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nošah tudi malčki iz vrtca in tovarišice. (Foto: R.

Za regionalno ekonomiko Posavja in severovzhodne Slovenije

Družbenopolitični in oblastveni predstavniki sevniške, krške in brežiške 
občine so 19. maja prisostvovali slovesnemu podpisu pogodbe o ustanovitvi 
Inštituta za regionalno ekonomiko severovzhodne Slovenije in Posavja s se
dežem v Ljubljani V brežiškem hotelu Turist sta podpisala pogodbo direk
tor mariborskega ekonomskega centra (ECM) Zdravko Praznik in direktor 
projektivnega biroja Region Brežice inž. arh. Karel Filipčič.

V imenu Posavja je izrekel zado
voljstvo nad tako odločitvijo pred
sednik sveta posavskih občin Jože 
Radej. Skupen inštitut obeta še 
učinkovitejšo medsebojno povezavo 
in je plod dolgoletnih prizadevanj 
pokrajine po ustvarjalnem vključe
vanju v slovenske in jugoslovanske 
načrte.

Predsednik reginalne komisije za 
severovzhodno Slovenijo in direktor 
višje ekonomsko-komercialne šole v 
Mariboru dr. Tine Lah je ob tej pri
ložnosti obljubil, da se bo šola kot 
soustanoviteljica inštituta z veseljem 
vključila v njegovo delo. Izrazil je 
zadovoljstvo nad tem, da so Posavje, 
Pomuije, Koroška in obdravska re
gija z velikim medsebojnim razume
vanjem izbrali pot k hitrejšemu raz
voju, ki jim ga bo omogočil inštituf

s svojimi študijami in napotki. V 
imenu bodočih sodelavcev inštituta 
je spregovoril dipl. ekonomist Ermin

Kržičnik in obljubil, da se bodo 
strokovnjaki zavzeli za to, da bodo 
Posavje in pokrajine v severno- 
vzhodni Sloveniji čimprej pregnali 
•revščino s svojih območij in se po 
načelu „Pomagaj si sam!“ hitreje 
vključile v sodobne razvojne tokove 
Slovenije in Jugoslavije.

JOŽICA TEPPEY

D B H I 
NOVO MESTO
JE  V A Š A  B A N K A

Pogodba o ustanovitvi Inštituta za regionalno ekonomiko je podpisana. Od leve nadesno sede: 
direktor ECM Maribor dipl. ek. Zdravko Praznik, dr. Tine Lah, Jože Radej in inž. 
arK. Karel Filipčič. (Foto: Jožica Teppey)

Sevnica vztrajno ponavlja 
svojo zahtevo: Slovenija je tako 
majhna, da je glede zdravstve
nega zavarovanja ni treba deliti 
v regije; po njenem bi bilo ko
ristneje, ceneje, predvsem pa 
pravičneje, če bi republiko 
imeli za celoto, za eno samo ri
zično skupnost.

To zahtevo je potrdil zbor delov
nih skupnosti na zadnjem zasedanju, 
ko je razpravljal o predvideni zdru
žitvi skladov kmečkega in delav
skega zdravstvenega zavarovanja. 
Ocenil je, da se združevanje skladov 
po posameznih območjih razhaja s 
stališči Zveze komunistov Slovenije, 
ker socialne razlike med posamez
nimi predeli povečuje, ne pa zmanj
šuje. Revnejša kmečka območja, z 
velikim odstotkom kmetov in slabo 
razvito industrijo naj gredo vkup, 
bogatejša, industrijsko razvita pa 
vkup? Ce ni mogoča ena sama ri
zična skupnost (zakaj ni, bi javnost 
rada vsaj tako imenovano pozava- 
rovanje, s katerim bi pomagali za
ostalim območjem.

S temi stališči namerava Sevnica 
natančneje seznaniti republiške 
organe.

M. L.

TIK PRED ZDAJCI:

DIFERENCIACIJA

Reveži vkup, 
bogati vkup?
Vprašanje, če so pre- 

slišana stališča ZKS'

Inštitut naj požene razvoj

Pravijo mu državljan sveta, oče Jugoslavije, rečejo mu maršal, predsednik, tovariš. In 
še marsikaj drugega: koliko imen za eno samo ime, koliko misli in trepetajočih src za eno 
samo srce! Za eno samo junaško srce in prodorno misel: TITO.

Ko bi ga vsak dan proglasili za heroja, mu svet ne bi mogel poplačati vsega tistega, kar 
je naredil za mir na zemlji. Ko bi ga vsak dan proglasili za heroja, mu ne bi mogli poplačati 
vsega tistega, kar je naredil za našo svobodo, za naš napredek, za naš današnji in jutrišnji 
dan. TITO.

Kako kratko in preprosto ime za vsa ta silna junaštva, za ta naš napredek. Spoštljivo ga 
izgovori žeiezar pod Triglavom in enako spoštljivo ga pove črno oblečena kmetica na jugu 
Makedonije. TITO \

Njegovih osemdeset let. 25. maj. Njegov rojstni dan In dan mladosti. Naj ostane tako: 
ostani nam še dolgo zdrav in mladosten, veder in nasmejan! In preudaren politik, jasnovi
den modrec, borec za mir. Ostani nam tak, za kakršnega bijejo naša srca. Tovariš TITO!

Moč našega naroda, pravica in svoboda. V teh majskih dneh te pozdravlja staro in mla- J
do, veliko in malo. Bpdi nam zdrav! TITO, TITO, TITO! J

SLOVESEN PODPIS POGODBE V BREŽICAH
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K Viatorju 
pod streho

V obeh belokranjskih občinah se 
je gostinstvo družbenega sektorja 
obdržalo na listi donosnih podjetij, 
vendar manjka lastnih sredstev za 
modernizacijo in razvoj. Priložnost, 
ki jo nudi ljubljanski VIATOR, je za 
Belo krajino ugodna. Vsaj tako kaže 
elaborat, v katerem so s številkami 
do potankosti prikazane prednosti 
skupnega poslovanja.

VIATOR ima svoje poslovne 
enote že v več štajerskih in gorenj
skih občinah, predvidoma pa naj bi 
taka enota začela julija delati še v 
Beli krajini s sedežem v Črnomlju. 
Seveda če bodo referendumi, ki so 
zdaj v teku, uspeli.

Izdelan je načrt za večja inve
sticijska vlaganja v belokranjsko go-

(Nadaljevanje na 4. strani)
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tedenski
mozaik

Ker je obisk ameriškega pred
sednika Richarda Nixona v So
vjetski zvezi prav gotovo osred
nja tema tega tedna, bomo v 
naši današnji rubriki skušali na
nizati nekaj zanimivih podrob
nosti, ki jih sicer nismo vključili 
v naš redni zunanjepolitični 
pregled na tej strani

ZASTAVE: uradni sprejem 
na moskovskem letališču Vnu
kovo je trajal petnajst minut, 
novinarji, ki so mu prisostvo
vali, pa so se na letališče pripe
ljali v posebnem avtobusu, ki 
jim  ga je dala na razpolago so
vjetska vlada. Poročevalci so 
opazili, da so zastave ob cesti, 
po kateri se je ameriška dele
gacija odpeljala v Kremelj, po 
stavili samo dve uri pred obi
skom in jih spustili že četrt ure 
potem, ko so je Nixon odpeljal 
mimo.

JEDILNIK: Nixon in njegova 
soproga sta imela prvi večer na 
slavnostni večerji v Kremlju pri
ložnost poskusiti naslednja je
dila: hladno predjed, kumarice, 
paradižnike, kaviar, ribe, lahko 
bujon juho, belega lososa v 
omaki iz belega vina, goveji file 
v omaki iz črnega vina, slado
led, slaščice, kavo in konjak. 
Med zdravico so si nazdravljali 
s šampanjcem.

BIVALIŠČE: Nixon in nje
gova soproga prebivata v Krem
lju v razkošno opremljenem  
petsobnem stanovanju, ki ima 
dnevno sobo, jedilnico, spalni
co, veliko sprejemnico in de
lovno sobo. V jedilnici, spre
jemnici in na hodniku, ki pove
zuje vse prostore, so na tleh de
bele in dragocene preproge. 
Tam so tudi mize s ploščami iz 
belega marmorja, stoli so bo
gato prevlečeni, povsod pa so 
kipi v naravni velikosti Delovna 
soba je moderno opremljena in 
je v njej ležišče, trije fotelji, 
miza in knjižna omara. Spre
jemnica je osvetljena s kristal
nim lestencem, na stenah pa so 
umetniške podobe iz osemnaj
stega stoletja.

PODPIS: Sporazum bodo 
podpisali v delu Kremlja, ki se 
imenuje Katarinina dvorana, 
zgradili pa so jo med leti 1838 
in 1849.

SLOVENSKO ZADRUŽNIŠTVO

Oživiti črke zakona
Ob sprejemu prvega zadružnega zakona

Zakon, črka na papirju resda 
še ne prinaša denarja, po kate
rem že tako dolgo žeja kmetij

s t v o ,  daje pa vendarle zakonsko 
osnovo za razvoj zadružništva, 
ki je bilo in ostaja najpomemb
nejša oblika združevanja kme
tov.

Slovenija je prejšnji teden do
bila prvi povsem slovenski za
družni zakon, prvi v zgodovini 
svoje državnosti. Sestavljalci so 
se trudili, da bi bil zares čisto 
naš, slovenski, da bi upošteval 
slovensko zadružno tradicijo, 
nove iz kušnje, novo ustavno 
ureditev, da bi dopuščal in 
spodbujal najrazličnejše oblike 
združevanja in zadružnega sode
lovanja, skratka, da bi zadržal, 
kar je bilo v dosedanjem za
družništvu dobrega, vse to pa 
dopolnil s tem, kar nam je pri
nesel razvoj socialistične skup
nosti

N ovost zakona o združevanju 
kmetov, ki je še posebej po
membna, je uzakonjenje novih 
oblik združevanja kmetov, ki 
lahko sestavljajo in upravljajo 
temeljno organizacijo združe
nega dela v sestavu zadrug ali 
drugih delovnih organizacij.

lahko sestavljajo kmečko skup
nost, posebno organizacijo 
združenega dela ali pa običajno 
zadružno članstvo, k i ga pozna
mo tudi že do sedaj.

Pomembno določilo novega 
zakona je tudi, da „mora za
družno premoženje ostati v za
družnih rokah", da je spet uve
den ristorno (to  pomeni, da se 
članom zadruge vrača del do
hodka, ki so ga ustvarili v za
drugi), zatem zakon dopušča 
zadruge z deleži ali brez dele
žev, z jamstvom članom ali brez 
njega, dovoljuje specifične za
druge za živinorejo, vino
gradništvo. Vse te stvari so pre
puščene zadružnim statutom, 
za katerega morajo reči svoj 
,,da“ zadružniki sami

Še posebej naj na temu me
stu zapišemo, da novi zakon 
onemogoča odtujevanje dohod-

TELEGRAMI

RIM -  Italijanski zunanji mini
ster Aldo Moro je dopotoval včeraj 
na dvodnevni obisk na Malto. Pogo- 
vaijal se bo o medsebojnih odnosih.

BEJRUT -  Libanonski predsed
nik je sprejel odstop vlade premiera 
Saeba Salama. Prosil pa je premiera, 
naj njegova vlada opravlja dolžnost, 
dokler ne bo sestavljena nova.

