec še ni
lan. - Podobno je bilo nekaj dni
■ej vlomljeno v Jarkovičevo gostil) v Krškem. Storilec je iz pr^alov
tčilne mize vzel 350 din.
BIVSI DIJAK VLOMIL V TSŠ redi junija je bilo vlomljeno v devnico tehniške srednje šole v
rškem. Storilec je odnesel instrulente, vredn^T okoli 10.000 din. Že
aslednji dan so ugotovili, da je demje storil Andrej Mravlje iz Ljubine, bivši dijak krške TSŠ. Dan
red vlomom se je pripeljal v Krško,
3 vlomu pa se,je z vlakom odpeljal
Ljubljano. Med preiskavo so ukra
sne instrumente našli deloma na
iegovem domu, deloma pa na kub
anski železniški postaji.
V ponedeljek, 28. junna ob 3.45
3 je na Gorenjski cesti v Ribnici za^el z osebnim avtom v hišo Ilya
‘ejič iz Ribnice. Do trčenja je prišlo
a ovinku, ker je voznik zaspi. Po
estrokovni oceni je na avtu za 2 do
.000 din škode.

DELOVNA SKUPNOST OSNOVNE SOLE ŠKOCJAN

23. jun^a opoldne je motorni vlak M-6S1S; ki ga je od Trebnjega vozil Franc Činkole iz Srebrnič, na
nezavarovanem železniškem prehodu pri Trebnjem do smrti povozil 27-letnega Jožeta Štancaija z
Vrhpeči, ko je z mopedom prečkal progo. Štan'car je zapustil ženo in štiri otročiče (na sliki ob
mrtvaškem odru). (Foto: Pungerčar)

GANGSTERSKI PRIJEM NA PROGI DOBOVA — KRŠKO

Z drvečega vlaka ukradla nov avto
Osumljena storilca sta na prostosti, preiskavo pa
nadaljuje preiskovalni sodnik iz Krškega
18. jun^a ob 19.45 so k r^ e miličnike obvestili, da sta dva
moška z drvečega tovornega vlaka pri železniški postaji Libna v ^ a
nov osebni avto zastava 750. S tem vlakom je potovala proti Ljub
ljani dolga pozicija novih kragujevdcih vozil za podjetje Slovenijaavto.
Miličniki so začeli takoj po osebnem opisu so že nasled
izvedovati za storilcem, poma njega dne prijeli oba osumljen
gali pa so jim železniški usluž ca: 25-letnega Antona Vokabenci. Hitro so zvedeli, da sta se liča, šoferja brez zaposlitve iz
neznanca na tovorni vlak vkrca Trebeža št. 46, in 21-letnega
la v Dobovi. Neki železničar je Alojza Drešarja, brezposelnega
celo trdil, da enega pozna. Po delavca iz Zakota pri Brežicah.
Pri aretaciji so pomagali breži
ški miličniki.
Vokalič in Drešar sta med
prvim zaslišanjem miličnikom
priznala, da sta storilca: zatrje
vala pa sta, da sta dejanje storila
Kdo je hotel pognati v
nekoliko vinjena in iz objest
zrak b arak o C veta Hudonosti.

Podminiran
rovca pri peskokopu
D ragom lji v a si?

v

Minule dni je hotel neznanec spu
stiti v zrak stanovanj dco barako Cve
ta Hudorovca pri peskokopu v Dra
gomlji vasi Mina, ki jo je namestil
na vogal, je sicer eksplodirala, bila
pa je šibka in ni povzročila večje
škode; lastnik je ugotovil le, da je
zdrobila nekaj blokov betonskih te
meljev in razbila nekaj šip v oknih.
Neznanec je mino nastavil v času,
ko je bil Hudorovac nekaj dni
zdoma. Zakaj je to storil, še ni zna
no, ker je v času, ko to poročamo,
še vedno neznan in na prostosti
Tudi Hudorovac ne ve odgovora na
vprašanje o storilcu. Po njegovem
zatrjevanju ni z nikomer živel v to
likšnem sporu, da bi bil nasprotnik
mofal uporabiti eksploziv. Miličniki
nada^ujejo preiskavo.
Stanovanjska baraka Cveta Hudo
rovca stoji na samem in je precej od
daljena od Dragomlje vasi zato se je
pok v vas tudi bolj slabo slišal. Za
zdaj tudi še ne vedo, katerega dne je
neznanec sprožil nastavljeni eks
ploziv.

Cigana napadla Cigana
>la sodišču je mladoletni B. S. hotel prevzeti vso
crivdo nase, dokazi pa so govorili drugače, zato
je bil Bojan Brajdič tudi obsojen
Na eno leto strogega zapora je bil 17. junija pred novomeScim
»krožnim sodiščem obsojen 19-letni Bojan Brajdič iz ciganskega
laselja v Žabjeku. Senat pod predsedstvom sodnika okrožnega solišča Janeza Pirnata mu je tako kazen prisodil zaradi roparskega
lapada na Ignaca Brajdiča, v katerem je sodeloval tudi mladoletni
). S., ki pa mu je pristojno sodišče že predtem izreklo vzgojni
ikrep.
Ignaca Brajdiča sta Bojan in njeov mlajši pajdaš B. S. napadla lani
^1. julija v Novem mestu. Spodnesla
ta mu noge, da je padel, nakar je
den If žečega na tleh držd za noge,
Irugi pa mu ^e - z nožem v roki cs čas ^ozil, da ga bo, ^ brcnil
aed oči in še dvakrat mahnil z roko
X) njem. Ko je Ignac izgubil moč,
nu je eden od napadalcev segel z
oko v hlačni žep in vzel zaslužek
istega dne: 35 din.
Obtoženi Bojan je ves čas tajil, da
)i sodeloval pri napadu, in trdil, da
e z Ignacem vse opravil mlajši B. S.,
car je mladoletni psgdaš tiiidi potrlil. Bolj kot napadalcem, ki sta si v
nagovoru izmišljala razne možnosti,
e sodišče verjelo oškodovanemu
Ignacu, predvsem zaradi njegove

iskrene izpovedi.
Bojan Brajdič je bil obojen na
eno leto strogega zapora. Pri odmeri
kazni je sodišče kot olajševalno
štelo, da gre za fanta, Id je v času
dejanja komajda dopolnil osemnajst
let, da je bil njegov delež v napadu
res manjši, kakor tudi to, da je bila
Ignacu vzeta le manjša vsota de
narja. Za obtežilno pa so upoštevali
dejstvo, da sta dva, brezdelju in klateštvu vdana Cigana napadla vrst
nika, ki se je očitno odločil živeti
pošteno, saj je bil tudi po napadu
redno zaposlen. Za so d ile je bilo
očitno tudi to, da je poskusil B. S.
kot mladoleten vso krivdo prevzeti
nase, čeprav je bil v posebnem po
stopku kot mladoletnik zaradi tega
dejanja že obravnavan na sodišču.

Na skrajno objestnost sicer
kaže tudi sam potek dejanja.
Med vožnjo od Dobove proti
Krškemu sta storilca najprej
vdrla v avto, pobrala iz njega
orodje in okrasne obroče s ko
les ter žaromete pa vse te dele
^ fo ti zmetala z vagona. Nato
sta se lotila tudi vozila: na eni
strani sta mu odstranila kolesa
in ga porirlila z vlaka. Kajpak se
je fičko malone raztreščil:
škodo so ocenili na 15.000 din.
Osumljena Vokalič in Drešar
sta trenutno na prostosti, deja
nje, ki naj bi ga bila storila, pa
je začel raziskovati preiskovalni
sodnik iz Krškega.
Ivan Vesel iz Sinovice pri Sodra
žici je v torek, 29. junija prijavil na
postaji milice v Ribnici, da ga je
pred 3 dnevi s sekiro lovil sovaščan
Franc Ivanc, nakar ga je v samo
obrambi udaril s koso.

Neukrotljivi gost
Bodo Slavku Molanu naposled preprečili nasilno
vedenje v gostiščih — ali t>o še strahoval?
Po zaslugi gostov, ki jih v vedenju rado zanese, je prišla Tratnikova gostil
na na Gmajni (ob avtomobilski cesti) že nekajkrat v miličniške zapiske. Tako
tudi 18. junija, ko se je tam do štirih zjutraj mudil 26-Ietni brezposelni
delavec Slavko Molan iz Velike vasi pri Leskovcu.
je prišlo tudi m iliči^om že do grla.
Molan je prišel na Gmajno že 17.
Ker hočejo imeti mir pred njim, so
junija okoli 22. ure v družbi dveh
moških. Naročili so pijačo, Molan ga ovadili javnemu tožilcu.
pa tudi pečenko. Ko so mu po
stregli, je vrgel gostilniški pribor na
tla in si meso zrezal z mesarskim
nožem, ki ^ je potegnil iz žepa.
Natakarici je grozil, da jo bo
zabodel v hrbet, ker je zoper njega
pričala pri sodniku za prekrške.
Po polnoči je Molan naročil fc
nek^ kav, in ko jih je dobil, je
kavne žličke zvil in zmetal pod
mizo. Mimogrede je razbil tudi tri
LESKOVEC: NESREČA PO
pepelnike ter kavno skodelico s
SRECANJU - Med srečanjem s to
podstavkom.
vornjakom, ki je na dri^orazredni
Ko so se okoli četrte g u tr^ pobi cesti v Le^ovcu 21. junija prehite
rali domov, je Molan Se enkrat po
val kolesarko, se je Martin KroŠl iz
kazal svojo hrabrost: z mesarskim
Kostanjevice s svojim tovornjakom
nožem je tako močno udaril po mizi
lunaknil povsem na desno in zapeljal
na terasi, da je z nje odletel nekaj
na travnik, kjer se je vozilo pre
centimetrov širok kos lesa.
vrnilo. Škodo so ocenili na 23.000
Molan je v Tratnikovo gostilno
din, Krošlov sopotnik Franc Zupan
večkrat prišel, Je redko pa je bil v
čič iz Malene pa je bil laže ranjen.
njej tudi miren in dostojen. Zato so
SEVNICA: SREDI TRGA NA
proti njemu že mnogokrat ukrepali,
STREHO - Na sevniScem Glavnem
kaže pa, da so bile vse dosedanje
tigu se je 22. junya prevrnil z ose^
kazni premile, ker svoja početja
nim avtomobilom Martin Držanič iz
nada^uje. Njegovo nasilno vedenje
Radeč. Zadel je pločnik, nakar ga je
močno odbilo. Avtomobil je obstal
prevrnjen na streho. Voznik je bil
ranjen in so ga odpeljali v celjsko
Pokvarjena živila
bolnišnico.
ČRNOMELJ: TRCIL S PLIN
Občinski sanitarni in ^ k to r v
SKO BOMBO V NAHRBTNIKU Trebnjem v svojem poročilu ugotav
26. junija je Jože Bahor iz Svibnika
lja, da trgovina še vedno premalo
ustavil v Kolodvorski ulici to
skrbi za kakovost živil. V dokaz na
vornjak. V to vozilo se je zaletel z
vaja, da je v minulem letu od 60
mopedom Stanislav Banovec iz Devzorcev, ki so bili laboratorijsko pre
sinca, ki je vozil v prekratki var
gledani kar 48 neprimernih za pro
nostni razdalji. Mopedist je s plinsko
dajo.
bombo v nahrbtniku padel in oble
žal huje ranjen. Odpeljali so ga v no
Huligani ne mirujejo
vomeško bolnišnico.
STRANSKA VAS: S HATOM V
Poljanci so postavili v gozdu na
TOVORNJAK - Oskar Senica iz
poti iz Ortneka na Velike Poljane
Črnomlja jc 25. junija vozil to
dve klopci za tiste, ki ne zmorejo
vornjak s prikolico proti Stranski
več strmine, kot so jo v mladih le
vasi. Naproti seje pripeljal Janez P ^
tih. To je lepo in prav. Ne vemo pa,
točar iz Bučne vasi s fiatom 850 in
komu so ta počivališča na poti, kar
treščil v desni blatnik prikolice. Počez noč sta namreč klopci izginili! S
točaijev sopotnik Jože Rotar iz No
takimi dejanji škodujejo huligani
vega mesta je bil huje ranjen in so ga
družbi in delajo slabo uslugo naše
odpeljali v novomeško IX)lni!5nico.
mu turizmu. Spoštuj starost, ker boš
Gmotno škodo so ocenili na 5000
tudi ti nekoč star!
din.
V. P.

r a z p i s u j e prosto delov'no m esto
K URJAČA
centralne kurjave (in ne ŠOFERJA, kakor je
bilo pomotoma razpisano), ki bo opravljal todi
delo šoferja in hišnika šole
Pogoj; šofei- D k ateg o rije, vodni in štalater, elek 
trik a r ali klju čav n ičar, z vesel(j)em do hišnih
opravil, pa tudi zu n an jih del
Sam ska soba je zagotovljena.

Komisija za delovna razmerja trgovskega podjetja na
debelo in drobno

»DOLENJKA«, Novo mesto
razpisuje

delovno mesto

vodje komercialnega oddelka
Poleg splošnih p>ogojev m ora k a n d id at izpolnjevati še
nasled.nje posebne pogoje:
— da im a visijo šolsko jzobrazbo'ekonom sko-kom ercialne sm eri in 5 let delovne dobe, od tega n a j
m anj 3 leta na vodilnem delovnem m estu, ali
— da ima srednjo šolsiko izobrazbo ekonom skokom ercialne sm eri in 8 let delo\m e dobe, od tega
n ajm anj 5 let na v^odiilnem delovnem m estu, ali
— da je visokokvalificiran trgovski delavec z 10
let delovne dobe v stroka p>odjetja.
P rijav e z dokazili o zah tevan ih pogojih je treb a d osta\nti v 15 dneh po dnevu o b jav e teg a razpisa.

Trgovsko podjetje »NAMA«, Ljubljana,
Tom šičeva 2
objavlja

prosta delovna mesta

za blagovnico v KOČEVJU

1. obračunski referent
2. prodajalec
teh nične ali p ohištvene stroke
Pogoj: pod 1. ekonom ski ali kom ercialni teh n ik , zn an je
stro jep isja. 2 leti prakse, poskusno delo 1 mesec;
pod 2. prodajalec, p>oskusno delo 1 mesec.
Delo za nedoločen čas.
P ism ene ponudbe s k ratk im življenjepisom , dokazili o
izobrazbi in praksi po šjjite kadrovsko-socialni službi
p o d jetja, L ju b ljan a, T om šičeva 2, v 8 dneh po objavi.

je s fičkom podrl Rafael Staniša iz
Re^erče vasi, Huje ranjeno so od
peljali v novomeško bolnišnico.
DOLŽ: MOTORIST Z ZLOM
LJENO ROKO - Franc Klemenčič
iz Žabje vasi se je 21. junija peljal z
motorjem od Dolža proti Velikemu
Orehku. Na pesku gaje spodneslo in
sije zlomil roko.
GABRJE: S FICKOM POD
CESTO - Ivan Hrovat iz Šmihela
pri Žužemberku se je 25. junija
peljal s fičkom od Soteske proti
Straži, Pri Gabrju ga je zaneslo na
bankino, nato pa se je prek strehe
prevrnil na travnik pod cesto. Škodo
so ocenili na 8000 din.
SEMIC: PESEC MAHAL MOTO
RISTU - Franc Malnarič iz Kota se
je 23. junya zvečer peljal z motor
jem iz Semiča proti domu. Nena
doma je predenj skočil Alojz Bojc in
mu začel mahati. Motorist je pešca
podrl in tudi sam padel. Oba sta bila
huje ranjena in so ju odpeljali v no
vomeško bolnišnico.
SOTESKA; KOLESAR PRED
AVTO - Slavko Žvan iz Dolenjskih
Toplic je 22. junija zvečer vozil
osebni avto od Straže proti Soteski.
V Gabiju se je predenj z vaške poti
pripeljal 14-letni Sašo Urbančič s
kolesom. Avtomobilist je zavrl, ven
dar trčenja ni mogel preprečiti. Ko
lesar je bil raruen in so ga odpeljali v
novomeško bolnišnico.
NOVO MESTO: TRCENJE PRI
MOSTU - Franc Tutin iz Smolenje
vasi je 22. junjja zavil s tovornjakom
s Partizanske ceste na novomeški
most, ne da bi upošteval prednost
Jožeta Kolenca, ki se je peljal z
mostu z osebnim avtom. Vozili sta
se zaleteli. Gmotno škodo so ocenili
na 4200 din.
NOVO MESTO: MED PREHITE
VANJEM PODRI. KOLESARKO Novomeščanka Ivanka Pavlič se jc
21. junija peljala s kolesom po Ljub
ljanski ccsti. Med prehitevanjem jo

GRADAC: NEMSKI MERCEDES
V JARKU - Z mercedesom nemške
registracije je 27. junija zapeljal s
ceste v Gradcu Jože Brunskole iz
Jelševnika. Vozilo je zašlo v jarek in
trčilo ob betonski propust. Sopot
nica Milena Rom je bila ranjena.
Škodo so ocenili na 10.000 din,
MEDVEDJEK: RENAULT NA
NJIVI - Z avtomobilske ceste pri
Medvedjeku je 27. junija zaneslo re
nault, ki ga je proti Ljubljani vozil
Stane Vidmar z Brezovice. Pd več
metrih vožnje po bankini je renault
zaneslo čez nasip na ryivo, kjer se je
prevrnit Voznik in njegov dveinpolletni sin sta bila laže ranjena, škodo
pa so ocenili na 9000 din.
KOČEVJE: NA OVINKU S
CESTE - Peter Veličkovič iz Ko
čevja je 22. junija ob 23. uri zapeljal
z avtom zaradi neprimerne hitrosti
na ovinku v Srednjih Ložinah s
ceste. Avto se je večkrat prevrnil.
Med prevračanjem je padla ven so
potnica Nada Vesel iz M&hovnika.
Zaradi poškodb so jo prepeljali v
ljubljansko bolnišnico. Na avtu je
^o d e za okoh 4.000 d ia Alkotest,
v katerega je moral voznik pihati, je
pozelenel preko polovice.
KOČEVJE: IVAN JE PIHAL BA
LONČEK -- V Dolgi vasi je Ivan
Bolte iz Kočevja 20. junija ob 19.15
zaradi neprimerne hiUosti zapeljal z
avtom s ceste, trčil v obcestni ka
men, nakar se je avto prevrnil. Na
avtu fiat 1300 je za okoli 16.000
din škode. Alkotest, v katerega je
voznik pihal, je zaradi jeze nad tako
vožnjo pozelenel preko polovice.