V Belfastu na Severnem Irskem in v drugih mestih zopet grmijo eksplozije plastičnih min, ki $  
mestu in okolici postavljajo pripadniki prepovedane tajne irske revolucionarne armade. Med eksploz,J 
bombe, ki je razdejala dvorišče neke tovarne v Belfastu, je bilo ranjenih kar 50 oseb! Policija f  
nemočna. Na sliki: Razdejanje po eksploziji (Telefoto: UPI)

(Iz Pavlihe)

-  Rečem ti, da bomo zaradi pomanjkanja surovin tako 
malo delali, da Se prekinitev dela ne bo mogoča.

ka, ki ga ustvarjajo kmetje za
družniki To se je v preteklosti 
dogajalo in imelo za zadruž
ništvo kaj slabe posledice, kar 
nam je  vsem skupaj dobro zna
no. Prav to določilo je povzro
čilo zagato v republiški skup
ščini, ko sedanjega zakona niso 
mogli takoj sprejeti, ker je repu
bliški zbor menil, naj bi kmetje 
imeli v svojem obratu za koope
racijo svoj žiro račun, njihov 
obrat pa naj bi imel pravice sa
mostojne pravne osebe, gospo
darski zbor pa se ni ogreval za 
tolikšno samostojnost. Dokonč
no je bilo sprejeto določilo, ki 
pravi, „da je obrat za koope
racije lahko pravna oseba, če se 
s samoupravnim sporazuom 
drugače ne do loči“.

Novi zadružni zakon je prav 
zaradi obilice možnih oblik 
združevanja ter mnogih določil 
glede pravic in dolžnosti tako 
obsežen, da ga je v tem zapisu 
nemogoče nadrobneje razlagati 
To bo delo zadružnih delavcev, 
kmetijskih strokovnjakov in 
drugih, katerih naloga je slo
venskemu zadružništvu utrditi 
temelje v dobro kmeta, kmetij
stva in slovenskega gospo
darstva nasploh. Sam zakon je, 
kot temu pravimo, zgolj „mrtva 
črka na papirju “.

MARJAN LEGAN

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregledI
V minulem tednu dni smo lahko zasledo

vali predvsem nadaljevanje pospeševalne 
dejavnosti vseh tistih družbenih činiteljev -  
forumov in organov na vseh ravneh -  ki si 
prizadevajo za ureditev naših trenutno naj
pomembnejših DRUŽBENOEKONOM
SKIH vprašanj ter za njihovo usmeritev v 
tokove začrtane stabilizacijske politike. Na 
prvem mestu omenimo (čeprav je časovno 
pravzaprav najbolj sveže) tokrat zasedanje 
zborov zvezne skupščine, ko so poslanci dva 
dni (ta ponedeljek in torek) predvsem obrav
navali predlagani srednjeročni DRUŽBENI 
RAZVOJNI NAĆRT Jugoslavije, torej 
temeljni razvojni dokument vse naše druž
bene skupnosti, katerega priprava je že tako 
v precejšnjem zaostanku.

Temeljna razvojna politika Jugoslavije do 
leta 1975, bo usmerjena -  po besedah pred
sednika ZIS Džemala Bijediča, kije zveznim 
poslancem spregovoril na začetku zasedanja 
-  predvsem v razvoj nekaterih ključnih po
dročij, ki so za celotni razvoj še posebno 
pomembna: gre predvsem za razvoj ENER
GETIKE, pa PROMETNE INFRASTRUK
TURE, nadalje za razvoj VODNEGA GO
SPODARSTVA in med temi temeljnimi raz
vojnimi nalogami je kajpak na vrsti tudi 
pospešen razvoj KMETIJSTVA ter industrij
ske predelave kmetijskih izdelkov.

Kakorkoli že -  poslanci pristojnih zborov 
zvezne skupščine so sicer v načelu soglašali z 
začrtanimi okviri srednjeročnega razvojnega 
načrta Jugoslavije (saj je bilo o tem doslej že 
dovolj razprav in tudi vsakršna stališča so 
bila ob tem že dodobra usklajena) vendar 
dokončno še niso dvignili rok, da bi ta raz
vojni načrt tudi sprejeli; menili so namreč, 
da celovitega razvojnega načrta ni mogoče 
sprejeti brez sočasnih jasnih SISTEMSKIH 
REŠITEV in ustreznih zakonskih aktov, ki 
bodo nedvomno nakazovali, kako bomo 
začrtani razvoj tudi uresničevali. Zvezna 
uprava je tokrat zatrdno zagotovila, da bodo 
zakonski okviri najpomembnejših sistemskih 
rešitev pripravljeni v najbližji prihodnosti -  
tako da bo zvezna skupščina, vsaj pričaku-

DOLENJSKI LIST

jemo lahko tako srednjeročni razvojni načrt 
Jugoslavije dokončno sprejela na prihod
njem zasedanju v juniju.

Prejšnji teden (minuli torek) je v repu
bliški skupščini dobil soglasje predlagani 
„paket“ zakonskih osnutkov, ki se nanašajo 
na ureditev prometa z zemljišči. Gre za pro
bleme, ki izvirajo iz načrtov za nadaljnji raz
voj naše URBANIZACIJE, ob tem pa tudi za

Razvojni 
načrt 

še čaka

trebe naših cestnih gradenj -  in po spreje
tem odloku je sklenjeno, da bo šlo od vsa
kega prodanega litra bencina v korist repu
bliškega CESTNEGA SKLADA 0,45 dinarja. 
Ta sredstva bo cestni sklad porabil za grad
njo naše avtomobilske ceste (Vrhnika- Po- 
stojna-Razdrto in Hoče-Levec) in pa za 
obnovo nekaterih pomembnejših cest v Slo
veniji. Nadaljnjih 30% sredstev iz „bencin
skega dinarja44 pa bo šlo v poseben republiški 
sklad za IZRAVNAVANJA V GOSPODAR
STVU ter za razvoj posameznih gospodar
skih dejavnosti. Omenjena delitev „bencin
skega dinarja44 pa bo veljala samo letos — v 
prihodnjem letu pa naj bi ves ta denar, koli
kor ga bo ostalo v republiki, namenili samo 
za CESTE oziroma za graditev naše pro
metne infrastrukture.

Republiški izvršni svet je na zadnji seji (ta 
ponedeljek) obravnaval uresničevanje 
SAMOUPRAVNIH SPORAZUMOV in 
DRUŽBENIH DOGOVOROV. Po poročilu, 
ki ga je imel na voljo IS, imamo sedaj v Slo
veniji 39 samoupravnih sporazumov gospo
darskih dejavnosti, 29 sporazumov družbe
nih dejavnosti in 6 verificiranih splošnih 
aktov organizacij združenega dela. Vsi ti 
dogovori so že v mnogočem uspešno začeli 
vplivati na uresničevanje dogovorjene poli
tike DELITVE DOHODKA, vendar se ob 
tem še kažejo določene pomanjkljivosti;. 
Člani IS so zato sklenili, da bo treba sistem 
družbenega usmerjanja delitve še izpopolniti, 
kar pa ne pomeni, da ga bo treba menjati.

Povejmo še, da je zvezni izvršni svet prejš
nji teden (minuli petek) sklenil, da bo od 1. 
julija dalje dovolil povišanje ŽELEZNIŠKIH 
TARIF za prevoz blaga za 13 %, hkrati pa je 
Z1S dovolil povišanje cen za izdelke ČRNE 
METALURGIJE (ki se lahko povišajo do 
8,2 %) in za BARVASTE KOVINE (ki se 
lahko povišajo do 7,9%). Ob tem je bilo 
poudarjeno, da je to prvi korak za'NADZO- 
ROVANO ODMRZNITEV cen, ki naj bi 
sedaj začele prehajati v območje določil 
novega zakona o družbenem nadzorstvu nad 
cenam i.

probleme, ki se z njimi srečuje družba, ko 
ureja razna zemljiška vprašanja -  n. pr. vpra
šanja zazidalnih parcel, razlastitve itd. No, 
predlagani „paket“ zakonskih osnutkov 
ureja vsa ta vprašanja dokaj zadovoljivo z 
gledišča potreb našega urbanističnega raz
voja, precej manj pa so v njem izražene -  
vsaj po mnenju prizadetih razpravljavcev -  
potrebe in želje naše KMETIJSKE POLI
TIKE. Na kratko: kmetijci sodijo, da z uza
konitvijo novih določil glede na promet z 
zemljišči vse preveč kmetijskih obdelovalnih 
površin prehaja v področje urbanizacije -  pa 
bi bilo zategadelj nujno takoj sprejeti tudi 
ustrezen zakon o ZAŠČITI KMETIJSKIH 
ZEMLJIŠČ.

Ob tem še povejmo, da so v republiški 
skupščini na tokratnem zasedanju sprejeli 
predlog odloka, ki določa razporeditev 
„bencinskega dinarja14 (se pravi sredstev, ki 
se s prodajo goriv natekajo v proračunska 
sredstva prek zvišanega maloprodajnega pro
metnega davka). Gre za razporeditev za po-

tedenski zunanjepolitični ptegled]
Moskva je sprejela Richarda 

Nixona prijazno, toda brez na
vdušenja in kaj drugega tudi ni 
bilo moč pričakovati — še zlasti 
ne po nekaterih napovedih zad
njih dni, ki so celo trdila, da bo 
obisk sploh odpovedan. Ri
chard Nixon je torej v Kremlju 
in dialog na vrhu se je začel. Po
navlja se, vsaj v nekem smislu, 
znani pekinški scenario. To po
meni, da lahko pričakujemo po 
začetnih vzdržnostih ob koncu 
otoplitev, toda to bo kajpak od
visno od tega, kako bodo pogo
vori med obema stranema na
predovali v prihodnjih dneh. Že 
zdaj je očitno, da tako Moskva 
kot VVashington ne samo želita 
čimboljše sodelovanje, marveč 
ga tudi nujno potrjujeta. Ta 
potreba je očitno tako velika, 
da jo ne more zasenčiti niti 
morija v Vietnamu. Morda so 
sedanji razgovori v Kremlju 
sploh nekaj posebnega, saj bi v 
zgodovini le stežka našli primer
javo temu dialogu. Kdorkoli 
gleda na televizijskih ekranih 
bolj ali manj prisrčna snidenja, 
nasmehe in kretnje ljudi iz obeh 
taborov, pa se hkrati spomni, 
da nekaj tisoč kilometrov proč 
umirajo ljudje, zadeti od krogel, 
izdelanih na eni ali drugi strani, 
ima gotovo dovolj razlogov za 
začudenje. Toda očitno je, da 
ne ene ne druge strani ta dejstva 
ne motijo, ali pa jih vsaj ne mo
tijo tako zelo, da bi se zaradi 
njih odpovedala srečanju. Kaj 
to srečanje lahko prinese in kaj 
bo prineslo sta seveda dve raz
lični stvari, slednje pa je v tem 
trenutku še vedno bolj ali manj 
le stvar ugibanja. Predvsem 
lahko svet pričakuje večjo mero 
razumevanja med obema super- 
silama in to je že precej. Če 
bosta sogovornika uspela ,pre
pričati drug drugega (predvsem 
pa vsak sebe), da sta res priprav
ljena pozabiti na stare razprtije 
in se z vso učinkovitostjo iz
ogibati novih, bo to veliko. 
Toda svet današnjih dni je tak, 
da se lahko dva zmenita tudi na 
škodo tretjega -  in to tretjega, 
ki ga tedaj ni poleg. Koliko bc 
ta zavest prisotna na moskov
skih razgovorih je seveda težko 
reči, še manj pa, koliko se bo 
kaj takega celo uresničilo. Pri
mer Vietnama dovolj zgovorne 
kaže, da lahko veliki, kadar gre 
za njihove velike interese, poza
bijo na težave majhnih. Vsa 
lepa in velika gesla o prijatelj
stvu in sodelovanju so lahke 
samo slepilo, če jim sledijo po 
vsem drugačna dejanja. Za svel 
je gotovo koristno, če se Mo 
skva in VVashington sproščene 
in morebiti celo prijateljsko po 
govaijata, čeprav taisti svet ko 
maj s težavo razume, da je te 
možno tudi v trenutku, ko st* 
velikana skorajda v vojni drug i 
drugim -  pa čeprav posredno 
Če bosta, kot napoveduejo, 
Nixon in Brežnjev podpisali 
sporazum o omejitvi strateške 
oborožitve, bo to vsekakor zelc 
pomemben dosežek in vzpod 
buda za še resnejše obravnava 
nje vprašanj s tega področja 
Morda bi to lahko posredne

podžgalo tudi k pripravah 
razgovore o omejitvi 0 
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glede tega v nob en em  Pn a 
ne smemo biti prevelik* 
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Ob zadnjem deževju je spet naraslo , jezero" pod 
podvozom avtomobilske ceste pri Dmovem, tako 
da so morali vozniki na črno prečkati avtomobil
sko cesto. Ko je stanje najbolj kritično, ga rešuje 
novomeško Cestno podjetje na ta način, da z 
vodno črpalko črpa vodo na bližnjo njivo. (Foto: 
T. Zalokar).

Sredi Črnomlja je cerkvica sv. Duha ena sama 
podrtija, pred katero in v kateri je shranjen grad
beni material. Objekt pa je izredne zgodovinske 
znamenitosti in bi bil, preurejen, zelo primeren 
za prirejanje koncertov in razstav. (Foto: R. 
Bačer)

V čast tedna Rdečega križa so na Mimi priredili 
proslavo mladih članov RK, na kateri je nastopil 
tudi mladinski pevski zbor mirenske osnovne 
šole. Najmlajše šolarje so sprejeli v organizacijo 
Rdečega križa. (Foto: Zdravko Kramar, fotoklub 
Mirna)

TOČA V STRAŽI — Za velikimi povodnimi, ki 
so nas letos pestile, je zadnjo nedeljo prišla še 
toča. Nekaj po 11. uri so se nad Stražo zgrnili 
črni oblaki, med dežjem ie padala debela toča. 
Tolkla je 10 minut in oklestila listje z dreves, 
večje škode pa ni naredila. (Foto: S. DOKL)

Zaverovanost?
Jugoslovanska zaverovanost v 

lastno veličino ne pozna meja. 
Kot ilustrira s fotografijo v zad
nji številki jugoslovanska revija 
Avto, je skopska Treska na za
grebškem velesejmu razstavila 
svoje izdelke in zraven zapisala, 
da je „Največji proizvajalec kam- 
ping prikolic v Jugoslaviji".

Skopje je bržkone že tako da
leč, da tam sploh ne vedo za 
Novo mesto in neko tovarno 
1MV, ki dela toliko prikolic, da 
je med tremi največjimi proizva
jalci v Evropi. Ponižno bi se 
upali pomisliti, da je potemta
kem tudi največja v lastni domo
vini .

In ko nam bo zmanjkalo prostora?
V podjetjih po zaključnih ra

čunih za lansko leto ni več ži
vahnih razprav o "tem, koliko 
bomo razdelili za kredite za 
gradnjo hiš. Doslej so razdelili 
le manjša sredstva tistim, ki do
končujejo svoje gradnje, drugi

Sejmišča

BREŽICE: Na sobotni sejem so 
pripeljali 648 prašičev, od tega 21 
starejših od tri mescce. Kupčijo so 
sklenili za 559 živali: za kilogram 
žive teže mlajših prašičev so zahte
vali do 15 dinarjev, starejših pa 9 
dinarjev.

NOVO MESTO: 702 prašiča so 
pripeljali na sejem v ponedeljek. 
Prodah so jih 521. Za mlajše so zah
tevah 230 do 290 dinarjev, za sta
rejše 300 do 450. Promet je bil do
kaj živahen, kupci so prišli tudi iz 
bojj oddaljenih krajev. Čene so osta
le zvečine nespremenjene.

Spet nazaj v blokovsko gradnjo?

prosilci pa čakajo na to, kaj bo 
prinesla nova zako nodaja. 
Glasovi o tem, da bi se morali 
bolj zavzemati za družbeno sta
novanjsko gradnjo in zlasti za  
gradnjo socialnih stanovanj ter 
stanovanj, namenjenih delav
cem, postajajo vedno bolj pre
pričljivi. Zanimanje za gradnjo 
za trg je letos iznenada poraslo: 
prodana so že vsa stanovanja v 
gradnji za trg, ki bodo vseljiva
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letos, in precejšen del tistih, ki 
bodo vseljiva šele pri hodnje 
leto.

Takšne spremembe smo lah
ko samo veseli. Pred stanovanj
sko reformo, ko so si zasebne 
hiše zidali le iedki posamezniki, 
smo na primer v novomeški 
občini zgradili na leto 270 do 
300 družbenih stanovanj v 
strnjeni gradnji. V p rete klili 5 
letih smo jih zgradili le še 70 do 
80, zato pa toliko več zasebnih 
stanovanjskih hiš. Slednje smo 
proglasili za cenejše. Navidezno 
je to morda res, v resnici pa je 
tako: zasebna hiša stane danes 
okoli 300.000 din, trisobno 
družinsko stanovanje v bloku 
pa 210.000 din. Slednje ima za 
1,5-krat manjšo površino.

Misel, da je zasebna hiša ce
nejša, je samo navidezna. Res 
je, da je kredit, ki ga dobi za 
gradn jo zasebni graditelj, pre
cej manjši od tržne cene druž
benega stanovanja, vendar pa 
zasebni graditelj plača le del 
cene za komunalno ureditev. 
Vrednosti kredita mu ne revalo
riziramo, najemnine za druž
bena stanovanja pa se poveču
jejo. V ceni stanovanja, zgraje
nega za trg, pa so všteti celotni 
stroški popolne komunalne ure
ditve. Upoštevati moramo še 
eno: zasebna gradnja je zelo 
draga za družbo, ker potrebuje 
velike površine. Prostora pa 
nam že zmanjkuje, saj so naša 
mesta zelo razsežna prav zaradi 
majhnih stavb. Tudi to nas sili 
nazaj v strnjeno blokovsko 
gradnjo stanovanj.

M. J.

Zadnje čase razmišljajo v Posavju, 
da bi ta medobčinski organ bolj 
obdržal samoupravni sestav v teh 
občinah in da bi spodbujali kali 
medobčinskega sodelovanja med 
krajevnimi skupnostmi, med delov
nimi organizacijami in interesnimi 
skupnostmi, ne le med političnimi 
in oblastnimi vrhovi. Iz tega sledi, 
da bi kazalo v prihodnje spremeniti 
tudi sestav delegatov v med
občinskih organih.

Ob tem je na seji medobčinskega 
sveta ZK vzniknil predlog, da svetu 
posavskih občin ne Bi mogli pred
sedovati vedno le „župani". Pred
sednik občinske skupščine, ki pre
vzame to funkcijo, je vso mandatno 
dobo razpet medobčinske naloge in 
pritisk domače skupščine. In ker je 
tako vezan, vedno preti nevarnost, 
da bo podlegel takemu pritisku.

J. TEPPEY

S vanskih narodov, predsednika SFRJ 

!
vse delovne ljudi naSe domovine!
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Novo mesto

Enajst posavskih krajevnih 
skupnosti že druži 
akcija

Pobude
. V Posavju prihajajo na dan po
bude, da bi poslej še nekoliko dru
gače razpletli niti sodelovanja med 
občinami. Medobčinski svet Zveze 
komunistov je spodbujal politično 
in oblastno integracijo, brez katere 
bi se težko uveljavile druge oblike 
povezovanja. Na pobudo tega orga
na je zaživel svet posavskih občin, v 
katciem so zastopani predstavniki 
občinskih skupščin in predsedniki 
oziroma sekretarji občinskih poli
tičnih vodstev. Vsakokrat mu pred
seduje eden izmed županov, da bi s 
tem zagotovili doslednejše uveljav
ljanje sklepov po občinah.

Obveščenost—o vsem bistvenem

Zaropotati!
I nformiranost je prvi pogoj za po

litično aktivnost. Bolj ko je družba 
razvita, večja je potreba po obvešča
nju, ki mora biti odprto, oboje- 
smemo in mora znati ločiti zrno od 
plev, bistveno od nebistvenega.

To v načelu diži, v življenju pa se 
večkrat obnašamo, kot da nam ob
veščanje ni potrebno. Na skupni seji 
izvršnega odbora RK SZDL in pred
sedstva Društva novinaijev Slovenije 
so pred dnevi med drugim omenili 
občinski organizaciji SZDL v Metli
ki in v Trebnjem, češ da že več me
secev nista poslali v Ljubljano no
bene infoimacije o svojem delu. 
Tisti, ki ne poroča, najbrž niti ne 
dela, sledi sklep, ki je lahko pravi
len, lahko pa tudi ne.

Republiška konferenca je, še ne 
tako dolgo tega, priredila poseben 
seminar v Kranjski gori, katerega so 
se udeležili predstavniki občinskih 
oiganizacij. Na njem'so se pogovar
jali o pomenu informiranja v Sociali
stični zvezi in o Socialistični zvezi, 
zdaj pa pri republiški konferenci 
ugotavljajo, da ni skorajda prav nič 
bolje in da so slabo ali celo napačno 
obveščeni v razmerah v občinah. 
Menda res ne prirejamo seminarjev 
in simpozijev zaradi lepšega?

M. L.

Bodočnost
V črnomaljski občini zastopa 

družbeno obrt 6 gospodarskih orga
nizacij: to o podjetja Kovinar, ope
kama, čevljarstvi „Planina44, valjčni 
mUn in brivsko-frizersko podjetje. 
Vseh šest je v preteklem letu ustva
rilo za 8,494.445 din celotnega do
hodka, kar je za dobrih 12 odstot
kov nad ravnijo preteklega leta.

Obrtništvo družbenega sektorja je 
imelo poprečno 134 zaposlenih. 
-Število delovnih mest je lani naraslo 
za slabih 9 odstotkov (največ v ope
kami), ob tem pa precejšnje mož-

Tako kot v opekami?

nosti ostajajo neizkoriščene. Zakaj? 
Ker, izvzemši opekamo, ne kažejo 
želje po napredku in po razširitvi, 
saj jih iza srednjeročne in dolgo
ročne razvojne programe priganjajo 
vsaj leto dni, vendar so bila doseda
nja priporočila občinske skupščine, 
sindikata in družbeno-političnih 
organizacij kot bob ob steno.

Osebni dohodki so se lani izbolj
šali, saj so znašali v poprečju 1,317 
din, vendar skoro pri vseh na škodo 
skladov. Več dohodka na skladih iz
kazujeta le valjčni mlin in opekama, 
pri vseh ostalih pa so skladi upadli, 
tako da so se skupno zmanjšali za 
21 odstotkov.

Kam tako gospodarstvo pelje, ni 
težko uganiti, zlasti še, ker žjvijo iz 
rok v usta brez načrtov za jutrišnji 
dan. Kdaj se bodo zganili na primer 
pri Kovinarju, kjer imajo lepe mož
nosti za razcvet, in kaj bo s čevljaiji 
pri „Planini44, ki so dobivali po 870 
din osebnega dohodka? Ce ne zale
žejo občinska priporočila in graje -  
naj pri tem ostane? Kaže, da vod
stva podjetij niso pripravljena sode
lovati pri splošnih občinskih priza
devanjih za napredek. Ce je tako, bi 
se motali zganiti komunisti in člani 
sindikata v teh kolektivih. Mar ne?

R. B.

Referendum?
Novomeški zgled je potegnil za 

seboj zavarovannce z območja celj
skega Zavoda za socialno zavarova
nje, kjer so začeli akcijo za enake 
pravice delavca in kmeta pred zdrav
nikom. Pripravljeno je obširno gra
divo, ki ga že premlevajo politične 
organizacije.

Povsod se ogrevajo za to, da bi 
združili sklada za zdravstveno zava
rovanje delavcev in kmetov čimprej 
in tako odpravili pomemben izvor 
socialne neenakosti med mestom in 
vasjo, med kmetom in delavcem.