Prepričljivo
in zasluženo:
NOVOTEKS

Izberite si avtom obil!
Pri trg o v sk em podjetju VOLAN v Ljubljani si lahko izberete avtom obil po
svoji želji. N udim o vam :

•

NSU UNIS 1200 C

32.886 din — fco Ljubljana

•

NSU UNIS 1200C

1.954,10 US/\ dol. ^ fco Sarajevo

•

NSU UNIS 1000C

1.769,40 USA dol. — fco Sarajevo
A

D o bava takoj oziroma n ajk asn e je v 45 dneh.

# Škoda Standard 100 S

24.750 din

fco Ljubljana

# Škoda de Luxe 100 L

25.750 din

fco Ljubljana

# Škoda de Luxe 110 L

26.750 din

fco Ljubljana

Novomeški tekstilci so imeli dva dni v gosteh športnike-tekstilce iz 33 jugoslovanskih tekstilnih podjetij. V
Novem mestu seje proti pričakovanju zbralo več kot
1200 športnikov, ki so se kosali v osmih športnih pano
gah. IX. tekstiliada je do sedaj zbrala največ tekmo
valcev, zastopana so bila skoraj vsa naša večja tekstilna
podjetja. Organizatoijem je bilo vreme naklonjeno,
športna srečanja so tekla po načrtu, spodrsljajev je bilo
zelo malo. Tekmovanje je v celoti vzeto izredno uspelo,
žal, da so nekatera srečanja pokvarili neobjektivni posar

D obava takoj ozirom a n a jk a sn e je v 15 dneh.

# Wartburd Standard

26.561,25

din — fco Ljubljana

REZULTATI V POSAMEZNIH
PANOGAH;

# Wartburg de Luxe

28.323.75

din — fco Ljubljana

# Wartburg Turist
(Caravan)

29.498.75

din — fco Ljubljana

ATLETIKA:
NOVOTEKS IN BETI
V atletskem programu, ki je
obsegal samo štiri tekmovalne
panoge, sta največ dosegli ekipi
Novoteksa in metliške Beti. Novomeščani so premočno zmagah
v moški konkurenci, Metličanke
pa v ženski. Od posameznikov je
vredno omeniti Somrakovih
11,4 na 100 m in drugo oziroma
tretje mesto Kosmačeve in Bratkovičeve v teku na 600 m.
Moški - ekipno; 1. Novoteks
1704 točke, 2. Raška —N. Pazar
1589, 3. „Branko Krsmanović“
- Paračin 1053 itd. Ženske; 1.
Beti 2026 točk, 2. Novoteks
2844, „Branko Krsmanovič“ —
Paračin 726 itd. 60 m; 1. Isajlovska (Teteks) 8,2; 600 m: 1.
Sčukanec (Naprijed - Zgb.)
1;44,3; 100 m: 1. Somrak (No
voteks) 11,4; 1000 m: 1. Mileč
(Mtt - Maribor) 2; 36,1.

D obava v roku 1—2 m e s e c e v .

P oleg prodaje naštetih vozil sp r e je m a m o tudi vp lačila za vozila R E N A U L T
LITOSTROJ.

Iz

k o n sig n a cijsk eg a

sk la d išč a

d o b a v lja m o

a n g le šk a

vozila

SU N B E A M v roku do 7 dni.
Za vozila, ki jih prodajam o za d inarje, lahko dobite potrošniško posojilo.
Z a h tev a jte in fo r m a c ije v prodajnem oddelku Volan v Ljubljani, K ersniko
va 6, tele fon : (061) 311-734.

VOLAN

ODBOJKA:
DVAKRAT NOVOTEKS
Za odbojkarska srečanja je
bilo veliko zanimanja. Moška
ekipa Novoteksa (Simič, Medic,
Koprivnik, Somrak, Aš, Resnik,
Hrastar, Fuis) je brez večjih te
žav in prepričljivo j^razila svoje
nasprotnike. Se največ dela so
imeli Novomeščani s tempera
mentnimi Makedonci, ki so jim
nudili dober odpor. Rezultati
moŠce ekipe: Novoteks : „B.
Krsmanović“ 2:0, Novoteks :
Teteks 2:0 in Novoteks ; Napri
jed (Zgb) 2:0. Kot moška tako
je tudi ženska ekipa zasluženo
zmagala. Vendar so dekleta
(Bele, Surina, Rajer, Luzar, Mali,
Brodar, Lihteneger, Košak) mo-

LJUBLJANA

BETON OSTANE BETON

PRVI GLAS JE IZ KRAPINE
Tekstilci so na posebni kulturno-zabavni prireditvi izbrali
,,Prvi glas tekstilcev". Brez več
jih težav se je žirija odločila za
Stjepana Horvata iz Krapine, ki
bo ta naslov nosil eno leto.
rala vložiti precej več truda, če
so hotela osvojiti lovoriko. Re
zultati: Novoteks ; Kombinat
trUcotaže (Bgd) 2:0, Novoteks :
Teteks 2:0, Novoteks : Naprijed
2:0. Končni vrstni red —ženske;
1. Novoteks, 1. Kombinat triko
taže, 3. Teteks, 4. Toper Celje
itd. Moški: 1. Novoteks, 2. Na
prijed, 3. Teteks, 4. Kamensko
Zagreb itd.
NAMIZNI TENIS; SOMRAK
IN KAPS NAJBOUSA
Novoteksovo moško namiznoteniSco ekipo sta sestavljala Mar
jan Somrak in Ivo Kapš. Ta dva
preizkušena in zanesljiva igralca
nista dovolila presenečenja. Tek-

najbolj primerna za INDUSTRIJSKE OBJEKTE, SKLADIŠČA,
GOSPODARSKA POSLOPJA, DELAVNICE, GARAŽE IN HLEVE

mezniki, ki so hoteli po vsej sili zmagovati. Takih pa je
bilo malo.
Novoteks kot organizator je na športna borišča po
stavil dobro pripravljene ekipe, zato ni posebno prese
nečenje, če je ekipa v moški in ženski konkurenci bila
na prvem mestu. Ravno tako je Novomeščanom pri
padlo prvo mesto v skupnem seštevku točk. Prese
netljivo dobro so se odrezali tudi tekmovalci metliške
Beti, ki so v skupnem seštevku točk na tretjem mestu.
Kaj lahko rečemo o Novoteksovi ekipi? Vsi športniki
so se športno borili za čim boljše dosežke, zato je nji
hova uvrstitev realna in je plod prizadevanj vseh.
Končni vrstni red - ženske: 1. - 3. Novoteks, Beti Metlika in Kombinat trikotaže Beograd 8 točk, 4. ZIVT
—Zabok 5 točk itd.
Moški: 1. Novoteks 17 točk, 2. Branko Krsmanovic —
Paračin 15, 3. Tetes - Tetovo 8, 4. - 5. Juteks - Žalec
.in Naprged - Zagreb 6 točk itd.
Skupna uvrstitev ekip: 1. Novoteks 25, 2. „Branko
Krsmanovič“ - Paračin 17, 3. Beti - Metlika 13, 4.
Teteks —Tetovo 10 točk itd.

Odbojkarice NOVOTEKSA (n asliki) so zasluženo osvojfle prvo
mesto. Najboljšo igro so pokazale v srečanju s TETEKSOM.
movanje sta končala brez izgubgenega niza. Rezultati; Novo
teks ; Teteks 3:0, Novoteks ;
Mura 3:0, Novoteks : Majšperk
3:0. Končni vrstni r ^ ; 1. Novo
teks, 2. Teteks, 3. Mura, 4. Mjgšperk.

dobila in eno izgubila. Rezultati:
Novoteks : ZIVT (Zabok) 6:0,
Novoteks : Naprijed 5:0 in No
voteks : Kombinat trikotaže
(Bgd) 2:8. Končni vrstni red: 1.
Kombinat trikotaže, 2. Mura, 3.
Kamensko, 4. KTI (Krapina).

SAH; ZADOVOUNI
S TRETJIM MESTOM
Novoteksova šahovska ekipa
(Istenič, Medic in Barbič) je za
sedla na precg kvalitetnem ša
hovskem tumi^u tretje mesto.
Kjg več tudi ni pričakovala. Re
zultati; Novoteks - TZK (Zgb)
3:0, Novoteks — Volnenka (Lj)
2,5:0,5; Novoteks Beti
1,5; 1,5; Novoteks - Toper 3:0
in Novoteks : „B. Krsmanović“
1:0. Končni vrstni red; 1. „B.
Krsmanović“, 2. Naprijed, 3.
Novoteks, 4. Toper Celje itd.

KOSARKA; d r u g o MESTO
ODLICEN USPEH
Novoteksova ekipa (Petrič,
Somrak, Sedaj, Legan, Udovič,
Rolih, Colarič, Zupančič) je na
košarkarskem tumigu igrala
brez vei^ih ambicy. Vendar so se
fantje potrudili in osvojili drugo
mesto' kar je lep uspeli, V final
nem srečanju s košaikaiji Beti iz
Metlike so morali priznati pre
moč gostov, ki so bili poleg Teteksa n^bo(jša ekipa turnirja.
Vrstni red; 1. Beti, 2. Novoteks,
3. Teteks, 4. Kamensko.

ROKOMET;
PREMALO IZKUŠENJ
Rokometni turnir ženskih in
moških ekip je bil zelo kakovo
sten. Novotek sovci so nastopili
samo v žendci konkurenci, ven
dar je ekipa, kljub temu da nima
izkušenj, dobro igrala. Dekleta
(Bele, Surina, Kosmač, Brudar,
Mali, Cesar, Djajp, Lihten^er,
S^e, Ivančevič) so dve srečanji

NOGOMET:
ZMAGA IN PORAZ
Na nogometnem turnirju, kjer
so igrali nekateri odlični nogo
metaši, Novomeščani niso imeli
kaj iskati Vendar je ekipa F lo r
jančič, Koprivnik, Somrak, Sv^ger, Petkovič, Brodar in Radova
novič) prvo srečanje dobila dru
go pa izgubila. Premagali so
ZIVT iz Zaboka po streljanju
sedemmetrovk s 7:5 in izgubili s
Teteksom z 2:1. Z eno zmago so
se uvrstili med šestnajst ekip.

POKAL „FAIR PLAY“
Najbolj disciplinirana ekipa na
tekmovanju je bila iz Paračina.
Zato je posebna žirija določila,
da pokal „Fair play“ prejmejo
športniki iz tovarne „B. Krsmanović“. Za najbolj požrtvoval
nega tekmovalca so izbrali Anto
na Horvata iz Zaboka.

w

— KONSTRUKCIJA BETONSKIH OKEN J E ENOSTAVNA IN
FU NK CIO NA L NA
— N E KORODIRAJO KOT KOVINSKA IN NISO OBČUTLJIVA
ZA VLAGO KOT LE SE N A
— U P O R A B N A ZA E N O J N E ZA STEKLITVE
— OKOVJE IZ V R E M E N S K O O B ST O JN E KVA LIT ETN E MASE
— LAHKO. V G R A D L JIV A , ENOSTAVNA ZA O D P IR A N J E
— C E N E JŠ A OD KLASIČNIH

Okna lahko kupite v vseh večjih trgovinah z gradbenim m ateria
lom ali pri podjetju INGRAD Celje.
Zahtevajte prospekte od

i n

a

r ^ t i

CM lJt

l

;
••

Prekaljeni odbojkar Milan Simič je bil poleg Medka najboljši na
odbojkarskem igrišču.

STREUANJE:
DRUGI SO BILI BOUSi
Strelske ekipe iz drugih podjetg so bile boljše, zato Novo
meščani v tej panogi niso imeli
večjih uspehov. Strelci (Pirc,
Sančanin, Raljjan, Glinšek) in
strelke (Pavlovič, Kra^j, Potačar,
Iličin) so pokazali svoje znanje,
vendar se je roka le preveč
tresla. Končni vrstni red —žen
ske: 1. ZVIT (Zabok) 538 kro
gov, 2. Beti 523, 3. MTT (Mari
bor) 515, 4. Labod 509 itd.;
moški: 1. IBI (Kranj) 590 kro
gov, 2. Metka (Celje) 572, 3.
BPT (Tržič) 559, 4. ZIVT 539.
Med posamezniki sta bila naj
boljša Slavko Šuštar (Svilanit
Kranj), 168 krogov, in Milica
Bencek (ZIVT), 148 larogov.
Med tekmovanjem je bilo tudi
sprejem za vodje nastopajočih
ekip. Na tem zboru so se dogo
vorih, da bo X. jubilgna tekstiUada v Novem Travniku in da bo
tekmovalni program podaljšan
na tri dni. Na predlog nekaterih
vodij so tudi kegljanje sprejeU
kot tekmovalno panogo.
Ob tq priložnosti so prisotni
pohvalili solidno organizacyo
tekmovanja, nekaj pripomb je le
telo le na prenočevanje, ki ga
kljub dobri volji niso utegnili za
dovoljivo rešiti. Slišali so se tudi
glasovi, da bi bilo dobro raz
misliti o drugačnem sistemu tek
movanja, ki ne bi zahteval toliko
naporov, vendar bi bil tudi uspe
šen, na primer, da bi se srečale
samo republiške reprezentance.
Razumljivo, da so vse nove odlo
čitve stvar organizatorja, ki bo
priredil X. tekstiliado.

Praznik rudarjev in borcev
Spominska darila za člane kolektiva rudnika
v soboto, 3. julija, bodo kočevski
rudaiji zelo verjetno poslednjič or
ganizirano proslavili svoj rudarski
praznik. Julija prihodnje leto bo
namreč precejšen del članov rudni
škega kolektiva že preusmerjen na
novo delo v združeno podjetje

DROBNE IZ
KOČEVJA
IZDELALO 174 OSMOŠOLCEV
— Osmi razredi kočevske osemletke
so zaključili pouk 15. junna. Izde
lalo je 174 učencev ali 85,72 odstot
ka, 29 pa jih ima popravni izpit.
NEIZPOLNJENA POGODBA Kočevske glavne ulice bi morale biti
pometene vsak dan do 7. ure zjutraj.
Tako določa pogodba, ki sta jo skle
nili krajevna dcupnost in Komunala,
vendar se je KOMUNALA ne drži.
AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE
ZAHTEVAJO prebivalci Trate. Od
kar vozi avtobus skozi Kočevje po
drugih ulicah, imajo avtobusi eno
postajališče manj. S tem so najbolj
prizadeti prebivalci Trate, ki predla
gajo, naj bi avtobus ustavljal tudi pri
železniški postaji.
OBZIDAVA OBREŽJA nasproti
nove osnovne šole počasi napreduje.
Zaradi gradnje je voda v Rinži zelo
nizka, kar škoduje ribam.

ITAS, pri katerem bodo predvidoma
do avgusta 1972 dograjene nove
proizvodne zmogljivosti.
Na letošnji dan rudarjev, 3. julij,
bo zjutraj delavca godba igrala bud
nico, dopoldne bo imela koncert v
Kočevju, popoldne ob 15. uri pa na
Rudniku.
Ob 15.30 bo slavnostni zbor vse
ga kolektiva rudnika. Po svečanem
govoru bodo dobili vsi člani skrom
na spominska darila za svoje delo v
tem kolektivu. Po proslavi bo kratek
koncert INTERVALOV. Organi
zirano bo tudi tekmovanje strelcev.
P9 vseh teh prireditvah pa bo za do
mom Svobode v Šalki vasi zabava za
vse člane kolektiva, ki jo organizira
sindikalna podružnica rudnika.
Na dan borca, 4. julija, pa je pred
videna v Željnah vehka svečanost v
počastitev dneva borca, dneva ru
darjev in otvoritve vodovoda. Razen
borcev in rudarjev se je bo seveda
udeležilo vse prebivalstvo s tega ob
močja.

Med 665 krvodajalci je bilo 167 mlajših od 25 tet
— Akcija poteka v skladu z načrtom

KOCEUSKE

„Kuharica sem že 22 let
in sem zelo zadovoljna s poIdicem, z odnosi v našem ko
lektivu in osebnimi dohodki,
ki znašajo na mesec 1.700
din. Mož je šofer pri TRGOPROMETU, hči se uči za
trgovko, sin pa hodi v prvi
razred. Dokler ni začel ho
diti v šolo, sem ga dajala v
vrtec. Zdaj ga varuje moževa
mama, kije stara že 78 let in
zanj ne more kuhati. Tisti
teden, ko ne delam do
poldne, mu skuham jaz, vsak
drugi teden pa je na hrani
pri meni v NAMI.“ J. p.

V
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glasilo 411 krvodajalcev, iz krajev
nih organizacij RK 254. Prvič je od
dalo kri 66 občanov. Do 25 let sta
rih je bilo 167 krvodajalcev. Največ
krvodajalcev je bilo iz ITAS, in sicer
95. V primerjavi s številom zaposle
nih pa je dalo kri sorazmerno veliko
delavcev Stanovanjskega podjetja
Kočevje, Vzgojnovarstvenega za
voda, Tekstilane in še nekaterih de
lovnih organizacij. Seveda bi po
nekod glede na število zaposlenih ali
na znač^ dela (veliko poklicnih ali
ljubiteljskih šoferjev) le lahko zbrali
več krvodajalcev (Kovinar, TRIKON, AVTO).
J. PRIMC

je zelo porastla, in sicer jamska za
17 odstotkov (znašala je 4,3 tone na
šiht na moža), rudniška pa za 11,8
odstotoka (znašala je 3,9 ton na šiht
na moža).
Iztržili so letos za 20 odstotkov
več. Skupno so izplačali za 9 od
stotkov večje osebne dohodke, do
biček pa je kar za polovico večji.
Cisti poprečni mesečni dohodek je
znašal 1.850 din. Zaradi vigih cen
materialov pa so tudi stroški porastli
za 18 odstotkov, čeprav so hkrati
normativi porabljenih materialov
nižji kot lanL
Čeprav ljubljanska banka še ni
dokončno odobrila zaprošenega po
sojila, pa znotraj Rudnika in ITAS
vztrajno načrtujejo vse potrebno v
zvezi s preusmeritvijo rudnika in
prekvalifikacijo mdarjev. Predstav
niki obeh podjetij se neprestano do
govarjajo o bodočem enotnem go
spodarjenju.
J. PRIMC
- Zakaj pa ne greš čez cesto
tam, kjer je označen prehod?
- Saj nisem neumen, da bi uni
čeval označbe, ki smo si jih po dol
gem času vendarle spet priborili!