Začele se bodo priprave za refe
rendum, ob tem pa že slišimo tudi 
pomisleke, če je to res edina pot, ki 
omogoča izenačenje pravic iz zdrav
stvenega zavarovanja. Takšna pri
pomba je bila izrečena na zadnji seji 
medobčinskega sveta ZK v Krškem 
in udeleženci so se vpraševali, če ne 
bi bila za uresničenje tega cilja pri
merna tudi druga oblika 

Pomisleki ne izvirajo iz strahu 
pred veliko obremenitvijo političnih 
oiganizacij med pripravami na glaso
vanje. Zavarovanci jih utemeljujejo s 
tem, da referendum veliko stane, na 
drugi strani pa izjavljajo, da se pri 
zviševanju stopenj za razne pri
spevke nihče ne spomni, da bi za 
mnenje zaposlenih zvedel na refe
rendumu.

Morda bi te stvari lahko rešili 
skupščini za delavsko in kmečko za
varovanje? Vsekakor je tudi to ena 
izmed poti do težko pričakovane 
enakosti v ambulanti in lekarni.

J. TEPPEY

v«*eatto je

Žalostne, črne oziroma 
krvave rekorde dosegamo: 
samo lani je bilo na jugoslo
vanskih cestah 4.176 mrtvih 
zaradi prometnih nesreč, 
ka r 54.611 ljudi pa je bilo 
zaradi istega vzroka poško
dovanih. Skoda gre v mili
jarde, da o vrednosti izgub
ljenih življenj in. posledic 
invalidnosti ter zlomljenih

Krvave ceste
družinskih kot osebnih sreč 
sploh ne govorimo. Pod ko
lesi avtomobilov izgubi živ
ljenje vsak dan poprečno 10 
do 12 naših rojakov, za 40 
do 50 jugoslovanskih držav
ljanov pa se dan konča v 
bolnišnici.

Stroko vni svet zdravni: 
kov pri AMZ Jugoslavije ter 
uprava združenja za promet
no medicino Jugoslavije za
htevata, naj bi v naši državi 
uvedli popolno prepoved 
uživanja alkohola za vse voz
nike motornih vozil, poklic
ne kot amaterje. Zdaj je 
amaterjem „dovoljeno“, da 
se lahko vozijo po  cestah, 
tudi če imajo do 0,5 promila 
alkohola v krvi K ot da bi 
norcu dali gorečo vžigalico v 
roke in mu rekli, naj je ne 
vrže v odprto posodo ben
cina . . .

Zakaj taka „popustlji- 
vost“ in nerazumljiv odnos 
do voznikov? Morda le 
zato, ker je dovoljeno v ne
katerih državah (Angliji, Švi
ci, Franciji, Avstriji, na 
Madžarskem in še kje) vo
ziti, če ima voznik 0,8 pro
mila alkohola v sebi, na Dan
skem 1 promil in v Belgiji 
celo 1,5 promila? Vendar 
tam alkoholizem ni tak pro
blem kot pri nas. Prometna 
izobrazba in družbena disci
plina sta pri nas, žal, precej 
manjši, alkoholizem pa pra
vo zlo. Dokaz: v skupini 354 
ljudi, ki so leta 1969 ogro
žali javni prom et in varnost, 
jih je bilo v trenutku izvrše
nega kaznivega dejanja kar 
120  pod  vplivom alkohola 
(predvsem amaterji). Med 
njimi so bili pravi junaki: 22 
šoferjev je imelo 1,5 do 2 
promila alkohola v krvi, 11 
jih je imelo nad 2 promila, 
18 pa med 1,2 do 1,5 pro
mila.

Inštitut za kriminološke 
in sociološke raziskave meni, 
da že ti podatki prepričljivo 
govore, neg v državi dosled
no prepovemo uživanje alko
hola za vse udeležence v pro
metu. Bo zmagala pamet ali 
spet nerazumljiva popustlji
vost?
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AVTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

Milijon hektarov orne zemlje — 
blizu dva milijona prebivalcev

Razmeija navedenih številk v naslovu 
nakazujejo posebnost Vojvodine. Po 
osvoboditvi je jugoslovanska žitnica moč
no spremenila svoje lice, prav posebej pa 
še v zadnjih 10 do 15 letih. Vedno manj 
Vojvodincev se ukvarja s kmetijstvom.
Leta 1965 je živelo od kmetijstva še 48 % 
prebivalstva oziroma zaposlenih, leta 
1970 pa že samo 40 odst. Kljub temu je ' 
žitnica ostala žitnica, saj pomeni v gospo
darski stiukturi kmetijstvo še vedno 40 
odstotkov.

Zadnje čase je vedno pogosteje slišati ugotovitve, da 
je potrebno v pokrajini razvijati tudi industrijo in to v 
prvi vrsti kemično in naftno. To pa ne pomeni, da bi 
Vojvodina opuščala kmetijstvo.

Predsednik pokrajinskega IS Franjo Nadj je ob spre
jemanju srednjeročnega plana razvoja februarja med 
drugim dejal: „Kmetijstvo ima v srednjeročnem planu 
pomembno mesto. Orientacijo tudi na industrijo so v 
nekaterih krogih razumeli kot zanemarjanje kme
tijstva. Takšno opredeljevanje bi bilo nerealno in 
absurdno. Vojvodina ima prav v kmetijstvu nekatere 
prednosti, saj vojvodinski kmetijski proizvajalci pred
njačijo v razvoju tržne proizvodnje, v orientaciji na 
intenzivno gospodarjenje in na podmžbljanje kme
tijstva.”

Pri usmerjanju vojvodinskega gospodarstva tudi v 
industrijo ni mogoče govoriti o revolucionarnih spre
membah, saj ima pokrajina, tudi kar zadeva industrijo, 
že nekaj tradicije. Leta 1970 je dala 28 odst. od skup
ne proizvodnje, leta 1975 pa naj bi znašal ta  odstotek 
30. Lista pomembnejše vojvodinske industrije ni ob
sežna. To je tovarna kmetijskih strojev v Novem Sadu, 
v Somboru tovarna popularnih Zastavinih kombijev, 
dve tovarni orodja, tovarna preprog v Subotici in v 
Zrenjaninu, tovarna armatur v Kuli, subotiška tovarna 
umetnih gnojil „Zorka", pančevačka steklarna, subo
tiška tovarna koles „Partizan**, ki že precej časa 
uspešno sodeluje s koprskim Tomosom. K temu bi 
lahko našteli še nekaj prehrambene industrije, tovarn 
sladkorja in mlinsko industrijo.

Pred nedavnim je bilo odločeno, da v Bački Topoli 
zgradijo oljarno, ki bi zaposlila 900 delavcev. Sedem 
občin je to odločitev podprlo, protestirali pa so v so
sednem Vrbasu s trditvijo, da Bačka glede na surovine 
ni sposobna zadovoljiti proizvodnjo dveh oljarn. V 
Novem Sadu, Zrenjaninu in v Pančevu želijo industrijo 
bodočnosti: kemično in naftno. Kapacitete sedanje 
naftne industrije naj bi povečali od sedanjega milijona 
880 tisoč ton letno v prihodnjih štirih letih na 4 mili
jone 300 tisoč ton lemo. Do leta 1975 naj bi zgradili 
tudi blizu 700 km plinovoda

Ti strnjeni podatki kažejo, da ima Vojvodina po
membne načrte za prihodnja štiri leta, ko naj bi inve
stirali približno 34 milijard dinarjev.

KAKO PRAVZAPRAV ŽIVIJO 
VOJVODINCI?

Na to se lahko odgovori z enim samim stavkom: 
„Živijo dobro**, ali „Živijo slabo".

Vojvodina je domovina petih narodnosti. Poleg 
Srbov je tu še pol milijona Madžarov, nekaj Romunov, 
Slovakov in preko 100 tisoč Rusinov. Vse to daje po
krajini svojstven pečat, pričenši z novosadskim 
radiom, ki oddaja program v petih jezikih in vse do 
srednjih šol ter fakultet. Ni potrebno posebej po- 
udaijati, da ustava jamči popolno enakopravnost vsem 
narodnostim. Novosadska televizija, ki bo pričela delo
vati čez dve leti, bo prav tako večjezična institucija.

Prosvetna dejavnost je v pokrajini dobro organizi

rana, saj kar 99 odstotkov otrok redno obiskuje šole. 
V letih od 1971 do 1975 bo končalo v Vojvodini sred
nje šole okrog 78 tisoč dijakov.

_ Vojvodina si vedno bolj prizadeva razvijati znanstve
no raziskovalno delo za potrebe svojega gospodarstva. 
Za to porabijo 2 odst. narodnega dohodka, v treh do 
štirih letih pa to pomeni 80 do 85 milijonov dinarjev.

PREMALO STANOVANJ
Za Vojvodino je značilno precejšnje pomanjkanje 

stanovanj. Zato so s srednjeročnim načrtom pred
videli, da naj bi zgradili 60 tisoč novih stanovanj, moč
neje pa naj bi se poleg tega povečala tudi gradnja za
sebnih hiš in to za okrog 10 odst. na sedanji obseg. S 
tem bi dosegli zvezno poprečje -  7 novih stanovanj na 
tisoč prebivalcev.

RAJ ZA LOVCE IN RIBIČE
Morda zveni nekoliko neobičajno, toda Vojvodinci 

resno računajo tudi na turizem. Pet mejnih prehodov z 
Madžarsko in Romunijo vpliva predvsem na prehodni 
promet. Število prehodnih gostov v zadnjih dveh do 
treh letih cenijo naokrog 3 milijone letno.

Vedno večje pa je število turistov, ki Vojvodine ne 
prepotujejo, temveč se tudi za več dni ustavijo. Lani je 
preživelo v Vojvodini daljši dopust blizu 350 tisoč tu
jih turistov, za leto 1975 pa računajo že na 600 tisoč 
tujih gostov. Zakaj prihajajo turisti v Vojvodino? Naj
več je ljubiteljev lova in ribičev. Narodni park na 
Fruški gori s svojimi 28 tisoč hektari lepih pejsažov, z 
dobro prepredenimi cestami, s sodobnimi hoteli in z 
vikendi, ponuja prijetno razvedrilo in oddih. Vojvo
dinci so posebej ponosni tudi na lepe plaže ob DonayL 
Tukaj je še Paličko jezero pri Subotici, ki ga v celoti 
poživljajo. Dno jezera bodo pokrili z nekaj milijoni 
kubičnih metrov mulja, nato pa ga bodo ponovno na
polnili z vodo. Že sedaj je ob jezercu več sto vikendov, 
športni center, zoološki vrt in nekaj hotelov.

Samo dobra volja pa tudi pri turizmu ne pomaga. 
Vojvodina ima danes komaj 3500 turističnih ležišč. 
Čez štiri leta naj bi z investicijami okrog 250 milijonov 
dinarjev povečali v novih hotelih število ležišč na 6 
tisoč.

V zadnjih štirih letih so v pokrajini znatno izboljšali 
ceste. Lani so pričeli graditi moderno cesto N oviSad- 
Beograd, ki bo dolga 58 km. Čez štiri leta, ko naj bi 
bila ta cesta gotova, jo bodo nadaljevali od Novega 
Sada proti Subotici in jugoslovansko-madžarski meji. 
To.pomeni novih 100 kilometrov. Pomembne vojvo
dinske investicije so tudi mostovi preko Donave, Tise 
in Save. Trenutno gradijo dva na Tisi, enega na Savi, 
pripravljajo pa se še na gradnjo dveh mostov če? Do
navo. Teh investicij ne zahteva samo turizem, temveč 
vedno večji promet na sploh. Leta 1966 je bilo v Voj
vodini 41 tisoč registriranih motornih vozil, letos jih je 
že čez 162 tisoč, čez štiri leta pa naj bi jih bilo okrog 
320 tisoč.