^
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ANGELA RACKI, poročena,
mati dveh otrok, stara 39 let,
kvalificirana kuharica, zaposlena
pri NAMI v Kočevju. O svojem
delu in željah nam je povedala
na kratko tole:

Čeprav se naglo bliža čas, ko bo kočevski rudnik zaprt, rudarji pa zapo
sleni v ITAS, rudnik še vedno zelo ugodno posluje.

VITASU največ krvodajalcev
v nedavni krvod^alski akciji v
kočevski občini je v treh odvzemnih
dneh oddalo kri 602 krvodajalcev.
Letos bo 7. oktobra še en odvzemni
dan, na katerem bi moralo oddati
kii 193 ljudi, da bo letošnji krvoda
jalski načrt uresničen.
Na odvzem krvi je v prvih treh
odvzemnih dneh — od 15. do 17.
junija —prišlo še 63 krvodajalcev, ki
pa so bili odklonjeni.
Iz delovnih organizacij se je pri-

: fN n

Storilnost spet porasla
V prvih štirih mesecih so nakopali
rudarji sicer manj premoga kot v
istem obdobji^ lani, vendar je bilo
tudi manj zaposlenih. Produktivnost

Ti

Tašča varuje otroka

Taka je videti gradnja montažne hale podje^*a KOMET v Rosalnicah. Konstrukcijo je dobavilo
podjetje Kemooprema iz Trebnjega, gi^bena dela pa opravlja črnomaljski Begrad. (Foto: Ria Bačer)

Vse pod eno streho

SPREHOD
PO METLIKI

»Nov vzpon metliške industrije se obeta z grad
njo Kometovih prostorov v Rosalnicah,« izjavlja
predsednik občine Ivan Žele

SKORAJ BREZ VODE SO BILI
prejšnji teden več dni vsi višji pre-,
deli Metlike, zlasti Požeg, Hrib in
Breg revolucije. Pokvaril se je nam
reč elektromotor v črpališču na
Obrhu in tako s pomožno črpalko
Prvo industrgsko podjetje so v velikosti 3200 kv. metrov, kamor
ni bilo mogoče zagotoviti dovolj
Metliki dobili šele leta 1956, kljub bodo preselili celotno proizvodnjo
vode. Zdaj je napaka popravljena, za
temu ustvarja industrija že od leta in tehnično vodstvo podjetja. Delov
vsak primer pa je v pripravljenosti še
1969 dalje več kot polovico narod ni proces bo mogoče pod eno streho
tretja črpalka.
nega dohodka v občini. Največji veliko bolje organizirati. Razum
NA
VELIKI
PROIZVODNI
delež pri naglem industrijskem raz ljivo, da napredek podjetja pomeni
HALI KOMETA v Rosalnicah so na
voju ima tovarna BETI, prizadevanja hkrati vzpon občinskega gospodar
kovinske stebre že pričeli montirati
za razvoj pa kažejo tudi drugi kolek stva.
jekleno strešno konstrukcijo, ki jo je
,JColiko bo rekonstrukcija veljala
tivi. Pred kratkim se je rekonstruk
izdelala KEMOOPREMA iz Treb
cije lotilo podjetje KOMET, ki v in d i so sredstva zanjo v celoti za
njega. Treba pa bo tudi primerno
gotovljena? “
Rosalnicah gradi nove prostore.
dvigniti tla; v ta namen bodo navo
Gradnja brez opreme bo ve zili okoli 3()00 kubikov zemlje.
(Tovariš predsednik, kakšna stav
ba bo zrasla v Rosalnicah in kakšen ljala okrog 6,5 milijona dinarjev. V
ŠTIRI NASIPNE STOŽCE, po
tem primeru gre za pokrito investi
je pomen Kometove rekonstrukcije
dva na vsakem ustju mosta, so pri
cijo. Podjetje bo za gradbena dela
za občinsko gospodarstvo? “
čeli s kamenjem oblagati delavci
Podjetje KOMET že dolgo poprispevalo okoli 1,5 milijona dinar
ekipe Vodne skupnosti Dolenjske.
sluje v pretesnih prostorih. Proiz jev, ostalo vsoto predstavljajo poso
Dela nadzoruje delovodja Viktor
R. B.
vodnjo imajo organizirano na treh jila.
Horvat.
koncih mesta, če pa štejemo še skla
PREVOZ NEVESTINE BALE v
dišča in raztresene pisarne, poslujejo
Metliki, ki jo je 28. maja v barvah
gotovo na 10 krajih. V Rosalnic^
posnel na ozki filmski trak ameriški
gradijo montažno proizvodno halo v
Nekak ,,Pokaži, kq‘ znaš“
rojak Ivan Judnič, je avtor minulo
sredo pokazal tudi Metličanom.
za tovarne bo sobotna mod
UMRLA STA: Franc Nemanič iz
na revija na kopališču v Met
KONCERT OTROŠKEGA IN
Rakovca, star 57 let, in Matga JakMLADINSKEGA PEVSKEGA ZBO
liki, kjer pa se bodo goslje
Ijevič iz Grabrovca, star 66 let. Na
RA metliške osnovne šole, ki so ga
tudi zabavali. Poleg gostujo
območju matičnega urada Gradac ni
mladi pevci izvajali ob otvoritvi li
bilo smrti.
čih podjetij bodo širšemu
kovne razstave 13. junija, so 24. ju
občinstvu pokazali svoje iz
nija ponovili. Koncert pod vod
stvom Stanega Fuxa je bil zvečer na
delke tudi BETI, KOMET in
grajskem dvorišču in so ga poslušali
NOVOTEKS.
Pridite poglezlasti številni starši nastopajočih
učencev.

Moda in zabava

SKLADIŠČE GRADE
Odprto skladišče žaganega lesa
razširjajo pri podjetju INLES v Rib
nici. Gradbena dela opravlja Cestno
podjetje Novo mesto. Ureditev skla
dišča bo veljala okoli milijon din,
dela pa bodo končanh še v juliju, če
ne bo nagajalo vreme.

ZOBOTREBCI
SUMIJO BENCIN - Nekateri
lastniki avtomobilov v Ribnici trdi
jo, da jim avtomobili pogosto naga
jajo. Sumijo, da je vzrok v zasmeic
nem bencinu s črpalke v Žlebiču.
Povedati vedo celo, da so bili zbiral
niki znotraj slabo pobarvani, ko je
bila črpalka še pod, Komunalo", in
da se zdaj lak lušči in smeti bencin.
VIŠJE CENE pripravljajo gostil
ničarji za vse vrste alkoholnih in
brezalkoholnih pijač. Trdijo, da so
proizvajalci in dobavitelji zvišali
cene.
NEKATERI NOCEJO PLACATI
smetarine in prispevka za uporabo
mestnega zemljišča. Kako se bo spor
končal, še ne vemo. „Smetarska vojna“ pa traja že precej časa.
MANEKEN KAVARNAR: Iz za
nesljivih virov smo zvedeli, da name
rava Miloš Merhar iz Prigorice, ki je
tudi maneken, vzeti v najem kavar
no v ribniškem gradu. Pravi, da bi
mu posel cvetel, saj je gostilničarjev
sin, vprašanje je le, če se bo s pod
jetjem ,Jelka“ dogovoril za sprejem
ljivo najemnino.
KROŽNO VOŽNJO s pola
ganjem vencev na spomenike padlim
borcem in talcem organizira v počasitev dneva borca in 30-letnice OF
4. juUja AMD Ribnica.
IZLET v Dutovlje, Tomaj, Socerb
in Lipico, združen s pokušnjo terana
in p r^ ta , je 27. junija organiziralo
Turistično društvo Ribnica.
občan
vprašuje

.

Novo prodajno skladišče je 17. junija odprlo v Nišu ribniško podjele INLES. Pokriti del skladišča
tneri 1500 kvadratnih metrov, njegova gradnja pa je veljala okoli milijon din, (Foto; Janko Hren)

Vaščani so zgradili gasilski dom.
V Za potoku bodo 4. julija svečano odprli novi gasilski dom, ki so ga v do
brem letu dni zgradili gasilci in prebivalci Vinic in Zapotoka
Gasilci in prebivalci vasi Vinic in
Zapotoka bodo slavili 4. julija veliko
delovno zmago: odprli bodo novi
gasilski dom v Zapotoku. Dom so
zgradili predvsem s prostovoljnim
delom ter prispevki v lesu in de
narju. Ob tej priložnosti bodo slavili
tudi 50-letnico delovanja gasilskega
društva, 30-letnk:o ustanovitve OF
in dan lx)rca.
Svečanost se bo začela v nedeljo,
4. julija, popoldne z gasilsko parado,
v kateri bodo sodelovala vsa gasilska

društva iz ribniške občine. Po paradi
bo pred novim gasilskim domom
proslava s kulturnim programom, v
katerem bodo sodelovali gasilska
godba, moški pevski zbor iz Nove
Štifte, otroci osnovne šole Su^e z
recitacijami in pevskim zborom ter
narodne noše iz Sodražice. Po pro
slavi bo zabava.
Prebivalci Vinic in Zapotoka se
vestno pripravljajo na pomemben
dogodek v zgodovini teh dveh vasi.
Pred dobrim letom so začeli graditi

Premalo sodelovanja s sosedi
Občine morajo med seboj enotneje sodelovati-tudi zato, da bodo v
organih republiške skupščine in nji-,
hovih zborih poslanci teh občin
enotneje zastopali večinska stališča,
ni delegati in občasni delegati, se
ki so bila sprejeta tudi na zasedanjih
pravi tisti, ki so imeli o določenih
delegatov občin v skupščini SRS.
vprašanjih, ki so bila na dnevnem
Nadalje so opozorili, da je 5 do 6
redu, najbolj jasna in sprejemljiva
dni, kolikor jih mine običajno od
stališča.
prejema materiala do zasedanja
Na razširjeni seji so enotno ugo
tovili, da občini Kočev^ in Ribnica_ skupščine, prekratka doba za razne
posvete. Težko je namreč poleg red
ne sodelujeta med seboj v pripravah
nega dela poslancem v teh nekaj
na zasedanja delegatov občin. Za
dneh material še preštudirati, se o
radi enotnejšega nastopanja naj bi,
njem pogovoriti z občinskim vod
kot so predlagali poslanci, ustanovili
stvom in mnenja nato uskladiti s po
za območje občin Kočevje, Ribnica
slanci sosednjih ali področnih
in Grosuplje klub ali sekcijo po
občin.
J. P.
slancev.

Na nedavni razširjeni seji predsedstva občinske skupščine Ribnica so raz
pravljali o prispevku njihove občine na zasedanjih delegatov občin v repu
bliški skup^inL Seji so prisostvovali tudi nekateri poslanci.

^\/

(medved
odgovarja

dom. Vsako lepo nedeljo, od lanske
pomladi do letos, so izkoristili za
prostovoljno delo. Zgradili so stav
bo, kjer bo odslej naprej potekalo
družabno, društveno m tudi poli
tično življenje teh krajev. Vrednost
nove stavbe cenijo na okoli 20 mili
jonov starih dinarjev. Gasilci, po
sebno pa njihov predsednik Alojz
Pakiž, zaslužijo pohvalo in so lahko
za vzgled ostalim v občini in tudi
daleč izven nje.
-r

K.U
- Ali res načrtno gojite okoli
ortneškega ^odnjega gradu koprive,
da so že meter visoke?
- Seveda. Z njimi bomo prega
njali turistični revmatizem!

Ugotovili so, da ribniški delegati
vedno bolj umevajo razpravljati v re
publiški ^upščini ali njenih organih
o skoraj vseh pomembnih zadevah.
Delegati republiške skupščine sezna
njajo s stališči delegatov republiške
skupščine tudi odbornike občinske
skupščine in člane svetov.

RE5ETĐ

Nad polovico zasedanj delegatov
občin se je udeleževal predsednik
občinske skupščine Bogo Abrahamsberg, kije s t ^ i del^at občine. Za
sedanj so se udeležili tudi drugi stal

^ V

Otvoritev na Primostku
Lastno kopališče z restavracijo je odprla tovar
na ISKRA Iz Semiča
Gostinski objekt za 80 gostov s 3
komfortno opremljenimi tujskimi
sobami, kopališče z bazenom za
otroke in velikim prostorom za ta
borjenje in športne igre ie Iskra po
stavila v 48 delovnih dneh.
Ob slavnostni otvoritvi v nedeljo
dopoldne se je ob prisotnosti doma
činov, predstavnikov občin Metlika
in Črnomelj Franc Košir, direktor
Iskre, zahvalil izvajalcem gradnje za
hitro in dobro opravljeno delo. Zla
sti je poudaril požrtvovalnost Jožeta
Kočevarja, idejnega vodje vseh del.

Člani sindikalne podružnice so na
gradbišču opravili čez 3000 prosto
voljnih delovnih ur in tako prispe
vali vrednost 50.000 din.
Novo kopališče ob sotočju La
hinje in Kolpe je res lepo urejeno.
Kraj je zelo primeren tudi za ribo
lov. Gostje si bodo tu lahko izposo
jali čolne. Kopališče je namenjeno
za razvedrilo in oddih zaposlenih v
tovarni kondenzatoijev, če pa bo
prišel gost od drugod, ga tudi ne
bodo odgnali.
R. B.

• OGI.RJTE SI VKMKO IZBIRO ZENSKIH OBLEK TER
HLAC 1*0 NAJNOVEJ.«}! MODI. ISTOČASNO NUDIMO TU
DI VSE VRSTE TEKSTILNEGA BLAGA IN KONFEKCIJE
PO Z N I/A N IH CENAH.
PRODAJAMO TUDI NA 5-MESECNO BREZOBRESTNO OD
PLAČILO.
»VELETEKSTIL«, ČRNOMELJ

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA V OBĆINI
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MINI ANKETA:

ČETRTKOV iNl^RVua B Pet mesecev: skoraj pol milijarde
\ Zaljubljen vplanine ^
Franc Kocuvan: »Planinstvo je najbolj vab
ljiva oblika izvenšolske dejavnosti.. .«
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Prejšnji četrtek je prof. Mar
jana Dobovška, enega izmed
ustanoviteljev novomeškega ta
borništva, zanimalo, kako delajo
planinci. Vprašanje je zastavil
Francu Kocuvanu, predmetne
mu učitelju na šmihelski osnovni
šoli Milke Sobar-Nataše:
„Planinski krožek na naši šoli
smo zasnovali pred dvema le
toma. Mislim, da je to za otroke
najbolj vabljiva oblika izvenšolske dejavnosti. V krožku jih je
80. Prirejamo izlete, na njih
lahko na nevsiljiv način, ne da bi
otroci začutili, da gre za pouk,
vključim različne šolske pred
mete: zgodovino, botaniko, spo
znavanje krajev, kamenin, zašči
to rastlin in podobno.”
Kako ste delali letos?
,J*ripravili smo štiri skupinske
izlete, sodelovali smo z mladin
sko organizacijo pri pohodu za
„Zlati čeveljček". 18 učencev
naše šole je dobilo značko „Zla
tega čeveljčka". Sistematično
yodimo izobraževanje v planin
stvu, pomagamo si s predavanji o
varstvu narave, o qjoznavanju
naravnih lepot, planin, spomeni
kov NOB. Vključili pa smo se
tudi v akcijo za bronasto značko
pionir - planinec. Na naši
osnovni šoli tekmuje za to znač
ko 25 pionirjev, ki morajo opra
viti sest skupinskih izletov, od ■
tega vsaj tri na vrhove, ki so višji
od 1.000 metrov. Da je bolj za
nimivo, smo se povezali še z foto
krožkom: .člani tega krožka na
izletih fotografirajo, slike pa
potem na šoli raz'^tavimo. Na ta
način bomo gotovo navdušUi za
planinstvo še druge otroke, ki
zdaj morda stoje ob strani ali pa
se obotavljajo . .
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- Prof. Dobovšek je dejal, da
4 se taborništvo in planinstvo do
4 polnjujeta, zato je tudi zastavil
4
4 vprašanje planincu.Kako jpa ste
4 se vi zapiski med planince:
4
4

„Ko je sin hodil v osnovno
šolo, se je vpisal med planince.
Prav tako kot morajo danes, je
moral tudi on takrat narediti več
izletov. Da ne bi hodil sam, me
je prosil, naj greva v planine sku
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paj. Tako sem se navdušil. Zdaj
pa moram reči, da tudi kot pe
dagog čutim stanovsko dolžnost,
da mladino navajam na preživlja
nje prostega časa v naravi, na
svežem zraku .. .“
- In vaše vprašanje?
„Kulturno življenje v Novem
mestu je bilo nekdaj izredno
močno. Zadnje čase pa amateri
zem zamira, kulturne skupine
životarijo. Morda bi ne bilo sla
bo, ko bi direktor novomeškega
Zavoda za kulturno dejavnost
Lojze Kastelic povedal kaj o
načrtih, da bi sedanje stanje p<>
pravili in da bi kulturni amateri
zem ^ e t postavili na čvrste
noge.“
J. SPLICHAL
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Prepad se veča rTo je malomarnost!
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Viniški kom unisti o perečih
z a d ev a h d o m a č e g a kraja
Ze dolgo ni bilo na sestanku viniških komunistov take udeležbe
kot zadnjič, ko so ob smernicah 17.
seje predsedstva CK ZKJ obrav
navali tudi krajevno problematiko,
ki zavira razvoj kraja.
Osnovna ugotovitev je bila, da se
celotno obkolpsko področje pre
počasi razvija. Razdrobljenost kme
tij in nezmožnost zaslužka povzro
čata, da se ljudje množično izse
ljujejo in i^ejo delo v tujini. Prav
tako turizem zaradi počasnega na
predka infrastrukturnih objektov po
.polžje leze naprej, zato bi bila po
menju komumstov in tudi ostalega
prebhralstva edina rešitev v manjšem
industrijskem obratu. Ni možnosti,
da bi ljudi iz oddaljenih vasi vozili
na delov Črnomelj, ker so ceste pre^
slabe, razen tega im^o ljudje tudi
do avtobusa 10 do 15 km daleč.
Posledice odhajanja v tujino so
velike. Učni uspeh otrok zdomcev
se nenehno slabša, nastaja pa tudi
vse večji socialni prepad med dru
žinami, ki imajo v tujini enega ali
dva svojca, in tistimi, ki živyo samo
od kmetije doma. Ojpažajo tudi, da
je zaradi pretežkih bremen kmeč
kega dela, ki se je zvrnilo na ženske,
vedno več tolnih. Zaradi splošne iz
črpanosti so motale nekatere že v
bolnišnico in za težje kmečko delo
ne bodo več sposobne.
Ugotovili so, da je načrt osnovne
organizacije Zveze komunistov na
Vinici lepo zastavljen, uresničuje pa
se le v točkah, ki so odvisne od dela
in zmožnosti domačih sil. Na se
stanku so zaradi boljše povezave
med članstvom ustanovili tri od
delke ‘komunistov. Eden bo deloval
v Damlju, dmgi na Bojancih in tretji
na osnovni šob Vinica, ______ -č

IZKUPIČEK
ZA OPREMO
Gasilsko društvo v Črešnjevcu
nima dolgoletne tradicije. Začeli so
dobro, toda blagajna je ponavadi
„suha“, potrebe pa velike. Vsako
leto si pomagajo z gasilsko veselico,
kakršno so priredili pred kratkim.

KOVINAR
BO VECJI
Črnomaljsko podjetje Kovinar se
loteva povečanja zmogljivosti. Okoli
900.000 din bodo porabili za nakup
novih strojev ter za razširitev delov
nih prostorov. Kolektiv ima prihra
njenih 600.000 din, za preostalo
vsoto prosi bančna posojila. Kovinar
se v kooperaciji ukvarja s proizvod
njo šasij za viličarje, na trg pa daje
tudi tri lastne izdelke.
Št. 26 (1109)
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Na cesti proti Sinjemu vrhu se
je že i^ u a ^ a podrla škarpa ob
cesti. Šolski kombi, ki vsak dan
prevaža 40 otfok, in avtobus
redne proge sta zaradi tega v
stalni nevarnosti. Ce je mokro,
lahko vozilo zdrsne v ^apo. Kdo
bo kriv? Cestno podjetje je bilo
že večkrat opozorjeno na ne
varnost, a nihče ne ukrepa.

VSAK DESETI
BO ŠEL
Letos bo z območja črnomaljske
občine letovalo v Fažani pri Porto
rožu in na Mirni gori kakih 50
otrok, od tega 30 na moiju in 20 v
gorskem z r a ^ . Predloge za letova
nje zbirajo šole. Poleg zdravstvene
ogroženosti se mora kandidat za
letovanje izkazati še z revščino,
letovanje bo brezplačno, ugotav
ljajo pa, da bi bilo počitnic na
morju potrebnih več kot 300 boleh
nih in siromašnih otrok.

ČRNOMAUSKI
DROBIR
VRTEC ZAKOLIČEN - Teh
nična dokumentacija za gradrijo
otroško-varstvene ustanove je iz
brana. Prejšnji četrtek so stavbo v
novem naselju zakoličili.
NA ZUNAJ VSE NAJLEPSE Črnomaljski grad, kjer ima prostore
občinska uprava, je na zunaj obnov
ljen. Razočaran pa je, kdor stavbo
vidi z notranje strani.
V DOPUSTNIŠKEM SLOGU Pri Veletekstilu in v Dolenjkinih
trgovinah so izložbe polne predme
tov za dopust. Ne manjka niti vro
čih hlačk.
POČITNICE ZA OTROKE - 30
junija je bil končan pouk na osnovni
šoli. Letos bodo počitnice nekoliko
krajše zaradi prostih sobot.
PRECEJ IZBIRE - Tržnica je kw
dobro založena s sadjem in zgodnjo
zelenjavo, le cene niso vsem dostop
ne. Prejšnji četrtek so prodajali tudi
že lubenice po 6 din kilogram.
PREJŠNJI TEDEN SO UMRLI:
Marija Bohte iz Vmne vasi, stara 76
let, Janez Slabe iz Crnomlja, star 83
let, in Barbara Kralj iz Gribelj, stara
88 let.

1. julija 1971

V tem času so podjetja izvozila za 12 milijonov dolarjev izdelkov — Pri
čakovanja: 1,3 milijarde din proizvodnje, 24 milijonov dolarjev izvoza
Izvoz uspeva nad pričakovanji: v maju 2,5 milijona dolarjev
Industrijska proizvodnja v novomeški občini je bila maja vredna
nekaj manj kot 110 milijonov dinaijev, kar je za 28 odstotkov več
kot lani v maju. V štirinajstih industrijskih podjetjih v občini je
bilo prvega v tem mesecu zaposlenih 8.880 delavcev, največ kajp^
v Industriji motornih vozil —2.365.
Okrog 1500 zaposlenih šte
jeta Krka in Novoles, Novoteks
pa 1200. Letos v maju je bilo
12 odstotkov več zaposlenih
kot v poprečju lansko leto. Maj
ska proizvodnja je bila v IMV
vredna 43,6 milijonov dinaijev
in v Krki 28,4 milijona. V petih
mesecih je skupna vrednost
industrijske proizfodnje dosegla
488,359.000 dinaijev, kar je za
21,5 odstotka več kot lani v
petih mesecih. Razumljivo je,
da so IMV, Krka, Novoteks,
Novoles in Labod ustvarili naj
več. Od letnega načrta, ki so ga
letos zastavili v vrednosti 1,3
milijarde dinaijev, pa so v petih
mesecih uresničili 36,6 odstot
ka.

ne številke. Podjetja pričaku
jejo, da bodo letos izvozila za
slabih 24 milijonov dolaijev
svojih izdelkov, od tega za sko
raj 21 milijonov dolaijey na
konvertibilno področje. Že v
petih mesecih so torej izpolnila
51 odstotkov svojih izvoznih
načrtov, kar dokazuje nov
vzpon novomeškega industrij
skega izvoza.

Majski izvoz je bil vreden 2,5
milijona dolarjev, kar je za do
bro tretjino več kot lani v maju.
Komaj za 300.000 dolaijev so
izvozili na klirinško področje,
vse drugo je šlo na konvertibilni
cf AVIF
trg. Z izvozom, ki je bil vreden
OTOŠKIH
LOVCEV
1,68 milijona dolaijev, je IMV
V
nedeljo,
4.
julija,
bo na Starem ■
tudi v maju najmočnejši izvoz
pri Otočcu tovariško srečanje
nik v občini in na Dolenjskem. gradu
otoških lovcev v počastitev dneva
Petmesečni izvoz je dosegel borca in 25-letnice ustanovitve LD
vrednost 12 milijonov dolarjev, Otočec. Na slovesnosti, ki se bo pri
kar je za 4 milijone dolaijev več čela ob 14. uri, bodo razvili lovci
svoj dmštveni prapor. Lovci iz
kot lani do konca maja. Indu tudi
otoške lovske družine se na to sre
strija motornih vozil je izvozila čanje lovcev pripravljajo že precej
več kot za 7 milijonov dolaijev, časa, zato smo prepričani, da se
Krka za dobre 3, Novoles nekaj 'bodo vsi tisti, ki bodo ta dan prišli
na Stari grad, počutili prijetno.^ Za
več kot za milijon, Novoteks zabavo
bo skrbel ansambel Košmrl
nekaj manj pot pol milijona. in pevski zbor ,,Gorjanci" iz Straže.
Labod, Kremen in bršlinska Po kulturnem programu bo tudi bo
Iskra pa so pripomogli do konč gat srečelov.

SINDIKAT
DMSTABILIZACIJA
Republiški svet sindikatov Slove
nije je organiziral 23. junija v No
vem mestu posvetovanje o izvajanju
akcfjskega programa slovenskih sin
dikatov, o samoupravnih spo
razumih, stabilizaciji gospodarstva
in drugem. Sindikat prevzema vse
večje odgovornosti v našem družbe
nem sistemu, zato je potrebno, da
so v vodstvu sindikalnih organizacij
sposobni ljudje. Obširno so sprego
vorili tudi o raznih nepravilnostih,
ki se kažejo v tej ali drugi obliki, o
nedoslednosti pri izvajanju politike
v zvezi s socialnimi razlikami, na
raščanju cen in drugih zadevah. Po
svet je vodil podpredsednik sloven
skih sindikatov Ivo Tavčar.

»Zelo smo zadovoljni!«
MERCATORJEVA trgovina na Zagrebški cesti
je v kratkem času upravičila svoj obstoj

Skoraj bo minilo leto dni, odkar
je na Zagrebški cesti zrasel novi
MERCATORJEV potrošniški cen
ter, ki je med najlepšimi trgovskimi
lokali v Novem mestu in posluje ren
tabilno.
Prijazna poslovodkinja JOŽICA
DROBEŽ pravi: „Zelo sem zado
voljna s poslovanjem trgovine, saj
LUŽAR IN BULC NAJBOUŠA dosegamo na mesec poprečno
420.000 din prometa. Tudi naj
Lovska zveza Novo mesto je pri zahtevnejšim strankam skušamo
redila tekmovanje v strejjaiyu na gli
ustreči. Želela bi pa od nekaterih
naste golobe in na tarčo srnjaka.
malo več poštenosti.”
Nastopilo je 49 lovcev iz 14 dolenj
SONJA VIZJAK, gospodinja:
skih lovskih diiižin. Med posamez
niki sta bila najboljša Lužar iz No „Sedaj sem tukaj stalna stranka. Do
vega mesta in Bulc z Mirne, v ekipni bim vse, kar potrebujem, preseneča
konkurenci pa so bili n^boljši Tre- me pa postrežljivost in vljudnost
banjci. Rezultati: golobi - 1. Lužar prodajalcev/*
(LD Gorjanci) 17 golobov; tarča
srnjaka — 1. Bulc (LD Mirna) 78
krogov, skupno: 1. Lužar (LD Gor
janci) 140 točk, 2. Leskovec (LD
Mirna) 138, 3. F. Slak (LD Trebnje)
131. Ekipno; 1. LD Trebnje 158, 2.
Pri nas smo se čisto navadili,
LD Mirna 355, 3. LD Trebelno 335
da takrat, ko se začne turistična
točk. 14 n^jbolUših lovcev je prgelo
sezona, začnemo popravljati ce
srebrne oziroma bronaste značke za
ste, da so lahko kolone avto
uspehe na tem tekmovanju.
mobilov še daljše, vožnja še bolj
neprijetna in mnenje turistov še
DOBER OBISK
slabše. Ker to ni dovolj, so na
Jadranu začeli najprej graditi
RIBIČEV
hotele sredi poletja, potem pa so
Z letošnjim obiskom športnih ri
postali še bolj iznajdljivi in so
bičev na Eiolenjskem smo lahko za
začeli prodajati kar postelje - v
dovoljni. V novomeški ribiški dru
nedograjenih hotelih.
žini so nam povedali, da je opaziti
Žal v tem času dokazujemo,
precejšen porast obi^ov v primerda tudi v novomeški občini no
- javi z enakim obdobjem lanskega
čemo zaostigati. Tako je hotel
leta. Večji obisk bodo verjetno za
Kandija začel prenavljati in dobeležili tudi gostinci.
Qajevati svoje prostore prav taMat, ko se je začenjala turistič
NIC VEC DOTACIJ!
na sezona, v glavni sezoni bodo
Odkar so v krajevni skupnost
razbijali po stenah obrtniki, na
Bela cerkev odprli svoj peskokop,
turizem pa bomo mislili prihod
nabavili ustrezne stroje in traktor, se
nje leto. V Šmarjeških Toplicah
je zanje pričelo novo življenje. Kei
- tako pravijo - bodo te dni
jim bo peskokop prinesel precg
začeli kopati jamo za novi ba
denarja - pesek prodajajo na drob
zen, ki bo v neposredni bližini
no in debelo — računajo, da zdaj ne
starega. V starem se bo mogoče
bodo več živeli od občinske do
še naprej kopati, samo kako
tacije.
bodo ob pesmi strojev zado
voljni turisti - je druga pe
sem . . .
V Dolenjskih Toplicah še
vedno vrtajo, na Otočcu še gra
PORODNlšKliCE^ii
dijo novi hotel, čeprav so najprej
upali, da bo do sezone zgrajen.
Pretekli teden so v novomeški po
V Novem mestu še kar naprej
rodnišnici rodile: Marija Radenčič
prenavljajo Ribjo restavracijo,
iz Žakanjskega sela - Ano, Ana
morda se bo celo kdo spomnil,
Brate z Mirne - Radovana, Terezija
da bi sredi sezone veljalo malo
Žubčič iz Črnomlja - Vanjo, Majda
obnoviti borne ostanke kopali
Urajper iz Crmošnjic - Mojco, Ma
šča na L oki. ..
rija Kresal iz Trebnjega - Pavla, Ana
Naše geslo je: „Vse za turi
Boltez iz Gabrja - dečka, Ana Sezem! “ Svet pa se je žal posta\al
banc iz Bitne vasi - Jožeta, Vera^
na glavo; poleti zidamo, pozimi
Nose iz Gomje Straže - Boštjana,
pa bomo ( ko turistov ne bo) obMarija Lazič iz Artič - Tanjo, Jo
čudovah, kako lepo smo gradili.
žefa Omerzel z Mal^a Kamna J. S.
Alojza, Vida Klepec iz Krasinca Mojco, Tatjana Weiss iz Loke —
Alena, Nada Novina s Podturna Jožeta, Danica Ržek iz Vavte vasi Društvo upokojencev
<Natašo, Fani Matjašič iz Dobov Cilko, Kristina Miklavčič iz Crmoš
Za člane novomeškega društva
njic - Ludovika, Stanislava Badjuk
upokojencev bo 13. julija avtobusni
iz Dragatuša - Vesno, Marjeta Klo
izlet. Ta torek se bodo odpeljali iz
bučar z Uršnih sel - Igorja, Marija
Novega mesta v Krško, Laško, Celje,
Cvelbar iz Krškega - dečka. Dragica
Šoštanj, Crno, Mežico, Ravne, Kot
Oberman iz Curil - deklico, Jožica
lje na Koroškem, Slovenj Gradec,
Cajner iz Križevske vasi - deklico,
Velenje in spet čez Krško dmov.
Antonija Pucelj iz Dobruške vasi Odhod je ob 6. uri, povratek okrog
dečka, Marija Hrovat z Dolža 21. Vožnja brez prehrane velja 50
dečka, Mojca Pirc iz Straže dinarjev, odhod je izpred Metropola.
dečka, Ana Tratnik iz Smednika Prijave sprejemajo v društveni pi
dečka in Ana Simonič iz Velike
sarni od 2. do 9. julija.
Lahinje - dečka. - Čestitamo!

JOŽICA HROVAT, nat^arica:
„Pri nas imamo vedno dovolj gostov
v bifeju, saj stane enolončnica samo
3 din. Gostom postrežemo z riče
tom, s srčkom v omaki, s srčkom v
krompirju, z jajčki in drugimi jedili.“
JOŽE HROVAT, delavec: „Ni
sem domačin, zato hodim k NffiRCATORJU na malico, s^ se mi zdi,
da je tukaj še najbolj poceni in
dobro pripravljeno".
TONCKA ZAJC, uslužbenka:
„Poprej sem skakala po vsem mestu,
da sem dobila potrebne stvari, sedaj
pa mimogrede, ko grem iz službe,
dobim tukaj vse, kar želim. Zelo
sem zadovoljna s postrežbo in tudi
cene so še kar primerne."
M. KOZOLC

Oprostite,
zasedeno!
Čeprav so vremenoslovci na
povedovali pasje dneve že v ju
niju, pričakovane vročine še ni
bilo. Sicer pa - vse se še lahko
zgodi, saj se je poletje komaj
začelo. In kaj pričakujejo od
turistične sezone to poletje naši
gostinci? Zavrteh smo pet tele
fonskih številk in iz petih po
membnejših hotelov v novo
meški občini so odgovorili, da
bo potrebno poleti odgovarjati
na podobna vprašanja največkrat
stereotipno: „Opristite, vse zase
deno!“ V podrobnem pa so
odgovori takile;
Hotel grad Otočec; Za sezono
je v glavnem vse rezervirano, le
sem in tja je še kakšna prazna
postelja. Da se sezona začenja,
kažejo tudi turisti, ki pridejo
šotorit na kamp ing, čeprav so za
zdaj še samo muhe enodnevnice.
Enoposteljna soba v gradu velja
66 dinarjev, v motelu stane 54
dinarjev. Prodajali jih bomo za
med!
Zdravilišče Šmarješke To
plice; Do septembra je vse zase
deno, morda bi se dala izvrtati
kaka soba ob koncu avgusta.
Letos se nenavadno živo zani
majo za te toplice tudi tujci, ki
prosijo za postelje tudi v okto
bru. Enoposteljna soba stane od
40 do 45 dinarjev. In še vesela
vest: ŠmaijeSce Toplice so tik
pred gradnjo nov^a bazena
(končno!). V starem se bo vse
eno mogoče kopati.
Hotel Metropol, Novo mesto:
Brez rezervacij, ampak vseeno je
vseskozi zasedeno. Novemu me
stu pač manjka postelj, prehodni
gostje napolnijo vse sobe. Pre
nočišče v enoposteljni sobi velja
33,40 din. Nobene bojazni ni, da
bi poleti ostala kaka prazna po
stelja, saj je treba goste celo
odganjati.
Hotel Kandija: Ni vse polno,
nekaj prostora je še in tudi za
poleti bo včasih mogoče dobiti
prenočišče. Hotel je prav zdaj
sredi temeljitih preurejanj, zato
bivanje v njem ni preveč pri
jetno. Nekaj deset novih postelj
bodo pridobili, ko bo hotel na
red. Upajo, da bo konec razbija
nja že med sezono, čeprav se
nikoli ne ve . . .
Zdravilišče Dolenjske Topli
ce: Za julij je zdravilišče že raz
prodano, v avgustu pa se še lah
ko dobi postelja. V dvoposteljni
sobi velja ležišče 31 dinarjev. Z
rezervacijami je treba pohiteti,
saj kažejo izkušnje, da so tudi te
toplice v sezoni navadno popol
noma zasedene. Potem lahko
položaj za zamudnike rešijo
samo 'še zasebniki, ki tudi odda
jajo turistične sobe.
J

Narobe svet *

KovomeSl^ kronika
v PONEDELJEK je bila sklicana
6. seja občinske konference Zveze
komunistov. Na dnevnem redu je
bila tudi volitev delegatov za nesta
ni del konference ZK Slovenije.
DOLENJSKO POLETJE 71, iz
bor kulturnih, športnih in zabavnih
prireditev, bo obsegalo 18 različnih
prireditev v turističnih krajih ob
čine. V mestu bo 5 prireditev.
DEVETE IGRE jugoslovanskih
tekstilcev so se po dvodnevnih bo
jih, v soboto in nedeljo končale s
skupnim zmagoslavjem novome
škega Novoteksa, ki je osvojil tudi
največ posamičnih nagrad.
DELAVSKE SPORTNE IGRE v
tenisu so prišle do finala, v katerem
se bosta danes pomerili ekipi Indu
strije motornih vozil in Družbenih
služb. V borbi za tretje mesto je
Novoteks premagal Pionir.
O Št ip e n d is t ih je skiicai v
torek posvet komunalni zavod za za
poslovanje. Skupščina te skupnosti
sodi, da bi podjetja morala vlagati
več denarja za štipendiranje.