REKORDI
V Vojvodini bodo do leta 1975 usposobili novih 72 

tisoč delovnih mest. To je nekaj manj kot je trenutno 
Vojvodincev v tujini. Vojvodinci se ponašajo z neka
terimi rekord L Razen onih, v kmetijstvu, ki so več ali 
manj znani, naj navedemo to, daje v Vojvodini na leto 
več ločitev kot zakonskih zvez. Tako je tudi tukaj 
Vojvodina nad zveznim poprečjem z 10 ločitvami na 
tisoč prebivalcev. Seveda, Vojvodinci bi se raje pona
šali s tem, da bi bili nad zveznim poprečjem na primer 
pri narodnem dohodku na prebivalca ali pa pri pro
duktivnosti.'Dejstvo je, da so poprečni osebni dohodki 
v pokrajini 1.350 dinarjev mesečno, to pa zahteva še 
marsikateri napor, da bo tudi tukaj doseženo zvezno 
poprečje.

NANDOR NADJ

Industrija bodočnosti — rafinerija v Pančevu

Dolenjski list v 1971
Lanska poprečna tedenska naklada: 31.284 izvodov -  Razmerje med izpla
čanimi osebnimi dohodki in skladi: 80,34 : 19,66 -  Stalni naročniki so do
bili 1,569.590 izvodov lista ali 96,48 odst. naklade, tako da odpade na kol- 

portažo lani samo 3,52 odst. skupne naklade

» . . .  Svoboda obveščanja je del temeljnih 
svoboščin socialistične družbe in eden izmed 
pogojev za uresničevanje demokratičnih pra
vic državljanov. Pravica do obveščenosti jt» 
torej neodtujljiva pravica samoupravno or
ganiziranih ljudi. Temeljna funkcija obvešča
nja v družbi je, da poskrbi, da bodo vsa  
družbena dogajanja, vse družbene vrednote 
in vsi procesi v družbenem gibanju javni in 
dostopni vsem ljudem.«

Na podlagi 33. člena za
kona o tisku in drugih obli
kah informacij ter v zvezi z 
49. členom temeljnega za
kona o časopisnih podjetjih 
in časopisnih zavodih objav
ljamo LETNO POROČILO 
DOLENJSKEGA LISTA za 
1971.

Pokrajinsko glasilo SZDL za 
Dolenjsko je bilo tudi v pretek
lem poslovnem letu „oddelek 
za tisk in propagando pri občin
ski konferenci SZDL v Novem 
mestu“, vseh 9 občin, ki so 
ustanoviteljice in izdajateljice 
lista, pa je imelo enake ustano
viteljske pravice in dolžnosti.

Posebej objavljamo primer
jalne podatke za 1970 in 1971, 
ki kažejo gibanja nekaterih glav
nih podatkov o nakladi, obsegu, 
dohodkih in izdatkih našega 
časnika v preteklem letu. Razen 
tega v smislu zakonitih pred
pisov obveščamo javnost o na
slednji strukturi dohodkov Do
lenjskega lista za 1971:

vseh dohodkov od prodanih 
časopisov (naročnina in kolpor- 
taža) je bilo po zaključnem ra
čunu 1,518.369,38 din. Delež 
dohodka od vseh objavljenih 
oglasov je znašal lani
933.296,20 din, medtem koje  
9 občin sofinanciralo svoj za
kupljeni prostor v časniku z 
zneskom 407.310,00 din. Ostali 
dohodki lista so znašali
435.070,04 din. -  Delež ogla
sov v skupni masi dohodkov je

K Viatorju 
pod streho

' (Nadaljevanje s 1. strani) 
stinstvo, po katerem nameravajo do 
leta 1975 obnoviti restavracijo Grad 
in hotel Lahinjo v Črnomlju, urediti 
camp na Vinici, dograditi hotel Bela 
krajina v Metliki, urediti camp v 
Metliki in v Podzemlju ter prenoviti 
gostišče Veselica. Vse to bo veljalo 
okrog 8 milijonov dinarjev. Se letos 
naj bi za vse gradnje izdelali načrte 
in pripravili investicijske programe, 
deloma pa tudi že začeli z obnovo. 
Zamišljeno je še, naj bi se na ob
močju Bele krajine močno povečal 
Viatorjev avtobusni in tovorni pro
met, ustanoviti pa nameravajo tudi 
večjo delavnico za popravilo vozil 
Računi kažejo, da bi nova poslovna 
enota že v letu 1973 dala 10 mili
jonov dinarjev celotnega dohodka. 
Za integracijo se navdušujejo oblast
veni in politični organi v obeh obči
nah, ker vedo, da je le pod streho 
močnejšega partnerja domačemu 
gostinstvu omogočen razcvet. ^

Mladi Kr£an: 
zvezni prvak!

V ponedeljek je odpotoval v Beo
grad Andrej Romih, učenec 8. raz
reda osnovne šole iz Krške^i, naš 
novi zvezni prvak v pionirskem 
tekmovanju „Kaj veš o prometu". 
Visoki naslov med posamezniki sije 
priboril predzadnjo soboto v Novem 
Sadu, potem ko je na vrsti tekmo
vanj postal tudi občinski in repu
bliški prvak v tem zanimivem in 
koristnem merjenju znanja. Te dni 
poteka v Beogradu mednarodno 
tekmwanje v znanju prometnih 
predpisov, na katerem zastopa 
Andrej Romih našo državo.

Slovenska ekipa, v kateri je bil 
med 4 slovenskimi prvaki tudi An
drej Romih, je kot skupina zasydla 
drugo mesto takoj za zmagovitim 
Novim Sadom. Tg.

znašal potemtakem 28,33 odst. 
(leto dni prej: 26^95 odst.).

Največji izdatek so tudi lani 
predstavljali stroški za tisk lista 
in odpremo, za kar je bilo izda
no 1,102.571,90 din, posebej 
pa smo za ofset roto papir pla
čali še 403.737,25 din. Skupno 
je bilo za tisk in odpremo lista 
izplačano 1,506.309,15 din. 
Osebni dohodki stalnih delav
cev s prispevki so znašali 
935.924,45 din, avtorski hono
rarji 175.89735 din, vsi drugi 
stroški (PTT, režija ter vsi ostali 
uredniški in upravni stroški li
sta) pa so znašali 446.954,66 
din.

Vseh dohodkov je imel Do
lenjski list 3,294.045,62 din, 
vseh izdatkov pa 3,065.085,61 
din. Dobiček v znesku 
228.960,01 din je bil razdeljen 
takole: v poslovni sklad
114.918,45 din, v sklad skupne 
porabe pa 114.041,56 din.

Poprečna tedenska naklada 
lista je bila lani 31.284 izvodov, 
tako daje prišel 31. 12. 1971 
en izvod Dolenjskega lista na 
vsakih 7,23 prebivalca v pokra
jini. Nad pokrajinskim popreč
jem je bil list razširjen v nasled
njih občinah: Novo mesto — 1 
izvod na 5,86 prebivalca, Me
tlika -  6,36 preb., Trebnje — 
6,56 preb., Črnomelj — 6,95 
preb., in Sevnica 7,18 preb.; 
pod pokrajinskim poprečjem so 
bile občine Krško -  7,63 preb.,

- Brežice -  9,08 preb., Kočevje
-  10,10 preb. in Ribnica 10,83 
preb.

Letna naročnina je znašala 
49 din, polna lastna cena za 
vsak tiskani izvod lista pa je bila 
lani 1,88 din. Naročnik je pri
speval k tej ceni z letno naroč
nino 0,94 din, prav toliko ali 50 
odst. pa je morala temu zbrati 
še uprava lista z oglasi, reklamo 
ter drugimi dohodki.

UREDNIŠTVO IN UPRAVA 
DOLENJSKEGA LISTA

Primerjalni podatki za leto 1970 
in 1971

Indeks 
100 =

1970 1971 1970
Izšlo vseh številk DL: 52 52 100
Skupna naklada (izvodov): 1,567.805 1,626.785 104
Skupni obseg lista (strani): 1.540 1.682 109
Poraba roto papirja v kg: 171.854 165.120 96
Vrnjeni neprodani izvodi: 8.166 6.199 76
Stalni naročniki dobili izv.: 1,519.627 1,569.590 103
Prodano izvodov v kolport.: 48.178 57.195 119
Brezplačno razdelj. izvodov: 35.801 44.769 125 '
Največja naklada številke: 34.020 34.660 102
Najmanjša naklada številke: 29.710 30.620 103
Poprečna naklada DL: 30.741 31.284 102
Vseh novih naročnikov: 3.961 2.146 54
Vseh odpovedanih naročnikov: 4.300 2.349 55

Celotni dohodek v din: 2,991.803,47 3,294.045,62 110
Dohodek za razdelitev: 1,111.334,58 1,215.940,66 109
DOBIČEK v din: 170.494,63 228.960,01 134
Izplačano za OD: 846.781,75 885.751,15 105
Poprečni neto OD: 2.408,42 2.698,99 112
Izločeno v poslovni sklad: 76.981,09 114.918,45 149
Izločeno v sklad skupne porabe: 93.513,54 114.041,56 122
Popreč. štev. zaposlenih: 19 19 100
PLC za 1 izvod lista v din: " 1,80 1,88 104

j

Bilanca za leto 1971
1970 1971

AKTIVA:

Osnovna sredstva 190.419,01 261.718,17
Popravek vrednosti osnov, sredstev 64.966,74 106.644,15
Sedanja vrednost osnov, sredstev 125.452,27 155.074,02
Investicije v teku _  1.500,00
Denarna sredstva sklada skupne 

porabe in stanov, prispevka 5.094,15 16.733,70
Dana posojila 269.147,00 354.2^2,38
Deleži 20.000,00 20.000,00
Banka 354.136,81 758.225,29
Blagajna in porto blagajna 2.672,85 3.210,00
Kupci 213.692,80 369.663,30
Druge terjatve 2.998,75 1.200,00
Dvomljive in sporne terj. od kupccv 3.034,00
Dobavitelji - 68,80 15.344,00
Drobni inventar 8.651,78 21.261,84
Odtegnjeni davki _  157,50

SKUPAJ: 1,004.949,21 1,716.652,03

PASIVA:

Predplačila 8.866,12 485.761,52
Popravek vredn. dvom. teij. od kupcev 3.034,00
Dobavitelji 161.948,55 128.863,80
Popravek vredn. drob. inventarja 4.325,89 10.630,92

'Ostale obveznosti -  Skopje 4.905,35 5.157,50
Razne druge obveznosti (sind. podr.) 150,30 -
Razne druge obveznosti (za DNP) 14.861,57 14.861,57
Ostale obveznosti -  645,45
Poslovni sklad 376.904,48 520.879,02
Sklad skupne porabe 349.952,95 469.852,25
Rezervni sklad -r neobvezni del 80.000,00 80.000,00

SKUPAJ: 1,004.949,21 1,716.652,03

IZVKNBILANCNI KONTI:

Popravek vrednosti stanovanj 9.328,27 9.328,27
Sedanja vrednost stanovanj 204.378,51 204.378,51

SKUPAJ: 213.706,78 213.706,78

Knjigovodja: Glavni urednik:
METOD BELTRAM, l. r. TONE GOŠNIK, 1. r.
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Kombiniranje 
v stanovanju

Vse o kampiranju

lepo uredimoKako si 
balkon

Atentat na stroške

in nova barvna priloga o zdravilnih 
rastlinah

Že v prodaji!
NAS DOM je vodilna jugoslovanska 
revija za kulturo stanovanja.

To stran ste napisali sami! — To stran ste napisali sami! — To stran ste napisali sami!