NA TRGU je bilo v ponedeljek
naprodaj nekaj gob po 25 dinj^ev (zmanjkalo jih je zelo zgodaj); bo
rovnice so bUe po 6 din, prodajali pa
so tudi ribez: črnega po 6 din kilo
gram, rdečega pa po 6 din —liter.
CENE SORAZMERNO DOBRO
ZALOŽENE TRŽNICE: cvetača 8
din, čebula 3, česen 7, stročji fižol
5, fižol 5, krompir 2, koleraba 4,
korenje 7, kumare 3, pesa 4, peterši^ 6, paradižnik 5, paprika 20, so
lata 4, špinača 4, zelje 2,50, breskve
6 - 8, borovnice 6, češnje 4 - 5 ,
suhe fige 8, hruške 8, jabolka 7, li
mone 6, lubenice 7, orehi 5, oomaranče 6, suhe slive 5, banane o, jajca
0,60 - 0,70, smetana 20, sirček
0,50, gobe 25, ribez 6. Prvikrat so
bile naprodaj lubenice, pojavljajo se
hruške, jagode pa že izginjajo.
PREJŠNJI TEDEN so v novo
meški porodnišnici rodile: Ana Kor
bar iz Kristanove 36 - Anamarijo,
Rafaela Pajič iz Jerebove 3 - dekli
co, Marija Malenšek s Prešernovega
trga 11 - Miroslava in Terezija Živkovič z Zagrebške 14 - Romana.
UMRL je Rudolf Stresner, 77, iz
Regerče vasi 5; pokopali so ga na
šmSielskem pokopališču.

Obveščam o živinorejce,
da bo

— SEJMICA
ZA GOVEJO
2IVINO IN
PRASlCE
v N ovem m estu v ponedleljeifc, 12. jid ija in ne
5. ju lija , k er je prazn ik

/
»Dolenjski list«
v vsako družino

- Ena gospa je rekla, da so na
Loki mojstrsko asfaltirali rokomet
no igrišče: po dežju bo voda res
hitro odtekala, saj je asfalt v enem
kotu kar za 70 cm nižji kot v dru
gem!
D O L E N JS K I LIST
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SKUPŠČINA OBČINE
NOVO MESTO

SKUPŠČINA
OBČINE KRŠKO

OBČINSKI ODBOR ZZB NOV
OBČINSKA KONFERENCA ZMS
OBČINSKI SINDIKALNI SVET
OBČINSKA KONFERENCA SZDL
OBČINSKA KONFERENCA ZKS

OBČINSKA KONFERENCA SZDL
OBČINSKA KONFERENCA ZKS
OBČINSKI SINDIKALNI SVET
OBČINSKI ODBOR ZZB NOV
OBČINSKA KONFERENCA ZMS

ZA DAN BORCA, 4. JUUJ, ČESTITAMO VSEM BORCEM IN
AKTIVISTOM!
N ikolaj Pirnat: NA BUNKER

ELEKTRO CELJE

S la v n ik

enota KRŠKO
Našim odjemalcem čestitamo za praznik!

k o p e r

TURIST HOTEL SREMIČ
KRŠKO X Gostom čestitamo za občinski praz

čestitamo občanom in kolektivom za praznik občine,
borcem in aktivistom za dan borca ter senovškim rudar
jem za praznik rudaijev. Pozdravljamo udeležence osred
nje proslave slovenskUi pregnancev v Brestanici!

nik!
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Čestitamo za praznik
- 4. julij!
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Ob prazniku naše občine pozdravljamo vse
občane, še posebno pa nekdanje borce in akti
viste!
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KOVINARSKA KRŠKO
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PIONIR NOVO MESTO

TRGOVSKO PODJETJE

D io le n

TKANINE

PRESKRBA, KRŠKO
NOVO MESTO
>utrošnikom
česti
tamo za praznik!
Za dan borca čestitamo’ vsem
delovnim ljudem!

IGM »SAVA«
KRŠKO

J D a p t r k o li fe k c ij a
z obratom
VALVA SO R JEV A TISK A R N A

Priporočamo naše kvalitetne
izdelke. Za praznik česti
tamo!

DOLENJSKI LIST

KRŠKO

Naši proizvodi in usluge:
— ciklostil papir A-4/70 in 80 gr. srednjefmi in beljeni
*—vrečke s tisKom in brez tiska od 0,5 do 10 kg
— škatle iz navadne ih valovite lepenke, surove in pre
vlečene, s tiskom in brez tiska
—reklamni papiiji v eno-dvo in trobarvnem tisku
—vse vrste ti^ovin, brošur, prospektov, knjig in ča
sopisov v eno ali večbaivnem tisku
—vezava knjig, brošur v polplatr >, platno in usnje
Cene konkurenčne —kratki dobavni roki
Čestitamo za občinski praznik, 4. july!

ELEKTRARNA

INVALIDSKE DELAVNICE

BRESTANICA
Izdelujemo betonske mešalce, hidrofore in razne kovin
ske izdelke.
Za občinski praznik čestitamo!

BRESTANICA

Čestitamo za praznik -
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IT
OSNOVNA SOLA
KRMELJ

ZDRAVSTVENI DOM
Kočevje — Ribnica
prodaja
niislednja
osnovnu
sredstv^a;
reševalni avto
Z astava fiat 1300
v brezhibnem stan ju .
L icitacija bo v prostorih
R eševalne postaje, Ko
čevje, L jubljans'ka ce
sta št. 15, 9. 7. 1971, od
7. do 8. ure za družbeni
sektor, od 8. do 10. u re
za zasebni sektor. —
K avcijo v višini 10'’/o
od izklicne cene je treb a
položiti p red licitacijo.

razpisuje
prosto delo vno m esto

TAJNICE
Pogoj;
sre d n je šo lsk a izobrazb a
7. z n a n je m stro je p isja.
Rok p r ija v e : 15 d ni po
o b ja v i razpisa.
N asto p službe; 1. s e p te m 
b ra 1971.

Izvršni odbor Temeljne izobraževalne
skupnosti Trebnje
razpisuje
S t i p e n d i j e za štu dij n a u strezn ih v išjih ia
sred n jih šolah, in sicer za:

#
#
#
#
#
#
#
#

razredni pouk na PA
matematiko — fiziko na PA
likovni pouk na PA
glasbeni pouk na PA
nem. jezik — knjižničarstvo na PA
ortopedagogiko na PA
telesno vzgojo na VŠTK
vzgojiteljico na srednji vzgojiteljski
soli

P ro šn ji za štip en d ijo je tre b a priložiti:
— prep ise dokazil o učnem uspehu ozirom a potrdilo
o šolanju,
— p otrdilo o dohodkih d ružin e prosilca in p otrdilo o
p reje m a n ju otroškega dodatka,
— izjavo o lastn ih dohodkih,
— potrdilo o prem oženjskem stan ju .
Pi’epozno vložene, vsebinsko in form alno nepopolne
p ro šn je in p ro šn je brez zah tev anih prilog bodo za
vrnjene.
P red no st im ajo prosilci z obm očja občine T re b n je in
prosilci višji letn ik o v te r z boljšim i učnim i uspehi.
Hok za p rijav o je 15 d n i e>o o bjavi razpisa.

ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE KADROV IN
PRO D UK TIV N O ST DELA NOVO MESTO

Veletrgovina »MERCATOR«
obrat Tovarna mesnih izdelkov
Ljubljana, Mesarska ul. 1

Ulica talcev 3 II, telefon 21-319

objavlja

VABI K VPISU

n asled n ja p ro sta delovna m esta:

V naslednje šole in tečaje

a) 50 učencev — mesarjev

VIŠJE ŠOLE, oddelki izrednih slušateljev
#

b) 3 učenke — prodajalke
Pogoji za sp rejem v uk:
— k a n d id a t m ora im eti z uspehom končano osem 
letko;

# VIS J A TEHNIŠKA SOLA MARIBOR, oddelki za
strojništvo, gradbeništvo, elektrotehniko, kemijo,
tekstilno tehnologijo

— da k an d id at ni starejši od 18 let;

#

— p rijavi, m orajo k an d id ati obvezno p riložiti:
origiiialno šoletoo spričevalo,
ro jstn i list,
^
zdravniško spričevalo, ki d o v o lju je delo v živil
ski stroki.

razglaša

n asled n ja p ro sta d elovna m esta:

# TS s t r o j n e s t r o k e LJUBLJANA (4 leta)
# DELOVODSKA SOLA KOVINSKE STROKE
LJUBLJANA (2 leti)
# DELOVODSKA SOLA ELEKTRO STROKE
LJUBLJANA (2 leti)
# KOMERCIALNA SOLA LJUBLJANA (2 leti)

Rok za sprejem p rija v e tra ja do 10. ju lija 1971.
P ism ene ponudbe z življenjepisom p o šljite n a naslov:
V eletrgovina M ercator — T o v arn a m esnih izdelkov,
L ju b ljana, M esarska ul. 1.

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE
(5., 6., 7. in 8. razred)

TEČAJI TUJIH JEZIKOV po AV metodi
za nemški, angleški, italijanski in francoski jezik

OSNOVNE ŠOLE V NOVEM MESTU

P rijav e sprejem ajo v poletnih m esecih, dokler ne bo
dovolj p rija v lje n ih kandidatov.

r a z p i s u j e j o n asled n ja prosta delovna m esta u čite
ljev? s sred n jo strokovno izobrazbo za nedoločen čas:

I. Osnovna sola Bršljin, Novo mesto
U pravni odbor druStva za združene narode za SR Slovenijo
s sedežem v L jubljani razpisuje

3 učiteljev za delo v varstvenem oddelku

II. Osnovna šola Grm, Novo mesto

NAGRADNI
NATEČAJ

2 učiteljev za delo v varstvenem oddelku in
1 pomočnika ravnatelja za vodstvo hosiritacijskih
oddelkov z dodatnim pogojem, da ima nad 10
let učno-vzgojne prakse in izkušnje v orga
nizaciji in vodenju hospitacijskih oddelkov

za najboljše sestavke o delu Organi
zacije Združenih narodov in njenih
specializiranih agencij

III. Osnovna sola Katja Rupena,
Novo mesto

N atečaja se lahko udeleže študenti, absolventi in diplo
m anti vseh višjih in visokih šol n a obm očju SR Slovenije.
Izbrana snov m ora biti povezana bodisi z delovanjem sam e
Organizacije Združenih narodov (politična, pravna, vojaška ter
ekonom ska in socialna vprašanja) ali pa z delom k a te re od
njenih specializiranih agencij. Glede na raznoterost dejavnosti
tako OZN k a k o r njenih agencij je m oč za dom ala sleherno
vejo študija n ajti ustrezno tem atsko problem atiko v dejavnosti
te m ednarodne organizacije: od u v e ljavljanja človekovih p ra 
vic, pri čem er bi posebej poudarili letošnjo tem o m ednarod
nega leta, ki jo je razglasila generalna skupščina OZN in ki
se glasi »Boj proti rasni diskrim inaciji in rasizmu«, do m irov
nih operacij oz. akcij Združenih narodov, razvojnega p rogra
ma, zoževanja prepada m ed revnim i In bogatim i, boja proti
lakoti, diskrim inaciji v izobraževanju, zastru p ljan ju človel«>vega okolja in podobno. Vsa ta v p rašanja so lahko tem a p ri
spevkov v letošnjem nagradnem natečaju. Seveda pa s tem
še zdaleč niso izčrpane vse možnosti in vse teme.
2irijo, ki bo ocenjevala prispevke, bodo sestavljali veči
nom a univerzitetni učitelji, ki bodo m ed poslanim i deli ocenili
in izbrali tista, ki bodo zaslužila nagrado In priznanje.
v dogovoru in z dovođenjem avtorja sl bo dru štv o priza
devalo, da bodo prispevki, ki po svoji tem atiki in aktualnosti
pridejo za to v poštev, objavljeni v publikaciji, reviji ali časo<pisu, pač glede na to, za katero zvrst bodo najprim ernejši.
Posebna nagrada — 1000 dinarjev — bo podeljena nalogi,
ki bo obravnavala problem e rasizm a, rasnega razločevanja in
apartheida. Razen te bodo razdeljene Se štiri nagrade v skupni
vrednosti 2750 dinarjev.
Naloge je treba oddati v treh izvodih v tajništvu društva
ali poslati na njegov naslov: L jubljana, C ankarjeva l/II. n a j
kasneje do 1. oktobra 1971.
N agrade bodo razdeljene n a proslavi dneva Z druženih n a 
rodov dne 24. oktobra 1971 v prostorih društva.
L jubljana, dne 15. ju n ija 1971.

3 učiteljev za delo v varstvenem oddelku

1

učitelja za d d o na podružnici Laze

Rok za p rijav o na razpis je 15 dni po o bjavi razpisa.
P rijav e po.šljite: za osnovni šoli B ršljin in G rm n a
naslov S kupščina občine Novo mesito — poštni p redal
109, za osnovni šoli K atja R upena in M ilka S obar pa
d irektno na om enjeni šoli.

več KV ključavničarjev,
več KV avtokleparjev,
KOLINSKA TOVARNA HRANIL

več KV avtomehanikov,

VABI

več varilcev,

k sodelovanju v svojem bodočem o b ratu

več priučenih delavcev

za pred ela vo krom pirja na Mirni
v kovinski in lesni stroki ter v e č j e š tev ilo
n e k valifcir an ih d e la v c e v za d elo v proizvod
nji avtom ob ilov in proizvodnji prikolic.

Istočasno se razg lašajo p r o s t a

delovna

na

IZVRSNI ODBOR DRUSTVA
ZA ZDRUZENE NARODE

D olenjskem

več sodelavcev, in to:

1. KURJAČE PARNEGA KOTLA

PRODAJA STANOVANJ

(4 delovna m esta)
Pogoj: KV k u rjač z izpitom , delovne izkušnje
zaželene

P od jetje DOM IN V EST N ovo m esto

mesta

OBVESCA

2. VEČ NEKVALIFICIRANIH
DELAVCEV

za p rip rav n ik e:

ekonomske tehnike,
strojne tehnike,

VSE INTERESENTE

Ponudbe z navedbo šolske izobrazbe in d osedanje d e 
lovne p rak se pošljite v roku 15 dni po o bjavi v splošno-kadrovski" sek to r K olinske to v arn e h ran il, L ju b lja 
na, S m artin sk a cesta 30.

za nakup novih stanovanj za leto 1972
/

v stanovanjskih stolpičih Nad m lini, da smo pričeli splepanje / pogodb za nakup stanovanji, ki
jih gradi za trg SGP -Pionir«, Novo mesto
Kup>cem so na voljo sledeča stan o v an ja:

elektrotehnike,

tros6bna - (72 m*), dvosobna (60,23 m*, 57,14 m*),
enosobna (30,19 m*) in g arson jere (37,09 m*)

kemijske tehnike,
lesne tehnike,

od 21. VL

administratorke
za delo v k o m erciali, zunanje trg ovin sk em

VIŠJA PRAVNA SOLA MARIBOR

SREDNJE ŠOLE, oddelki za zaposlene

IV. Osnovna šola Milka šobar-N ataša,
Novo mesto

Industrija motornih vozil.
Novo mesto

VISOKA EKONOMSKO-KOMERCIALNA SOLA
MARIBOR, oddelki za: bančništvo, knjigovod
stvo in finance, splošno komercialo, turizem in
gostinstvo, zunanjo trgovino

do 3. VII.

Mercator

K er je število stan o v an j om ejeno, vabim o vse n w teb itne kupce, da pravočasno sklenejo pogodbo o' n ak u 
pu stanovanj.
Vse ostale inform acije dobijo in teresen ti p ri po d jetju
DOM IN VEST, Novo miesto, P rešern o v trg 8 (telefon
21-239).
PODJETJU DOMINVEST
NOVO MESTO

sektorju, prodaji, račun ovod stvu , teh ničnem

REKLAMNA PRODAJA
sektorju, serv isn i dejavno sti in proizvodnji.
P ričakujem o vaše ponudbe za zaposlitev, obenem p a
vas vabim o n a razgovor v kadrovsko službo, k je r v as
bomo seznanili z delovnim i pogoji.

inousTRun moioRniH vozu
novo mesTO

# m alinovec — Tališ
# oranžni sirup — Dana
0 kokošja pašteta — Delamaris
# papaline — Delamaris
# ajvar — Budimka ■'
9 napolitanke Nougat —Podravka

H
11
120 gr
100 gr
800 gr
500 gr

8,20 din;
8,00 din;
2,50 din;
1,95 din;
5,90 din;
5,00 dtn;

ZA DOM # VIKEND # IN DOPUST

V našem razpisu, o b jav ljen em v D olenjskem listu, dne
24. 6. 1971, je pod točko a) n ap ak a v besedilu; >»deiovno razmerje za določen iSLS**, ki se m ora prav iln o g la
siti:

delovno razm erje za nedoločen čas
Z aradi tega p o p rav k a podaljšujem o v eljavnost raz
pisa pot tč. a) do 6. 7. 1971.