Človek bi zardel od sramu
• Za kulturne prireditve ni zanimanja, pač pa je 

polna dvorana, če gre za »dideldu«

Že dalj časa so v Metliki kulturne 
prireditve slabo obiskane. Prazni 
dvorani ne morejo uiti niti poklicna 
slovenska gledališča in celo svetovno 
znani Slovenski oktet ne. Res je, da 
je edina dvorana, ki jo mesto pre
more revna, in ima slabo opremljen 
oder, da so sedeži slabi in da je tudi 
reklama večkrat pomanjkljiva. Prav 
tako pa je res, da je mnogokrat pri-

Odgovor na članek: 
»Za praznik ni kruha«

Že večkrat sem v Dolenjskem 
listu brala kritike o ribniški proda
jalni kruha. V zadnjem članku v Do
lenjskem listu 11. 5. 1972 pod na
slovom „Za praznik ni kruha“ , pa so 
začeli kritizirati tudi že prodajalko.

Za prvomajske praznike je bilo 
kruha dovolj, saj gaje ostalo 170 kg 
in smo tega še po praznikih proda
jali.

Mislim, da bi na tem delovnem 
mestu moral biti človek z železnimi 
živci. Lahko, da sem komu bolj 
grobo odgovorila, saj moram stokrat 
in stokrat na dan odgovarjati na 
vprašanja, zakaj ni kruha. Poleg tega 
pa poslušam tudi kritike, da so štru
ce premalo pečene, potlačene in po
dobno. Pri vsem tem pa sem jaz kot

Srodajalka najmanj kriva. Prodajam 
s'tisto, kar mi pripeljejo iz Kočevja.

Zdi se mi in tudi upam, da bi bilo 
veliko boljše, če bi občani Ribnice 
predlagali na zborih volivcev, naj se 
v Ribnici uredi samostojna pekarija, 
da bodo pekli kruh v Ribnici, name
sto da kritizirajo mene -  proda

j i -  FRANCKA KAPLAN,
Pekama -  Ribnica

pravljen dober program in da na pri
reditev vabijo številni lepaki, poleg 
tega še šolski otroci raznosijo do
mov vabila, pa fe kljub temu več na
stopajočih kot ljudi v dvorani.

Malokdaj opaziš med gledalci de
lavce in izobražence, še redkeje 
funkcionarje. Še največ se prireditev 
udeležuje mladina, a tudi ta v neza
dostnem številu. Gostovanje pa ve
liko stanejo, saj gre včasih 8.000 di
narjev za eno predstavo. Mar ni ško
da denarja za nekaj deset gledalcev? 
Najbrž prav zaradi tega letos ne bo 
gostovanj.

Tudi proslave za razne praznike 
zahtevajo dosti truda in časa, naj
večkrat pa so pripravljene za stene 
in prazne stole. Ni čudno, če izva
jalci programa postajajo malodušni. 
Se bodo meščani šele takrat zbudili, 
ko bo vse popolnoma propadlo?

Človek bi zardel od sramu, ko 
vidi, kako je dvorana nabita ob go
stovanjih raznih „dideldu“ ansam
blov, ki v enem dnevu opravijo štiri 
koncerte, poberejo visoke vstopnine 
in oddirjajo naprej v druge nerazvite 
občine.

Kje je iskati krivdo? Najbrž v nas 
vseh, v kičastem okusu in v podce
njevanju prave kulture. Metlika je 
vejala svojčas za kulturno razgibano 
mesto, zato bo treba nekaj ukreniti, 
da ne bo postala kulturno pokopa
lišče. Kvalitetne kulturno umetniške 
skupine se nam bodo pričele izmi
kati iz strahu, da njihovemu nastopu 
ne bo imel kdo ploskati.

Kaže, da je večina zadovoljna, če 
lahko posedi v gostilni ob glasnem 
juke-boxu, se enkrat na teden trese 
ob kriminalki ah kavbojki in morda 
nekaj minut presedi doma ob televi
zorju. Če je res tako, je prava žalost.

TONI GAŠPERIČ

SPREJEM KURIRČKOVE POŠTE — Več kot 7000 slovenskih pionirjev se je ob 30-obletnici pionir
ske organizacije zbralo v petek in soboto v Ljubljani. Ob tej priložnosti je prvi komandant slovenskih 
partizanov Franc Leskovšek-Luka v dvorani Tivoli sprejel kurirčkovo torbo, ki je v aprilu in maju 
obiskala skoraj vse kraje v Sloveniji. Na sliki: s slovesnosti v Ljubljani. (Foto: F. Modic).
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»Mar naj grem nazaj v hosto?«
Sem upokojenec, star 49 let. Dva 

sinova sta doslej delala v Novolesu, 
stanujemo v Jedinščici 10 v Gotni 
vasi.

Ko sem šel 1. aprila s hčerko in 
sinom k cepljenju proti črnim ko
zam in na pošto po pokojnino, sta 
doma ostala zaročenka starejšega 
sina in moja 11-letna hči. Ko smo 
bili v mestu, so to opazili Cigani s 
Pogan cev, napadli hišo, razbili okna 
in vdrli v hiso ter odpeljali sinovo 
zaročenko, 11-letni otrok pa je sko
raj nag tekel v Novoles v Gotno vas 
po brata, mojega sina. Starejši sin je 
potem prišel pome v mesto. Na po
staji milice smo potem prijavili na
pad, vendar miličniki niso prišli.

Se isti dan so Cigani streljali 
okrog našega doma s puškami. Otro
ke je bilo tako strah, da so se skrili 
pod posteljo. Zato sem se še drugič 
oglasil milici -  tokrat po telefonu. 
Miličniki so prišli ob pol desetih 
zvečer, vendar ne do naše hiše; že 
prej so se obrnili in odšli nazaj v 
mesto.

Nekaj mesecev sem vsak dan vodil 
v šolo 11-letno hčer. Ko nisem šel z 
njo, so jo napadh trije Cigani in jo 
slekli. Ko bi ne bilo neke ženske, ki 
jo je rešila, ne vem, kaj bi se zgodilo 
z otrokom. Punčka se zdaj tako 
boji, da ne hodi več v šolo.

Cigani nas napadajo, kjerkoli nas 
dobijo. Na cesto si ne upamo več, 
saj imajo orožje. Orožje lahko dobi-

ODGOVOR

Zadruga zavrača
obtožbe, da neredno 

plačuje krompir

„ Na trditev nekaterih kmetov, da 
jim Kmetijska zadruga Trebnje ne
redno plačuje krompir, pravijo v za
drugi naslednje:

„KZ Trebnje je v obdobju od ja
nuarja do aprila letos odkupila od 
svojih kooperantov za 1,4 milijona 
dinaijev krompirja za tovarno na 
Mimi. Krompir je zadruga takoj pla
čevala, kljub temu da je Kolinska 
plačala le 20 odst. vrednosti. Tako 
nam za krompir dolguje še
1.119.618,65 din. Krompirja ni 
mogla plačati zaradi zelo velikih te
žav zaradi likvidnosti. KZ Trebnje ni 
izplačala do 30. aprila 1972 le 0,5 
odst. vrednosti odkupljenega krom
pirja

Čudno se nam zdi, da dopisnik'z 
Mime ne pride k nam vprašat, ker bi 
tako lahko dobil popolnejši odgo
vor, in to takoj, saj si ne želimo, da 
bi kdo skušal zmanjšati napore naše 
organizacije. Ta se prav tako bori s 
težavami zaradi nelikvidnosti v na
šem gospodarstvu, kljub temu pa 
daje prednost kmetom in jim pla
čuje za njihove pridelke pred vsemi 
diugimi dobavitelji.

Glede odpadkov iz mirenske to
varne pa naslednje. Prevoz tovar
niških odpadkov je zdaj dobro oiga- 
niziran. Da so jih poprej vozniki 
odlagali drugod, na neprimernih 
mestih, je kriva predvsem krajevna 
skupnost Mirna, ki ni dovolila odva
žati odpadke na smetišče kljub želji 
zadruge. Upamo, da bo krajevna

mo tudi mi, toda hočemo živeti kot 
ljudje. Mar naj se vrnemo v hosto, 
mar naj gremo nazaj iz civiliziranega 
življenja? Hočemo živeti in delati 
kot ljudje, od družbe želimo le to, 
da nam pri tem pomaga.

Če ne bo bolje, bom moral dati v 
Dolenjski list oglas, da prodajam 
hišo, in se bom moral preseliti nazaj 
v gozd -  pod šotor.

Prosim, da mene in otroke milič
niki zaščitijo. Tako ne morem več 
živeti, saj smo v večnem strahu in 
neprestani nevarnosti. Zakaj nam ne 
pomagajo v borbi, da bi se rešili sta
rih navad in starega življenja? Otro
ci in jaz bi radi živeli in delali kot vsi 
drugi občani!

St e f a n  b r a j d i č ,
Jedinščica 10

Cesto graditi 
skozi naselje

Na članek, ki ga je  napisal Franc 
Hrastar iz Karteljevcga, odbornik 
občinske skupščine Novo mesto, in 
je bil objavljen v Dolenjskem listu
11.5. 1972 pod naslovom „Cesto 
graditi skozi naselje,“ daje odbor za 
gradnjo ceste Kamenje -H m eljn ik- 
Omuškavas naslednje pojasnilo:

V danem primeru gre za gradnjo 
ceste od priključka na avtocesto pri 
Karteljevem in bi povezovala vasi 
Gor. in Dol. Kamenje, Hmeljnik, 
Omuško vas. Ta cesta pomeni glede 
na oblikovitost terena najugodnejšo 
povezavo območja novomeške ob
čine z območjem Trebelnega v tre- 
banski občin L Tako bi dobile boljšo 
povezavo z Novim mestom zlasti 
naslednje vasi: Jagodnik, Podturn, 
Štravberk, Nova gora, Grčevje, ki so 
še do danes tako rekoč odrezane od 
prometnih zvez.

V članku je navedeno, da občani 
iz Dol. Karteljevega, Gor. Kartelje- 
vega, Sel, Zagorice, Globoč dola, 
Hmeljčiča, Malega in Velikega Kala, 
Orkljevca protestirajo, ker se cesta 
ne bo gradila tam, kjer živita kmet 
in delavec. Nihče ne zanika potrebe 
po boljši in sodobnejši cestni pove
zavi navedenih vasi z Novim me
stom. S cesto, ki naj bi se gradila 
skozi Kamenje do Hmeljnika in da
lje na mokronoško področje, ni
kakor ni primemo povezovati vas

Karteljevo in območje nižje ležečih 
vasi. Ta predel mora imeti posebno 
cesto, ki bi jo ljilo potrebno graditi 
čimprej. Cesta preko Hmeljnika bi 
seveda koristila tudi Gozdnemu go
spodarstvu, zlasti pa bi bila po
membna v turističnem pogledu, ker 
bi bil grad Hmeljnik povezan po 
ugodnejši cesti brez ostrih ovinkov 
in večjih vzponov.

Odbor za gradnjo ceste 
Stanko Kramar, 
Gor. Kamenje 3

Spomini na 
srečanje s Titom

Letos poteka 80 let od rojstva 
tovariša Tita. Vsi pionirji mu že
limo, da bi še dolgo živel in vodil 
našo domovino.

Gotovo si vsakdo želi, da bi se 
kdaj srečal z njim. Nekateri imajo to 
srečo. Naša tovarišica učiteljica Ma
rija Brezovaijcva je povedala, kako 
se je ona prvič srečala z njim. Bilo je 
poleti 1946, ko so bile učiteljice 
tečajnice na seminarju v Kranju. 
Presenečene so bile, ko jih je vodi
teljica vprašala, če bi se hotele sre
čati s Titom. Kupile so rože in odšle 
na Brdo kar peš. Pred hišo, kjer je 
bival tovariš Tito, jih je sprejel vra
tar in jim dejal, damaišala ni. Treba 
je bilo čakati. Vse nestrpne so pri
čakovale srečanje z njim.