IGM »SA.VA« — Kriko

^
T E D E N S K i.r

m

Petek, 2. julija - Marija
Sobota, 3. julija - Nada
Nedelja, 4. julija - Dan borca
Ponedeljek, 5. julija —Ciril
Torek, 6. julija —Tomaž
Sreda, 7. julija - Vilko
Četrtek, 8. julija - Elizabeta

NOVO MESTO: 30. junija in 7.
julija italijanski barvni film „Skuš
njave mladega Casanove**. Od 2. do
4. julija ameriški barvni film „Oaza
smrti**. Od 5. do 7. julija francoski
barvni film ,,Pravi mož z zahoda**.
Od 8. do 11. julija domači barvni
film ,Maškarada*‘.
BREŽICE: 2. in 3. julija angleški
barvni film ,,Mat Helm ljubi in
ubija**, 4. in 5. julija ameriški barvni
film ,,2ivi, a še bolje mrtvi**. 6. in 7.
julija franc, barvni film „Serafino**.
METLIKA: od 2. do 4. julija
ameriški barvni film „Nomadi s se
vera**. Od 2. do 4. julija ameriški

SLUŽBO

DOBI

barvni film ,,Zgodba o Jessyju Ja
mesu**. 7. in 8. julija jugoslovanski
barvni film ,,Ljubezen in kakšna
kletvica**.
Krško: 3. in 4. 7. ameriški barvni
film „Pojem pesem, Dominigue**. 7.
7. ameriški barvni film ,,Štirje v
burii**.
Sevnica: 3. in 4. 7. italijanski film
„Cezar proti piratom**.
Črnomelj: Od 2. do 4. 7. švedski
barvni film „Pridi, pridi, ljuba
moja**. 6. 7. španski barvni film
„Upor v Adalenu**.
Mima: 3. in 4. 7. ameriški barvni
film „Po sledovih velikega Kara
vana**.
Mokronog: 3. in 4. 7. angleški
barvni film ,,Meja v plamenu**.
Ribnica: 3. in 4. 7. jugoslovanski
barvni film ,,Imam dve mami in dva
očeta**.
Sodražica: 3. in 4. 7. ameriški
film ,Dekle z garsonjero**.
Šmarješke Toplice: 7. 7. ameriški
film ,J4ekateri so za vroče**.
Sen^emej: 3. in 4. 7. „Tabu** I. del.
Trebnje: 3. in 4. 7. japonski barv
ni avanturistični film „Tajna
služba**.

PRODAM moped T 12 v delih in
motomo žago Partner. Naslov v
upravi lista (1378/71).
p r o d a m "invalidski avto BMW 300
,^^seta“ , dobro ohranjen. Ogled v
nedeljo. Ivan Blas, Koludrje 7 a,
68297 Šentjanž.

FANTA za priučitev pekovske stro
ke prejm e Pekama Omerzel,
Krško. Hrana in stanovanje pre
skrbljena. Plača po dogovoru.
PEKOVSKEGA
POMOČNIKA
p rejm e Pekama Omerzel, Krško.
P R O D A M
“Hrana in stanovanje preskrbljena.
Plača po dogovoru.
PRODAM ali zamenjam mlatilnico
MLAJŠE kmečko dekle za varstvo
„Zmaj“ za grablje ,,Sonce**. Na
dveh otrok takoj sprejmemo. Nu
slov v upravi lista (1363/71).
dimo ugodne pogoje. Inž. Prelec,
PRODAM šivalni stroj BAGAT Ja
Kovačic^eva 38 a, 66000 Koper.
dranka še pod garancijo. Piškur,
DRUZiNA za Bežigradom išče mla
Mestne njive blok 9/21, Novo
do dekle - ljubiteljico otrok za
mesto.
pomoč v go^odinjstvu. Pogoji
PRODAM par črnih kobil. Anton
ugodni. Pismeno ponudbo s sliko
Žura, Mačkovec 5, Otočec ob
pošljite čimprej na naslov B.
Krki.
Avsenik, Staničeva ul. 33 b, Ljub
PRODAM dve postelji in omaro
ljana.
(hrastovo) dobro ohranjeno. Na
VEC POLAGALCEV in vajencev
slov v upravi lista (1375/71).
sprejmem v stalno zaposlitev za
polaganje parketa in plastike. , PRODAM dobro ohranjen raztegljiv
kavč s predali. Stevo Samardž^a,
Vinko Novak, Podturn 3, Dol.
Jerebova 8 a. Novo mesto.
Toplice.
SPREJMEM več mizarskih pomoč PRODAM kuhinjsko pohištvo, elek
nikov, vajenih pohištvenih mizar
trični štedilnik Gorenje, peč na
skih del. Stanovanje in hrana za
olje EMO 5, kavč in otroško po
gotovljena. Plača nad 10 din na
steljico. Kosmačin, Novo mesto.
uro, nadure in 50 %. Zglasite se
Kom. Staneta 26.
na naslov: Splošno mizarsko pod POCENI prodam kombinirano oma
jetje Slavko Kene, Radovljica,
ro^ in ležišče. Stane Murn, Parti
Predtrg, Ljubljanska cesta.
zanska 6, Novo mesto.
MIZARSKEGA VAJENCA p rej
ZARADI selitve prodam kuhinjsko
mem. Stanovanje preskrbljeno.
kredenco, oljno peč, pralni stroj,
Franc Trampuš, mizarstvo, Ta
električni štedilnik. Prokovič, Za
censka 59, 61210 Ljubljana-Sentgrebška 8, Novo mesto. C^asite
vid.
se po 15. uri.
NUDIMO honorarno zaposlitev v
Krškem, predvsem v dopoldan
skem času. Informacije pri urarju
K U P I M
Kosu, Cesta krških žrtev, Krško.
SPREJMEM VAJENCA za sobosUKUPIM smrekov tram, dolžine
karsko stroko. Gvido Hren, Mala
5,10 m, 21 X 16 cm, obdelan ali
Bučna vas. Novo mesto.
neobdelan. Ponudbe na upravo
ISCEM dva mizarska pomočnika.
lista (1364/71).
Plača 1.500 din, hrana in stano
vanje v hiši. Matjaž Kocjan, Bič,
KUPIM
stroj za izdelavo strešne
Vel. Loka.
opeke. Kristjan Glavan, Železno
FANTA za priučitev sprejmem. Sta
1, Dobrnič.
novanje zagotovljeno. Karel Kre
gar, mizarstvo. Peršinova 3,
61210 Ljubljana-Sentvid.
SAMOSTOJNI mizarski pomočnik
dobi dobro zaposlitev z lepo pla
UGODNO prodam manjšo doma
čo pri Mizarstvu Crtalič, Etobrava
čijo, 80 arov zemlje, vino^ad in
ri Kostanjevici.
sadovnjak v Crešnjicah pri Otoč
IS?EM dva vajenca za mizarsko
cu. Stane Mežnar, Jenkova 13,
stroko. Potrebna končana osem
Ljubljana 61000.
letka. Mizarstvo Crtalič, Dobrava
UGODNO prodam manjše posestvo:
pri Kostanjevici.
hišo z gospodarskim poslopje,
SLUŽBO dobi takoj dekle za pri
električna napeljava, sončna leta,
učitev v gostilni, pod zelo ugod
vinograd in sadovnjak, dovoz z
nimi pogoji. Gostilna Mlakar, Lož
vsakim vozilom. Poizvedbe pri
52, Stari trg pri Ložu.
Tončki Molan, gostilna, Zdole pri
V službo spredem dva kleparska
Krškem.
pomočnika in dva vajenca za izPRODAM HiSO z go^odarskim
učitev v stavbnokleparski stroki.
poslopjem na Velikem Cerovcu,
Stanovanje preskrbljeno, plača
primemo za vikend, z lepim raz
dobra. Martin Mlakar, Stavbno
redom . Poizve se pri Francu
kleparstvo, Ljubljana, Titova 229.
Cimermančiču, Bereča vas 34,
Suhor.
POSESTVO 7,42 ha (gozd, pašniki,
STANOVANJA
njive) blizu ceste Cmomelj-Vinica v Gomjem Suhorju, ugodno
prodam v celoti ali deljeno. Ogled
ZAMENJAM dvosobno stanovanje v
v nedeljo, 4. julija, pri Mariji La
središču Novega mesta za enako
sič, G. Suhor 8, ali pismene po
ali vsaj enosobno v Ljubljani ali v
nudbe na naslov: Nežka Cervan,
najbližji okolici. Zlata Anžlovar,
Straža 35, Straža.
Glavni trg 8, Novo mesto.
PRODAM montažno garažo, pri
merno za vikend hišico. Kozole,
Novo mesto, Nad mlini 19, v po
poldanskem času teh 21-517.
Motorna vozila
PRODAM hišico v Krškem. Poizved
be pri Preskaiju, Krško, Cesta
krških žrtev 44.
PRODAM tovorni avto Hanomag
TAKOJ prodam v sredini Mokro
Kurir L - 2 toni v voznem stanju.
noga 92 takoj vseljivo hišo. Zgla
Jože Gorenc, Smaije 29, Šentjer
site se pri Viktoiju Zaplatarju,
nej.
Mokronog 113.
PRODAM fiat 750, letnik 1970. Na
slov v upravi lista (135 8 /71).
PRODAM FIAT 1300, italijanski
R A Z
N O
original, letnik 1963, barva svetlo
plava, registriran in dobro ohra
njen. Viršček, Paderšičeva 1,
POROČNI PRSTANI! - Darilo po
Novo mesto.
najnovejši modi vam izdela zlatar

v Gosposki 5 v Ljubljani (poleg
univerze). - Z izrezkom tega
oglasa dobite 10 odst. popusta!
STAREJŠI upokojenec, ločen ne po
svoji krivdi, s primerno pokoj
nino, bi šel v skupno gospodinj
stvo. Ponudbe pod „Harmonija**.
DNE 27. junija 1971 sem izgubila
večjo vsoto denarja v Vinji vasi
pri novi cerkvi. Poštenega najdi
telja naprošam, naj ga vme na
upravo DL proti visoki nagradi.
,,Obupana**.

Albina Kum, Potok 25, Straža,
prepovedujem vsem vožnjo z avto
mobili po poti pred mojo hišo. Kdor
tega ne bo upošteval, ga bom sodno
preganjala.
Marija Petan, Smolenja vas 7,
Novo mesto, preklicujem pašo ko
koši po mojem travniku v Bajaiju.
Kdor tega ne bo upošteval, ga bom
sodno preganjala.
Štefka Dušak, Lončarjev dol 15,
Sevnica, obžalujem in preklicujem s
tem vse žaljive izjave, ki sem jih iz
rekla o Rudiju Jazbinšku iz Lončar
jevega dola 15, ter se mu zahvalju
jem, da je odstopil od tožbe.
Anton in Franc Bohte iz Pavičičev pri Črnomlju prepovedujeva
hojo in pašo živine po najinih njivah
in poteh okoli Križa. Kdoi tega ne
bo upošteval, ga bova sodno prega
njala.
Preklicujem pašo kokoši
čez moje parcele na Gor.
Kdor tega ne bo upošteval,
sodno preganjala. Katarina
Stražnji vrh 15, Črnomelj.

in hojo
Riglju.
ga bom
Mavrin,

Podpisani Janez Cvar iz Brega 12,
Ribnica, preklicujem neresnične in
žaljive besede, izrečene v gostilni
Dejak v Dolenjih Lazih.

P^OB^/ESTILAl
OBVEŠČAM cenjene stranke, da
sem odprl avtomehanično delavnico
in se priporočam. Jože Zupančič,
Podlipa 7, Raka.
PIŠČANCE za cvrtje, krmljenje z
domačo hrano, dobite po konku
renčni ceni vsak dan pri Vodopivcu,
Stolovnik 49, Brestanica.
HITRO in kvalitetno vam nare
dimo izolacijo centralne kurjave.
Slavko Markovič, Metlika, CBE
104 a. Ponudbe lahko pošljete tudi
pismeno.
GOSTILNA Rogelj, Rdeči kal pri
Dobmiču, vabi na veliko vrtno vese
lico dne 4. julija. Za jedačo in pi
jačo preskrbljeno. Vljudno vabljeni!
NOVA EXPRES kemična čistil
nica Ane Glavan, Novo mesto,
Bršlin 17, vam kvalitetno in poceni
očisti vsa tekstilna in usnjena obla
čila, kakor tudi odeje, zavese in
ostali tekstil. Odprta neprekinjeno
od 8. do 18. ure, ob sobotah do 13.
ure.
HITRO OCiSTI oblačila druž
beni obrat Pralnica in kemična či
stilnica, Novo mesto, Germova 5.
Odprto od 6 . do 18. ure.
OBVEŠČAM cenjene stranke, da
bo od 10. julija do 10. avgusta za
radi čiščenja in popravila mlin
zaprt. Anton Štine, Nad mlini 58,
Novo mesto.
Anton Baškovec, avtomehanična
delavnica Tomos-Tehnika - servis
Kr3co, obveščam vse cenjene stran
ke, da sem prenehal z obrtno dejav
nostjo in Tomosovim servisom 30.
junija 1971 zaradi upokojitve ter se
vsem dosedanjim strankam zahvalju
jem za zaupanje. Istočasno prosim
vse stranke, ki imajo pri meni v po
pravilu vozila ali druge predmete,
kakor tudi garancijske liste, da jih
prevzamejo najkasneje v 15 dneh, to
je do 15. julija 1971. Po preteku do
ločenega roka ne prevzamem nobe
ne odgovornosti

I
Ob prezgodnji smrti naše ljube
žene, mame, stare mame

FRANČIŠKE ŽIVEC
sPangrč grma 10
Prisrčna hvala vsem tistim, ki so
nas tolažili, pomagali v težkih dneh
in spremili pokojnico na zadnji poti.
I^rena hvala vaščanom in sorod
nikom za vence, gospodu župniku
za spremstvo ter Francu Luzarju,
govornikom za tolažilne besede ob
odprtem grobu.
Žalujoči: mož, sinovi Majk, Fran
celj, Stanko z družinami, hčerke
Micka, Angelca in Anica z druži
nami ter hčerka Francka

Ob bridki izgubi ljubega moža in
očeta

FRANCETA RIFLJA
upokojenega strojevodje
iz Kočevja
se iskreno zahvaljujeva vsem sorod
nikom, prijateljem in znancem, ki so
ga spremili na zadnji poti, mu daro
vali vence,.cvetje in nama izrazili so
žalje. Posebna zahvala gospodu žup
niku za obred, Dmštvu upokojencev
za poslovilne besede ob grobu, sindi
kalni podružnici SAP v Ljubljani,
posebej poslovalnici v Kočevju, sek
ciji za vleko Novo mesto za vence
ter sosedom in drugim, ki so nudili
kakršnokoli pomoč.
Žalujoča: žena Karolina in sin
Dušan

Ob nenadomestljivi, nadvse bo
leči izgubi našega najdražjega in
nikdar pozabljenega, nadvse dobrega
in ljubečega sina in brata

MARJANA POMELNIKA
^feija iz Podloga
pri Dragatušu
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste
se poklonili njegovemu spominu,
mu darovali številne vence in cvetje
in ga spremljali na zadnji poti. Za
hvaljujemo se vsem, ki ste sočustvo
vali z nami, nam izrazili sožalje in
nudili kakršnokoli pomoč, prav po
sebno pa še direktorju za ganljive
besede od odprtem grobu, metliški
godbi, sorodnikom prijateljem,
znancem in sovaščanom, gospodu
župniku za spremstvo in obred ter
vsem, ki še vedno sočustvujejo z
nami, tovarni BELSAD in AMD iz
Črnomlja.
Neutolažljivi; oče Tone, mama
Katica, Slavo, brat Janko, sestra Sla
vica z možem Jožetom ter drugo so
rodstvo

Ob nenadni izgubi naše drage mame

Hvala za vašo kri,
ki rešuje življenja!

Pretekli teden so darovali kri na novomeški transfuzijski postaji:
Anton Marolt, član Ele, Novo mesto; Anton Cesar, Rihard ResnUc,
Peter Kumer, Jovo Grubiša, Alojz Hrastar, Matija Gazvod?. Ivanka
Zupančič in Jože Smrekar, člani Novoteksa, Novo mesto; Anton
Vidic, Dušan Žunič, Anton Gal, Alojz Kraševec, Ivan Gorenc, Anton
Makovec, Jože Slak, Bogdan Stanešič, Franc Jeraj, Alojz Ponikvar,
Anton Jančar, Janez Pavlenič, Danijel Slak, Ludvik Bartolj, Anton
Kapler, Jože Gabrijel, Slavko Mencin, Franc Krhin, Marija Žura in
Ivan Mežan, člani Elektra, Novo mesto; Viktorija Košir, gospodinja iz
Dolnje Straže; Franc Šobar, član Inštalaterja, Novo mesto; Stane
Rozman, član Krke, tovarne zdravil. Novo mesto; Stanislav Miklav
čič, član Iskre, Novo mesto; Bogdan Sivec in Srečko Daničič, člana
IMV Novo mesto; Ivanka Malinovič, članica Elektra, Novo mesto;
Nežka Žnidar, članica Mercatorja, Novo mesto; Marta Mišura in
Anica Šobar, članici Laboda, Novo mesto; Marija Mrgole, gospodinja
iz Novega mesta.

RADIO SEVNICA
NEDEUA, 4. julija: 10.30 Občinske novice in lo l^n a poročila
- Reklame in oglasi - Po domače z
ansamblom Maksa Kumra - Obiska
li smo vaščane na Studencu (repor
tažni zapis) —Ob dnevu borca - 4.
juliju - Pesmi borbe in dela - Kakš
ni so konjički naših občanov - Za
bavna glasba z uganko — Vrt in
vrtičkarji - Naši poslušalci čestitajo
in pozdravljajo (ob 12.30) - Zaklju
ček oddaje.
SREDA, 7. julija: Občinske novi
ce in lokalna poročila (ob 16. uri) Reklame in oglasi - Kako bo v Sev
nici in ostalih krajih naše občine po
tekala kulturna akcija (poročila z
razširjene seje 10 TKS) - Po doma
če (^asbena oddaja) - Nasveti za
gospodinje - Parada starih hitov Kako ohraniti zdravje in mladostno
svežino —Zaključek oddaje.

se zahvaljujemo vsem sosedom, so
rodnikom, prijateljem in znancem
ter organizaciji ZB Stražnji vrh, ki
so nam v težkih trenutkih priskočili
na pomoč, darovali vence in cvetje
in spremili pokojnico na zadnji poti
k večnemu počiticu.
Žalujoči: sinova Janez in Jože ter
hči Marija

Ob izgubi našega dragega moža in
očeta

RUDOLFA ŠTRASNERJA
iz Regerče vasi
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so
pokojnika spremili na zadnji poti,
mu darovali cvetje in vsem, ki so
nam izrekli sožalje. Posebna hvala
dr. Oblaku, kolektivu Delavske re
stavracije, Elektrotehničnemu pod
jetju za darovani venec, sosedom in
gospodu duhovniku za ganljive po
slovilne besede ter vsem, ki so na
kakršenkoli način počastili pokoj
nika. Lepa hvala tudi sosedu Irtu in
Šušteršiču za pomoč.
Žalujoči: žena, hčerke in drugo
sorodstvo

1. GAZ 69 AlVf,
letnik 1968. odjično
njen. PrevoKil je
kilom etrov.
2. Citroen DIANE 6.
letnik 1969, odlično
njen, prevozil je
kilom etrov.

N udim o vam bom bažne,
svilene, diolen in trev ira
ženske letn e obleke v
m odnem in klasičnem
kro ju
vseh
velikosti,
k v a lite tn e m oške letne
obleke in h lače — tudi
za m očnejše p>ostave —
izdelek p rizn an ih tovarn
MURA, RIO in VARTEKS.

poslovalnica
trgovskega p o d jetja
SEV NICA

o h ra 
17.000

o h ra 
47.000

Licitacija bo 3. 7. 1971
9. uri na V eterinarski
staji. Novo mesto. Cesta
rojev 38. k jer sta vozili
ogled vsako dopoldne.

ob
po
he
na

OBVESTILO^If,
PISMONOŠEM ^

L E T N E OBLEK E!

KO NFE K C IJA

MARUE KURE,
roj. BUKOVEC
iz Dobličke gore št. 7

Prodam o 2 osebna avtom o
bila;

Vsem pismonošem sporočamo,
da smo včeraj po pošti poslali
nagrade za vse novo pridob^ene
naročnike za čas od 1.4. do 30.
6. 1971.
UPRAVA LISTA
ZAVOD ZA KULTURNO
DEJAVNOST,
NOVO MESTO
PREŠERNOV TRG 5

sprejme
za takojšnji nastop
— honorarnega delavca
za prodajo vstopnic
v Domu kulture
Delo Je po(poldansko — ve
černo. Osebni dohodek po
dogovoru.

BREŽICE

S t e v 2t a d r e s i : i
z a d a r ilo ?
Šopek nageljčkov ali vrtnic je primerno darilo za vsa
ko priložnost. Naša dnevna proizvodnja je več tisoč
cvetov v 6 barvah. Zahtevajte v najbligi cvetličarni
nageljčke ali vrtnice iz vrtnarije Čatež!

VAJENCE ZA SOBOSLIKAR J E
IN PLBSKARJE!
SOBOSLIKARSTVO IN PLESKARSTVO IVAN BOBlC,
Irča vas 65, Novo nnesto, teL 21-215, sprejm e več KV
in PKV soboelikariev ter pleskarjev v stalno zapo
slitev.
Sprejm e tudi več vajencev za sobosllkarsko, plestuursko
stroko in polaganje tapet.

RADIO
BREŽICE
Č e t r t e k , i. j u l i j a : i 6 .oodo
16.15 Napoved programa, poročila
in turistični napotki - 16.15 do
17.00 Nove plošče RTB - Aktual
nost tedna - Iz naše glasbene šole Obvestila in reklame - 17.00 do
18.00 Glasbena oddaja: Izbrali ste
sami.
SOBOTA, 3. JULIJA: 16.00 do
16.30 Pol ure za pop glasbo - 16.30
do 16.40 Radyska univerza - 16.40
do 17.00 Med zabavnimi zvoki ne
kaj obvestil in reklam ter pregled fil
mov - 17.00 do 17.20 Jugoton vam
predstavlja - 17.20 do 17.30 Za
naše najmlajše - 17.30 do 18.00
Narodnozabavne na valu 192 m.
NEDELJA, 4. JULIJA: 10.30
Domače zanimivosti - Stane Semič-Daki: Iz mojih ^ominov
Za
naše kmetovalce: inž. Alojz Pirc Naše kmetijske šole in njihov po
men - II. del - Zaključki 5. seje
občinske konference ZK Brežice Obvestila, reklame in spored kine
matografov - 12.00 do 13;30 Vo
ščila delovnih kolektivov za dan
borca in praznik občine Krško 13.30 do 14.30 Občani čestitajo in
pozdravljajo.

Za delo v počitnicah {q>rejme več Študentov. Plača po
dogovoru. Oglasite se ^ m e n o aU osebno do 30. julija.

ZAHVALA
Ob boleči in nenadom estljivi izgubd našega nepozab
nega nvoža in očeta

J d E T A LIPARJA
se iskreno aahvaljujeniv) vsem sorodnikom, prijateljem,
vaščanom in znancem^ ki so z namd sočustvovali in
nam izrazili sožalje ter zasuli njegov grob s cvetjem in
\'enci. Zahvaljujemo se družbeno-političnim organiza
cijam, ZB Mali Slatnik, Društvu upokojencev Novo
mesto in Komunalnemu piodjetju VODOVOD, Novo m e
sto, pevcem, ki so mu izkazali poslednjo čast, posebno
zahvalo pa smo dolžni tovarišema Alojzu M irtiču in
Jožetu Andoljšku za ganljive poslovilne besede ter
gospodu župniku za spremstvo k njiegovemu zadiijemu
počitku. Naša globoka zahvala tudi zdravstvenemu
osebju ZD Novo m esto in kirurgičnemu oddelku SB
Novo mesto, ki sta se p riz^ ev a la ves čas njegove bo.lezrvi, da bi nam ga ohranila pri življenju. Hvala vsem,
ki so ga spremili na njegovi zadnji poti in z nami so
čustvovali.
Žalujoči: žena Marija, sinovi: Jožko, Mirko, Dane in
£m il, hčerke Marica, Ida in Martina.
Novo mesto, 23. 6. 1971.

^

mačimi vižami - 13.30 Priporočajo
vam . . . - 14.10 Z lahko glasbo za
prijetno razvedrilo - 15.30 Glasbeniintermezzo - 16.00 „Vrtiljak** 17.10 Koncert po željah poslušalcev
- 18.15 Iz kasetne produkcije RTV
Ljubljana - 19.00 Lahko noč, otro
ci! - 19.15 Minute z ansamblom
n ^ o tk i za naše goste iz tujine Silva Štin^a - 20.00 Četrtkov ve
12.30 Kmetijski nasveti — Ii^. Ma čer pesmi in napevov —21.00 Lite
rija Sotlar: Kakovost prodajn^a
rarni večer — Hafis o vinu in lju
mleka in reduktazni preizkus bezni - 22.15 Nova italijanska mu
12.40 „Cez polja in potoke** z do zika

TELEVIZIJSKI
SPORED

RADIO LJUBLJANA
I: poi
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
1100, 15.00, 18.00, 19.30 in ob
22.00. Pisan glasbeni spored od 4.30
do 8.00.
PETEK, 2. julija: 8.10 Opema
matineja - 9.20 S pevci Ladom Le
skovarjem, Otom Pestnerjem, Ditko
Haberl, Sonjo Gaberšček - 10.15
Pri vas doma - 11.00 Poročila Turistični napotki za naše goste iz
tujine - 12.30 Kmetijski nasveti Ivan Rak: Kaj s čebelami po kosta
n j? - 12.40 Vedri zvoki s pihal
nimi orkestri - 13.30 Priporočajo
vam . . . - 14.35 Naši poslušalci če
stitajo in pozdravljajo - 15.30 Na
potki za turiste - 16.00 „Vrtiljak**
- 17.10 Človek in zdravje - 18.15
Za prijetno razvedrilo - 19.00 Lah
ko noč, otroci! - 19.15 Minute s
triom Jožeta Burnika - 20.00 Poje
berlinski motetni zbor - 20.30
„Top-pops 13“ - 21.15 Oddaja o
morju in pomorščakih — 22.15 Be
sede in zvoki iz logov domačih
SOBOTA, 3. julija: Glasbena ma
tineja - 9.05 Pionirski tednik 9.35 Z ansamblom Avsenik -1 0 .1 5
Pri vas doma - 11.00 Poročila —
Turistični napotki za naše goste iz
tujine - 12.30 Kmetijski nasveti Inž. Marija Orešnik-Ocvirk: Uporaba
antibiotikov v prehrani živine 12.40 Po domače - 13.30 Priporo
čajo v a m. . . - 14.10 Igrajo veliki
Orkestri - 15.30 Glasbeni intermezzo - 16.00 „Vrtiljak** - 16.40
Dobimo se ob isti uri — 17.10 Gre
mo v kino - 19.00 Lahko noč,
otroci! - 19.15 Minute z ansam
blom Borisa Kovačiča - 20.00 Na
večer pred praznikom dneva borca
- 22.20 Oddaja za naše izseljence
NEDELJA, 4. julija; 4.30 do 8.00
Dobro jutro! - 8.05 Radijska igra
za otroke — Aleksander Marodič:
„Vihar** - 9.05 Koncert iz naših
krajev - 10.05 Se pomnite, tova
ri ši . .. Franjo Tudjman: Parti
zansko bojevanje - oblika jugoslo
vanske osvobodilne vojne - 10.25
Pesmi borbe in dela — 11.00 Poro
čila - Turistični napotki za naše go
ste iz tujine - 13.*0 Nedeljska re
portaža — 13.50 z domačimi ansam
bli - 14.30 Humoreska tega tedna
- Srečanje z B. Čopičem - 15.05
„Glasba ne pozna meja** - 17.05
Nedeljsko športno popoldne 19.00 Lahko noč, otroci! - 20.00
V nedeljo zvečer - 22.20 Plesna
glasba
PONEDELJEK, 5 juUja: 8.10
Glasbena matineja - 9.05 Pisan svet

pravljic in zgodb - 9.30 Priljubljene
slovenske popevke - 10.15 Pri vas
doma —11.00 Poročila —Turistični
napotki za naše goste iz tujine 12.30 Kmetijski nasveti - Inž. Olga
Štefula: Dohodek iz kmetijske pro
izvodnje na anketiranih kmetijah 12.40 Vedri zvoki s pihalnimi orke
stri - 13.30 Priporočajo vam . . . 14.35 Naši poslušalci čestitajo in
pozdravljajo - 15.30 Glasbeni intermezzo - 16.00 „Vrtiljak** 17.10 Ponedeljkovo glasbeno po
poldne - 18.15 „Signali ** - 19.00
Lahko noč, otroci! — 19.15 Minute
s triom Franca Sušnika - 20.00
Gioacchino Rossini: odlomki iz
opere „Pepelka** - 22.15 Za ljubi
telje jazza
TOREK, 6. juUja: 8.10 Glasbena
matineja — 9.20 S pevcema Marjano
Deržaj in Vice Vukovom - 10.15
Pri vas doma — 11.00 Poročila —
Turistični napotki za naše goste iz
tujine - 12.30 Kmetijski nasveti Inž. Jože Sile: Opraševanje in po
stopno pravilo koruze — 12.40 ,0d
vasi do vasi*- z godci in pevci 13.30 Priporočajo vam . . . - 14.10
18 tednov - 18 oktetov - Senčurski oktet - 15.30 Glasbeni intermezzo — 16.00 ,»Vrtiljak** —
17.10 Popoldanski simfonični kon
cert - 18.15 V torek na svidenje! 18.45 Četrt ure s pevko Jožico Sve
te - 19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Minute s ansamblom Jožeta
Keržeta - 20.00 Prodajalna melodij
- 20.30 Radijska igra - Wilfrid
Schilling: „Kolumbov predor** 22.15 Iz sodobne slovaške glasbe
SREDA, 7. julna: 8.10 Opema
matineja - 9.05 Kaj vam pripove
duje glasba - 10.15 Pri vas doma 11.00 Poročila - Turistični napotki
za naše goste iz tujine - 12.30 Kme
tijski nasveti - Dr. Vilko Masten:
ižipaiji ogrožajo ponekod ribezove
nasade - 12.40 Vedri zvoki z
ansamblom bratov Avsenik - 13.30
Priporočajo v a m. . . - 14.35 Naši
podušalci čestitajo in pozdravljajo
- 15.30 Glasbeni intermetto 16.00 ,,Vrtiljak** — 17.10 Popularna
dela z velikimi dirigenti našega časa
- 18.15 Iščemo popevko poletja 19.00 Lahko noč, otroci! - 19.15
Glasbene razglednice - 20.00 Sim
fonični orkester RTV Ljubljana v
stereo studiu - 22.15 S festivalov
jazza
Č e t r t e ^ 8. julija: 8.10 Glas
bena matineja - 9.20 Slovenski pev
ci zabavne glasbe - 10.15 Pri vas
doma - 11.00 Poročila - Turistični

PRIVOŠČITE Sl
TO ZADOVOLJSTVO!

BUTAN PLIN
za gospodinjstva
OBVESTILO
NOVOTEHNA, Novo mesto
obvešča vse cen jen e odjem alce pUna b u tan , đ a bo iz
d ajala p lin od 1. ju lija 1971 d a lje v skladišču plina
b u ta n :
P ot na G o r ja n ce (opu ščeni kam n olom
v Žabji v a si)
vse d n i v ted n u od 10. do 15. ure, ob sobotah pa od
8. do 12. ure.
H k rati obveščam o, d a bom o od teg a d n e d a lje u kinili
dostavo p lin a na dom . Vljudmo prosim o vse o ^ e m a lc e j
da sp rejm ejo t a naš likirep z razum evanjem .
H k rati obveščam o, d a bomo od tega d n e dalijie ukinili
dostavo p lin a n a dom . V ljudno prosin:io vse oddemalce,
d a sp rejm ejo ta naš u k re p z razum evanjem .

ISKRA.

ISKRA je letos stara če trt stoletja.
To ni tako veliko, v en d a r dovolj, da
je p ostala eno vodilnih podjetij v
Ju go sla v iji.
17.000 parov rok, v 16 delovnih or
gan iza c ija h , sod elu je v bogati pro
izvodnji: od se sta v n ih d elov, raz
nih gospodinjskih ap ara tov do naj
za h tev n ejših elektronskih naprav.
Iskrine tov arn e so dom a in v tujini.
ISKRA je tudi d eln ič a r v e č tujih
firm in u sp e šn o poslovno sod elu je s
priznanim i inozem skim i partnerji.

ISKRA
ISKRA
ISKRA
ISKRA
ISKRA
ISKRA
ISKRA
ISKRA
ISKRA
ISKRA
ISKRA
ISKRA
ISKRA
ISKRA
ISKRA

Elektromehanika, Kranj
Elementi, Ljubljana
Avtoelektrika. Nova Gorica
Avtomatika, Ljubljana
Aparati, Ljubljana
Kondenzatorji, Semič
Sprejemniki, Sežana
Elektromotorji, Železniki
Naprave, Ljubljana
Polpr^* /odniki, Trbovlje
Instrumenti, Otoče
Elektronika, Horjul
Usmerniki, Novo mesto
Orodjarna, Ljubljana
Zavod za avtomatizacijo,
Ljubljana
ISKRA Commerce, Ljubljana

minut za boljši jezik (Lj) - 19.50
Cikcak (Lj) - 20.00 TV dnevnik
(Lj) - 20.25 3-2-1 (Lj) - 20.35 L
Stivičič: Kam gredo divje svinje - I.
^ 1 (Lj) - 21.35 Teh naših 50 let:
Mvard Kardelj: Informbiro in boj
za demokratični socializem - IL del

Č e t r t e k , 8. j u l i j a
17.20 Madžarski TV pregled
(Pohorje, Plešivec do 17.35) (Bg) 18.20 Obzornik (Lj) - 18.35 Dru
žina - poljudno znanstveni film (Lj)
- 19.05 Enkrat v tednu (Lj) —
19.20 Vse življenje v letu dni - se
rijska oddaja (Bg) - 19.50 Cikcak
(Lj) - 20.00 TV dnevnik (Lj) 20.25 3-2-1 (Lj) - 20.35 L N. Tol
stoj: Vojna in mir - II. del (Lj) 21.25 XXL stoletje (Lj) - 22.25
400 let slovenske glasbe (Lj) —
PONEDELJEK, 5. JULIJA
16.40
Plus pet - oddaja TV Sara23.00 Poročila
jevo (Lj) - 17.40 Čarobna noč v
prodajalni instrumentov - glasbena
oddaja (Lj) — 18.00 Risanka (Lj) PETEK, 9. JULIJA
18.20 Obzornik (Lj) — 18.35 Ljudje
13.58 Napoved sporeda (Lj) v soseski (Lj) - 19.05 Mladi za
14.00 Balkansko teniško prvenstvo
mlade (Lj) - 19.50 Cikcak (Lj) 20.00 TV dnevnik (Lj) - 20.25 — prenos (Zg) - 16.40 Madžarski
TV pregled (Pohorje, Plešivec do
3-2-1 (Lj) - 20.35 Shoichiro Sasaki:
16.55) (Bg) - 18.15 Obzornik (Lj)
Mati - japonska TV drama (Lj) 21.30 Teh naših 50 let: Edvard Kar — 18.30 Veseli tobogan (Ljubljana
delj - Informbiro in. boj za demo — n. del) (Lj) - 19.00 Mestece
Peyton - serijski film (Lj) - 19.50
kratični socializem - I. del (Lj) Cikcak (Lj) - 20.00 TV dnevnik
22.30 Poročila (Lj)
(Lj) - 20.25 3-2-1 (Lj) - 20.35 S
pesmijo in plesom: Rdeče podve
zice, ameriški film (Lj) - 22.10 Odi
TOREK, 6. JULIJA
seja miru - oddaja TV Beograd (Lj)
16.45
Madžarski TV pregled 22.40 Poročila (Lj)
(Pohorje, Plešivec do 17.00) (Bg) 18.25 Obzornik (Lj) - 18.40 Prija
telj Ben - mladinski serijski film
(Lj) - 19.50 Stare krčme: Pri RecSOBOTA, 10. JULIJA
Iju (Lj) - 19.35 Cesta in mi: Prva
13.58 Napoved sporeda (Lj) pomoč na cesti (Lj) — 19.50 Cikcak
14.00 Balkansko teniško prvenstvo
(Lj) - 20.00 TV dnevnik (Lj) — prenos (do pribl. 16.50) (Zg) 20.25 3-2-1 (Lj) - 20.35 Ljube
17.35 Obzornik (Lj) - 17.50 Po do
zenski film - madžarski film (Lj) mače z ansamblom Ludvika Lesjaka
22.15 Malo za šalo, malo za res - I. in Viškimi fanti (Lj) - 18.15 Smi
oddaja (Lj) - 22.45 Poročila
ljan Rozman: Mesto izobilja (Lj) 19.25 Mozaik (Lj) - 19.30 TV kaži
pot (Lj) - 19.50 Cikcak (Lj) 20.00 TV dnevnik (Lj) - 20.25
3-2-1 (Lj) - 20.35 Glasba Luke
SREDA, 7. JULIJA
17.05 Madžarski TV pregled Sorkočeviča (Lj) - 21.00 Dubrov
niške poletne prireditve - prenos
(Pohorje, Plešived do 17.20) (Bg) (Z e ) - 21.35 Svet otokov
18.20 Obzornik (Lj) - 18.35 Pika otvoritve
in atolov: Tongo — dežela banan
Nogavička - švedski film (Lj) (Lj) - 22.00 Maščevalci - serijski
19.05 Mozaik (Lj) - 19.10 Po sle
film (Lj) - 22.50 Poročila (Lj)
deh napredka (Lj) - 19.40 Pet

nu^u

elektromehanika
telekomunikacije
elektronika
avtomatika
elementi

Srebrni jubilej
ISKRE

NEDELJA, 4. JULIJA
8.55 Madžarski TV pregled (Po
horje, Plešivec) (Bg) - 9.30 Po do
mače v Metliki (Lj) - 10.00 Kmetij
ska oddaja (Bg) - 10.45 Mozaik
(Lj) - 10.50 Otroška matineja: Pika
Nogavička, Svet vulkanov in atolov
(Lj) - 11.40 Mestece Peyton - se
rijski film (Lj) - Športno popoldne
- 18.15 Trenutki odločitve - slo
venski film (Lj) - 19.50 Cikcak (Lj)
- 20.00 TV dnevnik (Lj) - 20.30
3-2-1 (Lj) - 20.35 A. Marodič:
KJIGOVODJA - oddaja Mali
oglasi (Lj) - 21.20 Glas na obisku:
Kvartet Cetra (JRT) (U) — 21.35
Poročila (Lj) - 21.50 Sjportni pre
gled (JRT) - 22.20 Rokometno
prenstvo Jugoslavije — posnetek
(Zg) - 23.30 Odpoved sporeda (Lj)