Končno je le prišel. „Bil je lep, 
zagorel, v beli uniformi,“ se spo
minja tovarišica Brezovarjeva in na
daljuje: „Z njim je bilo tudi sprem
stvo. Že od daleč nas je pozdravljal 
Povabili so nas na verando in nam ' 
ponudili sadne sokove. Tovariš Tito ! 
je vsaki dal roko, sedel med nas in se 
pogovarjal. Povpraševal nas je, od 
kod smo doma, še posebej pa se je 
zanimal za otroke. Dejal je, da je 
njihwa prva dolžnost učiti se. Po
tem smo se poslovili Za nas je bil to 
nepozaben dan. Kar nismo mogle 
verjeti, da se je z nami tako pre
prosto pogovarjal tako velik človek. 
Bile smo počaščene, bilo je nepo
zabno,“ nam je pripovedovala tova
rišica Brezovaijeva

ZDENKA JURGLIČ 
5. a razred 

novinarski krožek
Še n t r u p e r t

0b grobu 
Poldeta Sladiča

Neizbežna usoda tudi v miru 
vztrajno redči vrste partizanskih 
borcev. Kolikor bolj se odmika 
od nas čas, ki nas je tako trdno 
povezal v težkih letih aktivi
stičnega dela in borbe, toliko 
bolj nas boleče prizadene vrzel, 
ki s smrtjo vsakogar izmed preži
velih nastane v naših vrstah. 
Borci se zavedamo, da naglo in 
nezadržno izginjajo iz živega sve
ta priče naše težke minulosti, ki 
pa so bile obenem tudi tvorci 
naše boljše sedanjosti in uteme
ljitelji še boljše bodočnosti vseh 
naših ljudi.

Tudi pokojni Polde Sladič, od 
katerega smo se poslovili v prvih 
dneh maja, je bil eden takih. 
Zrastel je v kmečki družini, kjer 
se je že v rani mladosti privadil 
trdemu delu. Toda prav to delo 
samo in neprestan stik z gara
škimi ljudmi sta ustvarila iz Pol
deta zrelega, poštenega, dosled
nega in napredno mislečega 
moža, ki je vselej vedel, kaj 
hoče, in ki je v usodnih tre
nutkih življenja zavestno in pre
udarno prav odločal. Zato je po
vsem naravno, da je v usodnih 
dneh našega naroda leta 1941 
ravnal kot narodno zaveden in 
socialno osveščen Slovenec. Na

vsezgodaj seje kot aktivist vklju
čil v narodnoosvobodilno giba
nje in kot vpliven človek širil od
porniško misel v širokem krogu 
svojih znancev in prijateljev in 
organiziral pomoč partizanskim 
borcem.

Leta 1943 pa je iudi sam za
grabil za puško in se vključil v 
Gubčevo brigado. V njej je po
kazal vse vrline dobrega tovariša 
in odločnega ter pogumnega 
borca. Žal mu bojna sreča ni 
bila naklonjena in v borbi je bil 
kmalu težko ranjen. Vse do 
osvoboditve so si razne partizan
ske bolnišnice trudile, da bi mu 
rešile življenje in vrnile zdravje.
V prvem so uspele, zdravja pa 
mu nihče več ni mogel povrniti.

Po osyoboditvi je Polde ostal 
zvest idejam, za katere je delal in 
se boril med NOB. Veselil se je 
vsakega napredka v razvoju naše 
družbe, in če mu je slabotno 
zdravje količkaj dopuščalo, tudi 
sodeloval v raznih organizacijah. 
Vedrost duha in optimizem ga 
nikoli nista zapustila, zato je še 
vse do zadnjega upal, da se mu 
bo zdravje okrepilo. Tudi prija
telji, znanci in bojni tovariši smo 
mu to iz srca želeli.

Usoda pa je po svoje dosledna 
in ne upošteva želja. Prav tedaj, 
ko smo se delovni ljudje širom 
po domovini vneto pripravljali, 
da proslavimo svoj največji praz
nik, je naš dragi tovariš Polde 
ugasnil.

Ugasnile so le njegove trudne 
oči, izginil nam je le njegov živi 
lik. Toda zgled poštenja in zve
stobe, potrpežljivosti in prema
govanja, predvsem pa žar iskre
nega tovarištva, ki je sijal iz Pol
deta za njegovega življenja, nam 
bo ostal v spominu do konca 
dni. VLADIMIR BERCE

Idejna in politična zmeda

raje
skupnost imela v prihodnje več po
sluha za to.“

Inž. SLAVKO NEMANIČ 
direktor KZ Trebnje

Redno berem Dolenjski list, 
pokrajinsko glasilo devetih ob
činskih konferenc SZDL na 
Dolenjskem. Je odprt, angaži
ran, samostojen časopis, ki zna 
na privlačen način posredovati 
javnosti življenje, delo, uspehe 
in probleme ožje ter širše do
movine.

Močno pa me je presenetil, 
ko sem v njegovi zadnji številki 
prebral članek „Odprto pismo 
metliškim politikantom14. To je 
pisanje z destruktivno idejno
politično in etično vsebino, ki 
ne sodi v naš čas in v naš druž
beni prostor. Pisec na nespo
doben, žaljiv način neprimerno 
sodi o naših družbenih priza
devanjih, da bi se povsod spo
štovala red in zakonitost ter z 
ironijo in dokajšnjo mero ci
nizma poskuša obdelati vse, kar 
mu ni všeč. Pri tem se poslužuje

etiketiranja, pozivov na delavski 
razred, kar vse daje članku tudi 
priokus demagogije.

Takšno pisanje je brez pozi
tivne družbene vrednosti. Me
nim, da je odgovorno uredni
štvo napačno ocenilo vrednost 
članka in da ni prav ravnalo, ko 
se je odločilo za njegovo ob-, 
javo. S tem ni samo pred bralci 
razvrednotilo lastna programska 
prizadevanja, ampak tudi oseb
nost pisca. Tistim pa, ki jim 
takšne idejne, politične in etič
ne vrednosti, kot jih vsebuje 
članek pridejo prav, je uredni
štvo omogočilo tudi možnost, 
da se resnično gredo politi
kante, naj bo to doma ali pa v 
tujini.

Sprašujem se, kako je mož
no, da se v glasilu Socialistične 
zveze pojavi takšno pisanje? 
Menim, da vsak ima sicer pra

vico pisati, za svoje pisanje tudi 
odgovaija, toda uredništva ti 
dejstvi ne opravičujeta. Prepri
čan sem, da bodo tovariši pri 
Dolenjskem listu javnosti po
jasnili, kaj sodijo sami o članku, 
ki so ga objavili.

FRANC ŠALI 
Novo mesto

Pojasnilo uredništva
Sodimo, da je odprto pismo tova

riša Petra Vujčiča, ljudskega po
slanca in dolgoletnega javnega de
lavca, prvi tovrsten odkrit prispevek 
k demokratični razpravi o nevzdrž
nih razmerah v metliškem družbe
nem življenju. Ker nihče še ni do
kazal, da njegove trditve ne držijo, 
tudi naše uredništvo ni imelo pra
vice tovarišu Vujčiču onemogočiti 
nastop v javnosti s prispevkom na 
strani, ki je namenjena boju mnenj 
in na razpolago vsem našim bralcem.
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Črni klobuki, bele noše, rdeči nageljni, tamburice -  vse to se v 
slikovitem okolju izlije v doživetje. Na fotografiji: Črnomaljci ob 
lanskem nastopu (foto: R. Bačer)

JURJEVANJE V ČRNOMLJU:

Devetič ples v belem
Kresnice, zeleni Jurij, koleda, svatbeni običaji, 
kola in pesmi, ohranjeni v Beli krajini iz časov 
naselitve Slovanov, bodo tudi letos 10. in 11. ju

nija privabili v Črnomelj na tisoče gostov

Ceste in dvorišča v Ločah je zalila voda in le s čolnom so se vaščani lahko prepeljavali po vasi. Branko 
Grome se je znašel in za čoln uporabil sto let staro korito za parjenje prašičev. (Foto: J. Teppey)

Sava je muhasta, pravijo Mihalovčani, ki jim je zadnja poplava napravila precej škode na poljih. S 
ponovno setvijo bodo poskusili nadoknaditi izgubo. (Foto: Jožica Teppey)

ŠOLARJI SO ZARADI POPLAVE OSTALI DOMA

V strahu so ljudje vso noč
Voda je najprej preplavila njive in travnike -  Zjutraj je zalila dvorišča in ces 
lovcu in v Ločah -  Na poljih je uničila krompir, pšenico in koruzo -  Kmetje boe

Narasla Sava je v brežiški občini povzročila precej škode. V noči 
na 17. maj je na široko prestopila bregove in se med obema mosto
voma v Brežicah spojila s Kiko v eno samo reko. Najdlje se je 
razlila na levem bregu od Mosteca do Mihalovca in Loč pri Dobovi.
Na desni jo je zadržal v strugi nasip, ki varuje Čateške Toplice.

Črnomaljsko juijevanje si je pri
borilo mesto v slovenskem koledarju 
naj večjih turističnih prireditev. Ob 
letošnji deževni in za kmeta slabi 
pomladi bodo starodavne priprošnje 
bogovom za dobro letino toliko bolj 
zanimive.

V programu ob velikem kresu, ki 
ga bodo zakurili 10. junija ob 20. 
uri, bodo nastopile skupine iz Pre
toke, Adlešič, Dragatuša in Vinice. 
Naslednji dan, 11. junija ob 9.30, pa 
bo kot po navadi zeleni Jurij s 
spremstvom začel prireditev. Za

ZMAGA GARNIZIJE 
IN BREŽIC

V počastitev 30-letnice ustano
vitve jugoslovanskega vojnega letal
stva in dneva mladosti igrajo v Breži
cah nogometni turnir, ki ga organi
zira nogometni klub Brežice. V 
prvem kolu so dosegli naslednje re
zultate: Garnizija Cerklje : Senovo 
3:1 in Brežice : Elan 1:0.

V. P.

KOLESAR 
PO SREDI CESTE

V ponedeljek zjutraj seje kolesar 
Franc Martinšek iz Kanižarice peljal 
po Ulici Mirana Jarca v Črnomlju. 
Naproti mu je pripeljal z avtomo
bilom Stane Petrič iz Črnomlja. Ker 
je kolesar vozi po sredi ceste, je av
tomobilist zavrl in se skušal umak
niti, vendar je vseeno zadel Martin- 
ška. Ob padcu si je ta pretresel mo
žgane, gmotne škode pa je za 250 
dinarjev.

NEPREGLEDEN OVINEK
V ponedeljek zvečer se je Metli

čan Jože Jankovič z avtom peljal 
proti Vidošičem. Pri Drašičih mu je 
v nepreglednem ovinku pripeljal na
proti Metličan Martin Kapušin. Ker 
sta se prepozno opazila; sta kljub za
viranju trčila in naredila za 8.000 di
narjev škode.

njim se bodo zvrstile še pesmi, plesi 
in običaji, ki jih bodo v skoro neiz- 
premenjeni obliki, kot so jih poznali 
predniki v davnini, pokazali folklo
risti iz Predgrada, Črnomlja, Starega 
trga, Vinice, Preloke, Adlešič in Se
miča. Letos so povabili v goste še 
folklorno skupino iz Trsta.

Medtem ko se bodo pred tisoči 
gledalcev vrstili nastopi stotin nasto
pajočih v belih in pisanih narodnih 
nošah, bo seveda poskrbljeno še za 
jedačo in pijačo ter za prodajo spo
minkov. Organizatorji so letos pre
povedali vstop kramarjem s prodajo 
kiča, pač pa bodo pritegnili na stoj
nice lončaije in izdelovalce origi
nalnih predmetov za okras, pa tudi 
za vsakdanjo rabo.

Prodajali bodo značke s črno
maljskih grbom, ki bodo veljale kot 
vstopnica, pripravljeni so posebni 
parkirni prostori, posebej bo urejen 
promet, po prireditvi pa bo po vseh 
gostiščih in na jurjevalnem prostoru 
zabava ob glasbi.

Prireditev se bo odvijala pod po
kroviteljstvom Ljubljanske banke, 
organizatorji pa si iz leta v leto pri
dobivajo izkušnje, zato se lahko na
dejamo, da tudi drobnih pomanjklji
vosti ne bo več.