Kurenti v kožuhih
pridejo na Vinico
3. in 4. julija bo repub
liška pionirska folklor
na revija

Preizkušnje
delajo m ože

Več kot 260 mladih folklo
ristov v 15 lu pinah je prijav
ljenih za nastop na republiški
folklorni reviji, ki ho v soboto
in nedeljo na Vinici. Poleg do
mačinov iz Vinice, Črnomlja,
Dr^atuša in Metlike bodo na
stopili še mladi iz Beltinec, Len
dave, Koroške Bele, Radomelj,
Ljubljane, Cirkovcev, Markov
cev, Gorišnice, Podlehnika,
Preddvora. Kot gos^e sosednje
hivaške republike pa se bodo
predstavili še mladi iz Draganiča

»Zakaj se m izbral gozd, in n egotovo st?« O d govarja
Ivan Dim , ki je dobil p riznanje O F

Ste morda kdaj raz
mišljali, zakaj? V vasici,
svetu za hrbtom, živi kmet.
Zem^a, ki hrani devetero
njegovih otrok, živina, ki
dcge polju rodovitnost, samo
to je njegova skrb. Pa pride
vojna, strasti, sovraštvo, za
blode, obljube, izsiljevanja
Kmet, ki mu je bila politika
vedno vnemar, se od vsega
začetka odloči za eno stran.

prepričan, da prinaša resnico
in boljši svet. V mnogih pre
izkušnjah ji ostaja zvest, ne
da bi v njej iskal kaj zase.
Tak km et je Ivan Dim iz
Hudej, vasi med Mimo in
Veliko Loko, takih kmetov
je bUo še precej, zakcq neiz
podbitno je, da so revolucijo
začeli ljubljanski intelek
tualci, delavci in dolenjski
kmetje.
Ivana yprašam: „Zakaj? “
„Hm, klerikalec nisem
nikoli bUf“
„Zakaj niste ostali zvesti
Janezu Mamu-Črtomiru, ki
je razen Jožka Prijatelja iz
Ponikev, Gašperšiča iz Stu
denca med prvimi pozival na
boj proti Italijanom? “
„Črtomir se je ločil od
nas, postal je črnorokec,
legist. Bojeval se je za kralja,
ljudje pa so bili do grla siti

#

predvojne oblasti.
Tudi
mene so hoteli pritegniti k
Črtomirovi skupini, ki se je
začela odkrito bojevati proti
partizanom. Rekli so mi:
Pridi k nam, Ivan! Če boš šel
ti, bo šla cela vas. “
Ivan je raje izbral gozd in
negotovost. Že 10. jan.
1943 je postal član partije,
postal je član odbora OF,
odposlanec slovenskega na
roda na zboru v Kočevju,
borec, po vojni pa pred
sednik krajevnega ljudskega
odbora, predsednik zadruge,
opifiv^al je še nekatere dru
ge ^ k c ije .
^
iineli kaj koristi od
vojne? Ste p rid o b i kaj
zemlje? “
„Ne) dva hektarja so mi je
hoteli celo vzeti, ker sem je ^
irnellZ"
„Je vaša hiŠ(^ dajala ob
vezno oddqo po kohčani
,vojnih:'
*..........'
„Dajala. BU je p$bner, ko
*9im šel v Ljubljano kupit
zabelo, da sem poravnal
obveznost “
„ VideU ste, kako so kme
tom pobirali živež in živino,
sami ste sodelovali pri tem.
Kakšni so bili takrat občut
ki? “
„Vedel sem eno: to je
treba narediti Hrano je
potrebovala vojska, potre
bovali so jo v mestih. Bili so
časi po vojni, morali smo de
lati tako. “
„ Vam je žal, da ste se od
ločili tako, da ste v hudih
časih tako ravnali, saj zdaj
kot km et nimate kake večje
osebne koristi? “
„Ni mi žal in nikoli mi ni
bUo. Ostal sem kmet, delam
na rqivah kot nekdaj, ne
čutim, da bi moral kaj po
sebnega dobiti Pri davkih
mi nekaj upoštevajo in hva
ležen sem jim za to. Zato,
ker sem postal star in nimam
več nekdanje m oči “
M. LEGAN

U re d ite si sv o j e d en a rn e z a d e v e tako,
da v a m bo banka k ar najboij pri roki.

•

84 poslovnih en ot L J U B U A N S K E B A N K E v a m
nudi hiter, učinkovit in za n e s ljiv bančni se r v is!

ljubljanska banka
pravi n aslov za d e n a rn e z a d e v e !

Pred nekaj dnevi —bilo je
prav sredi popoldneva, koje
sonce prijetno sijalo in sem
se odpravljal na kopanje —
me je presenetil znanec, ki je
prišel na obisk.
„Vi, novinaiji, ki vse veste!“ je začel in ob tem stav
ku mi je zaigralo srce, ko
sem se samo pom nil, ^ j e
na svetu vsaj še en človek, ki
ne začne: „\^, novinaiji, ki
ste vsega krivi!** Tako me je
torej u y že na začetku in
pripravljen sem bfl, da mu
svetujem, pomagam ali kar
koli.
„Kam nig se grem ko
pat? ** vpraša
nepriča
kovano.
Odgovor se mi je zdel sil
no enostaven: „Novomeščani se kopljejo na Loki!**
„Na Loki pa že ne, ker je
kopališče podrto,** je ugovaijal.
„Torej se Z£q;)elji na Oto
čec,** sem vztrajal s kopa
njem v Krki.

DVA MRTVA IN ZA 30 MILUONOV SKODE.
V s o b o t o s e je ob 22.50 na cesti LjuUjana—Zagreb ^prf Trebiijiii^'^Gdila ena najhujših
nesreč na tej cesti. Žrtvi sta bila 31-letm Franc
Kogovšek XL Preseija pri Ljubljani, ki je vozil to
vornjak s prikc^ico, in UaJ^an, 40>letni Donato
Collela iz Torina, voznik fiata 125. Nesreča se je
^pripetila, ko je Italijan prehitevale naproti pa mu
je s tevoiii^om , n^dožeftim z 20 tonami mar
mornatih blokov, pripeljd^ Franc Kogovšek Če
prav se je tovomj^uni^kiiil na skr^i^fob ceste,

OROPANI..
ZA BISTRO REKO
V četrtek, 24. Junga, je
bila Kika spet kakor :^amazana mlakuža. Kdor se ni
prepričal na lastne oči, bi
težko veijel, da jo je mogoče
tako onesnažiti. Sicer pa to
ni bila igema. Ribiči vod go
dnevnik in pravBO, da se ne
kako po treh dneh za silo
sčisti, potem pa spet poijavi.
Na zahtevo brežidce dru
žine in ribičev iz Kostanje
vice sta krška in brežina
občin^a skupščina posredo
vali pri republiSci inšpekcgi!
Odvzela je vzorce, na odgo
vor pa ribiči še čakajo. Ni
kogar ne morejo obtožiti;
dokler ne bodo imeli v ro
kah dokazov, lahko samo
ugibajo, so pa prepričani, da
je to povzročila industrija.
Brežiška družina je imela
doslej precej dohodkov iz
ribiškega turizma. Letos beležigo znaten upad, ker se
ribiči iz Zagreba in dn^ih
krajev boje loviti v Kiki.
Strah jih je, da so ribe za
strupljene, zato se raje odpo
vedo ribaijenju na tem tako
priljubljenem obmoi^u.
Ribiči pa se sprašujejo, če
bo kaj zalegel njihov klic na
pomoč. Z umazano Krko
niso oškodovani samo oni,
ker je v njej vedno manj
ribjega zaroda, ampak obči
na in njen turizem, saj se ti
načrti opirajo predvsem na
privlačnost Krke.
JOŽICA TEPP£Y

se je Italnan silovito zletel, padel iz avtomobila
in oUežal n^jcifeštl (po neR^ urah je umil v novo
meški bolnišnici). Tovom^V^ je po trčenju za
neslo s ceste, da se je prekucnfl na streho. Voznik
je obtičal pod kabino in tam podlegel po
škodbam. V italijanskem vosdk^je bil poškodovan
tudi sopotnSk Stefano Biellino. Gmotno škodo
na, osebnem avtomobilu in tovomjpku, ki je last
Ljubljana T rai^orta, so oceitiii na 30 milgonov
starih dinaqev. (Foto: M. Ltfgan)

Stanetu nagrada za »Jožico«
Prva nagrada za otroško fotografijo v Kočevje
Na razstavo fotografij jugo
slovanskih otrok „Sedmi kontnent“, ki je od 26. junija do 8.
julija v Šibeniku, so poslali
svoje slike tudi člani foto-kino,
kluba osnovne šole Kočevje.
Dosegli so izreden uspeh: Stane
Zupančič je prgel prvo nagrado
za fotografijo „Jožica“ , in sicer
12 dni brezplačnih počitnic v
Šibeniku; Majda He^er pa je
prejela za fotografgo „Pogovor“ posebno diplomo. Skupno
so bile za vseh 159 razstavljehfli *
fotografij podeljene le 3 na
grade in 3 posebne diplome.
Foto-kino klub osnovne šole
Kočevje, ki dela že dobre 3
leta, vodi pa ga France Brus,
sodeluje na vseh večjih razsta
vah in festivalih. Samo v zad
njem mesecu je klub dobil na
zvezni reviji prometnega filma
4. nagrado, na medklubskem
festivdu na Jesenicah pa tretjo.
Zanimivo je, da dobiva klub

„Preslaba cesta, preveč
ovinkov, prehuda nevamost
in gramofon, ki neprestano
hrešči,** je poudaril.
Tako so moje zamisli o
kopanju v Toplicah pogo
rele. SpomnU sem se kopal
nice in izdavfl: „Pa se okopq v moji banji.. .**
„Premajhna je in voda je
preveč klorirana,** so se mu
zasvetile oči.
,,Pa se pojdi kopat na
Bled!** sem še upal.
„Na Bled?** se je upri.
,4>a me povozi čoln, ki vozi
turiste na otok, ali da me
povozijo vedači, ki se podijo
po ježem? In bral sem, da
jezero umira,** meje zavrnil.
„Moije!“ sem izdavil z
glaiM)m otroka, ki prvikrat
z ^ e d a tako čudo.
„Ne boš me, kdo pa se
koplje na moiju? Moija ne

nagrade na zveznih tekmovanjih
oziroma festivalih, na domačih,
se pravi republiških, pa le
redko.
Klub je posnel že 7 filmov.
Film „Frača“ je dobil prvo na
grado JPI v Pitomači, „Jaz ko
lesar" je tudi dobil 1. zvezno
ngrado, v skupini prometnih
fŽmov, „Čemu? “ pa je bil že
3-krat nagrajen.
J. P,

odprto^Medello;
^ SAMOPOSTREŽBA pri mostu
MARKET v Bršlinu

ISSSBSSSSB

PEPERKO PRVI JADRALEC
Letošnje prvenstvo jadralnih letal
cev, ki je bilo od 18. do 28. junija v
Prečni pri Novem mestu, je minilo v
zanimivem dvoboju dveh odličnili
celjskih jadralcev Franca Peperka in
Marka Leskovška. Čeprav so tekmo
valci opravili pet tekmovalnih dni,
|ne moremo trditi, da jim je bilQ vre
me naklonjeno.
Rezultati: 1. Peperko (Celje)
3822, 2. Leskovšek (Celje) 3285, 3.
[Pintar (Lesce) 2181, 13. Stariha (N.
m.) 1153, 17. Gorenc (N. m.) 601,
18. Kos (N. m.) 17, 19. Košir (N.

Nezadovoljen kopalec
„Tam je voda že preveč
umazana. Saj vendar pišete o
analizah, ki jih del^o v No
vem mestu in Ljubljani, in se
bojite za ribji zaroid!** je bfl
prepričevalen.
„Pa se zapelji v Žužem
berk, proti K i^ e m u izvi
ru,** sem ga hotel pobiti.
„Tam je voda piemizla!**
„Ha, potem pa Topli
c e . . . Čateške redmo!**
„Ne bo nič, kdo bo pa
poslušal sto tis(^ tranzistor
jev na enem kvadratnem
metm!**
„Torej Šmaiješke,** se mi
je zasmejalo, ,,idiličen mir,
gozdiček. . .**
„Tudi ne, bazen je
lesen in premajhen,** je zma
govito zdeklanidral.
Počasi se me je že loteval
obup, a sem bil vztrajen:
„Kaj pa Dolenjce Topli
ce? “

V.

Ob tej priložnosti bo v prostorih
osnovne šole odprta razstava izdel
kov ljudske obrti, ki jo pripravlja 24
slovenskih šol. Srečanje se bo začelo
v soboto, 3. julija, s sprejemom pred
osnovno šolo, nato bo ob 18. uri
otvoritev razstave, ob 20. uri pa kiesovanje v kampu. Več«,je namenjen
•spoznavanju in zblSevanju pioniijev
raznih slovenskih ix>laa]in, o ji e n ^ - ^
pa bo nastop ob tabornem o ^ jii za- j
nimiv tudi za Kledalce.
V nedeljo pred 9. uro dopoldne j
bo prevod narodnih qoš s prek^w^^
..skimi Kurenti in z zelenim Jurikrn
larenil ^ o z i Vinko do k o p alca ,
k^r se bodo vrstili nastopi folkloi-,
nih skupin. Kurentov v Beli krajini
še niso videli, zato so tembolj rado- '
vedni, kako skačejo in pp;yanjjtjo, m
pa tudi, če pod del«lžni kožuhi
lahko še dihajo.
Poleg nekaj tisoč Belokranjcev, ki
že napovedujejo obisk na {Prireditvi,
je vabljena še cela vrsta predstav
nikov kulturnega in javnega življenja
Slovenije. Po programu tudi za goste
ne bo manjkalo dobrot, saj so ja- ^
genjčki in odojki iz vse bližnje oko
lice že zapisani zakolu.
R. B.

trpim, lahko te požre morski
pes in tudi slano je. Ko ti val
zalije obraz, ti gre voda v
usta in celo popoldne lahko
pljuvaš slano din o .. .** me
je uničujoče dotolkel.
Sesedel sem se na stolu,
obupan, premagan in neje
voljen, ostal sem brez besed
— ob toliko možnostih za
kopanje, ki sem mu jih na
vrgel. Tedq pa plane on:
,JHej, pojdiva na Loko, člo
vek se moia kopati, ne more
kar tako sedeti doma!**
Imelo me je, da bi ga
udarfl, ustrelfl, obesil ali še
kaj hujšega —ali pa vse troje
skupaj. Ta čas je namreč
zunaj iz oblakov, ki so se
nagrmadfli med n^inim
pogovorom o kopanju . . .
začelo deževati.
O kopanju pa odtlej ne
vem ničesar več!
J. SPLICHAL

k
Za fotografijo ,,Jožica“ je dobfl Stane Zupančič prvo nagrado na
razstavi otroških fotografij v Šibeniku.

DOLENJSKI UST
USTANOVITELJI: ob&lnske konference SZDL BreZlce. Črno
melj, Kočevje, Krflko, MetUka, Novo mesto, Ribnica, Sevnica in
Trebnje.
IZDAJATELJSKI SVET: Franc Beg, Viktor DragoS, Inž. Janez
G ačnik, Janez G a rtn ar (predsednik sveta). Tone Godnik, Jože
Jeke, Franc Lapajne, L ojzka Potrč, Slavko Sm erdel Franc StaJ. dohar In Ivan Žlvlč.
UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone GoSnlk (glavni In od
govorni urednik), Ria Bačer. Slavko Doikl, M arjan Legian, Jože
Primc, Jože Spllchal, Jožica Teppey in Ivan Zoran.. Tehnični
u red n ik : M arjan MoSkon.
IZHAJA vsak četrtek — Posam ezna Številka 1 d in ar — i^etna
naročnina 49 dinarjev, polletna 24,50 dinarja, plačljiva vnaprej —
Za Inozemstvo 100 d in arje v ali 6 amerlSkih dolarjev (ali ustrezna
druga valuta v vrednosti 6 ZDA dolarjev, pri čem er Je že ^Stet
10-odst. {Mpust, ki pa velja sam o za tiste, ki plačujejo naroftilno
v devizah). NaS devizni račun: 521-620-1-32002-10-8-B.
O G L A S I: 1 cm vlSlne v enem stolpcu (45 mm oz. 10 cicero)
33 din, 1 cm nu določeni strani 45 din, 1 cm na 1., srednji In zadnji
.strani lista: 66 din. V.sak mali oglas do lo besed 10 din, vsaka
nadaljnja besedu l din. Za vse ostale oglase in oglase v bar\'l
velja do preklica cenik St. 4 cxl 6. 1. 1971 — Za oglase odgovarja
Mirko Vesel.
TEKOCl RACUN pri podružnici SDK v Novem m estu 521-8-9
- NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRAVE: 68001 Novo mesto. Glav
ni trg 3 — Postni predal 33 — Telefon: (068) 21-227 — Nenajt>čenlh
rokoplst)V In fotografij ne vračam o — Tiska tiskarna »Ljudske
pravice« v Ljubljani.