R. B.

OVIRALA JE PROMET
V ponedeljek zvečer so Črno

maljci miličniki pridržali do iztrez- 
nitve Pepco Kure, 47 let, ker je ovi
rala promet in nadlegovala občane. 
Pomenila se bo še s sodnikom za 
prekrške.

KOLESARJEVA SMRT
V nedeljo dopoldne se je Martin 

Vogelj iz Račje vasi peljal s kolesom 
domov. Ko je hotel zaviti na doma
če dvorišče, ni mogel zvoziti ostrega 
ovinka, ampak je zavozil čez 1,5 
metra visoko škarpo in padel ter se 
tako hudo poškodoval, da je med 
prevozom v bolnišnico umrl.

NA KRATKO
STOPICE -  Rokometašice 

osnovne šole Stopiče bodo do
lenjske zastopnico na šolskem 
rokometnem prvenstvu, ki bo v 
Renčah to soboto. Za mlada 
dekleta, ki jih vodi učitelj Boris 
Vovk, je to veliko priznanje.

ZAGORJE -  Na republiški 
reviji mladinskih pevskih zborov, 
ki bo v soboto, bo nastopil tudi 
pevski zbor iz Ribnice.

LJUBLJANA -  V soboto bo 
tu področno tekmovanje „Ve
sele šole“ , jutri pa bo republiško 
tekmovanje v znanju nemškega 
jezika, na katerem se bodo po
merili učenci osmih razredov 
osnovnih šol.

KRŠKO -  V soboto in nede
ljo bo v Krškem velik plavalni 
miting v čast dneva mladosti, na 
katerem bo nastopilo blizu 800 
mladih plavalcev iz vseh jugoslo
vanskih plavalnih klubov.

ŠENTRUPERT -  V ribniku 
Prelesje pri Šentrupertu bo RD 
heroja Maroka iz Sevnice prire
dilo v nedeljo izbirno družinsko 
tekmovanje v ribolovu. Najboljši 
bodo zastopali družino na med- 
družinskem tekmovanju, razen 
tega pa prejeli lepe praktične 
nagrade.

HASKOVO -  V tem bolgar
skem mestu je bilo IV. balkan
sko prvenstvo v gimnastiki, na 
katerem je jugoslovanska moška 
vrsta na čelu z Janezom Brodni
kom, osvojila prvo mesto. Kot 
sodnica je na tekmovanju sode
lovala tudi Novomeščanka Ruža 
Kovačič.

CERKLJE -  Pripadniki cer
kljanske garnizije so v nedeljo, 
21. maja, položili na grobove 
umrlih letalcev na Dolenjskem 
vence. Na teh slovesnostih so 
razen letalcev sodelovali še svojci 
umrlih in mladina.

NOVO MESTO -  Novomeške 
odbojkarice -  mladinke, ki so 
trenutno druge v republiki, se 
niso udeležile turnirja na Jeseni
cah, ker se je spet ponovila stara 
praksa: odgovorni uslužbenec 
Ob ZTK je pozabil na razpis 
Odbojkarske zveze Slovenije.

METLIKA -  Včeraj je bil v 
Metliki seminar o prilagoditvi 
statutov ustavnim spremembam. 
Vodil ga je dipl. pravnik Bogdan 
Petrič iz Ljubljane, namenjen pa 
je bil sindikalnim vodstvom iz 
delovnih organizacij in predstav
nikom podjetij.

KRŠKO -  Občinska Zveza 
prijateljev mladine, TIS in 
občinski odbor RK včeraj in 
danes podeljujejo priznanja men- 
toijem na šolah za vsebinsko 
bogatitev svobodnih dejavnosti 
in uspešno instruktorsko delo v 
izvensolskih programih pionirjev 
in mladine.

RIBNICA -  Včeraj so v 
osnovni šoli odprli razstavo 
„Mladi o Titu“ , ki bo trajala 3 
dni.

ŠKOCJAN -  Do torka se je 
za ribiško tekmovanje v Radulji 
prijavilo že 65 novomeških ribi
čev. Računajo, da sc bo v Škoc
janu v nedeljo zjutraj zbralo 80 
športnih ribičev.

NOVO MESTO -  V torek, 
30. maja, potujejo na športne 
igre zaposlenih v farmacevtski 
industriji, ki bodo v Skopju, 
športniki* novomeške Krke, 
Novomeščani bodo prihodnje 
leto spet gostitelji tega velikega 
tekmovanja jugoslovanskih far
macevtov.

ČRNOMELJ -  V ponede
ljek dopoldne je bito v Črnomlju 
področno atletsko prvenstvo za 

ionirje in pionirke. Nastopilo je 
12 atletov, največ uspeha v 

ekipni konkurenci so imeli 
učenci novomeške šole Grm.

Cesto na Mostec so tisti dan za
prli in usmerili promet skozi Ga- 
berje in Sela proti Brežicam. Na 
Mostecu so vaščani bedeli vso noč, 
da jih Sava ne bi našla nepriprav
ljene. Hiše na obeh straneh ceste je 
voda dosegla okoli pol pete ure zju
traj. Polna dvorišča in kleti so je 
imeli. Na srečo je bila nižja kot ob 
poplavi 1964. leta.

Tudi v Mihalovcu si vaščani tisto 
noč niso upali zaspati. Voda je segla 
le do prvih hiš. „Preživljali smo tak 
strah, da ni mogoče povedati,“ je 
razlagala Ivanka Glogovšek, ko je v 
škornjih previdno stopala čez po- 
plavljeno dvorišče. „Mož je bil po
konci do enih, naprej sem bedela 
jaz. Dvorišče nam je zalilo malo 
pred peto zjutraj. Vode imamo pol
no klet. Piščance sem zadnji čas 
spravila na varno. Mož mi je sveto
val, naj jih spustim. Nisem ga poslu
šala in sem jih raje odnesla k sosedu

malo više od nas. Dobro, da sem rav
nala po svoji presoji, saj bi drugače 
vsi potonili

Smola se nas drži, pa še kakšna! 
Zdaj smo ostali brez krompirja. Ni
mamo ga ne za jed in ne za sajenje. 
Koruzo, krompir, pšenico in vse, kar 
smo imeli v zemlji, je uničila voda. 
Saditi in sejati bomo morali znova, 
da bo kaj zraslo.*1

„Tako je,“ je pritrdil sosed Jože 
Glogušek. Devet hektarov zemlje 
imam, in le 40 arov je je ostalo na 
suhem. Kadar so poplave v jeseni, na 
poljih ni toliko škode, tale majska 
voda nas je pa prizadela vse po 
vrsti.“

V Ločah je zalko kakih 40 dvo
rišč in precej kleti. Tisto jutro so 
marsikaterega šolarja zadržali doma, 
ker starši niso vedeli, kako dolgo bo 
še naraščala voda. Tiste učence, ki 
so se opogumili in jo kljub poplavi 
mahnili v šolo, so prevažali na suho

s čolni. Za mladino je bil vodni pro
met po vasi zelo zabaven. Celo na 
potep k sosedom so se popoldne 
prepeljevali s čolnu

Ločani so imeli pod vodo vsa 
polja in travnike. Skrbi jih, kako 
bodo hranili živino, ko je krma tako' 
blatna in zamazana. Moral bi jo naj
prej sprati dež. Janez Drugovič se 
spominja poplav 1926. leta: „Takrat 
je voda enajstkrat pridrla v vas.
Doma nam je poginila krava, ker 
smo hranili živino z zamazano 
krmo. Zdaj grozi govedu podobna 
nevarnst, še toliko bolj, ker so trav
niki in njive pognojeni z umetnimi 
gnojili, ki jih je voda dvignila na 
površino. Morali bomo počakati 
dežja, da bo spral nezdravo blato, a 
čakali bodo lahko le tisti, ki nimajo 
poplavljenih vseh travnikov. Pred 
nami je tudi ponovna setev in p o - ^ ^ ^  
novno sajenje krompiija.“

JOŽICA TEPPEY

»Dobil sen
»Sem za to, da je na s\ 
morja se ne da živeti, 

kdo je prijatelj

„ . .  .in takrat je začel Rus na
stopati proti nam. Mi smo se uprli, 
da ne gremo nadnje. Potem so pri
šli Galicijani in Madžari. Jaz sem si 
takrat v „pir fabriki“ naložil na 
rame poln sodec, ker pa ni bilo 
nobenega našega več, sem ga vrgel i- 
dol. Šele čez dva dni sem v Černo- 
vicah našel svoj regiment,41 je pri
povedoval 79-letni Jakob Henig
man, upokojeni tesar iz Dolenje 
vasi 93 pri Ribnici, o svojem živ
ljenju in boju od prve svetovne 
vojne sem.

„Takrat so bili vsi oficirji po
biti. K nam je prišel Jože Pilutski 
in rekel: „Zdaj sem pa jaz vaš go
spodar!" in meje kušnil.

Potem smo šli naprej. Podili 
smo carsko vojsko pa sem jo sku
pil v glavo. Vidiš, tukaj mi je šla 
notri, pa skozi možgane, na tej 
strani pa ven,“ mi je kazal rano flba* 
glavi.

„Vozili so me noter na Madžar
sko. Nič nisem mogel jesti, le pil

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

Zoperkruteganemškegasodeželana
( Na š i ,  v r l i )  koroški bratje se vrlo bore 

zoper krutega nemškega sodeželana, zoper od- 
pale lastne sinove. A ta boj jim je od dne do dne 
huji. Videti je kakor bi se bilo vse zapriseglo 
zoper koroške Slovence. Podružnice sv. Cirila in 
Metoda so storile in še vedno delajo jako veliko 
v prosveto preprostega naroda — a ovira se mu 
delovanje kar se da posebno še v belaškem 
okrajnem glavarstvu. Zadnji čas je pa videti, da 
je prišla v ponemčevanju v pomoč celo vojaška 
oblast.

(O n o v e m d e n a r j u) se je pričela v 
državnem zboru razprava. Ne vemo še, bode-ii 
iz te moke kaj kruha ali ne, ker ima zlata veljava 
sicer mnogo prijateljev pa tudi jako veliko na
sprotnikov. Bati se je res, da si bomo nakopali z 
njo veliko milijonov novih dolgov ter lepo pol
nili žepe smehljajočim se judom. Pri nas namreč 
nimamo zlata; treba ga bode kupiti. Imajo pa ga 
največ potomci tistih, ki so nekdaj v puščavi 
molili zlato tele.

(N a H r v a t s k e  m) imajo volitve za dežel
ni zbor. Madžarska vlada tu pritiska tako, da o 
kacej prosti volitvi niti govoriti ni. Vladi na
sprotna stranka si ne upa prodreti s svojimi 
možmi. Kaže se, da bo imela vlada v novem 
odboru same svoje pristaše. Tu jej bodo radi 
vrgli lepo Reko v naročje, po katerej se Madža

rom \že toliko časa sline cede. Uboga Hrvatska, 
kedaj bodo spregledali tvoji lastni sinovi.

(V B e l g i j i )  so pri volitvah za pokrajinske 
svete zmagali veliko večino virni katoliški kon
servativci.

( Gr k i )  so tudi nneli volitve. Kralju in nje- 
govej politiki prijazna stranka je popolnoma 
premagala svoje nasprotnike.

(C e p i l  n i  t e č a j )  na Grmu je odložen 
radi premajhnih odgankov trt. Vedni dež je za
drževal, da trta ni toliko odrasla, kolikor je bilo 
pričakovati. „Dolenjske novice“ bodo pravo
časno naznanile, kedaj da se bo ta poduk vršil. 
Pogoji bodo ostali isti, kot so bili vprvič nazna
njam.

( D o l e n j s k a  ž e l e z n i c a )  Od Ljub
ljane do Kočevja se je jela graditi na šestih kra
jih ob enem. Deloma so pričeli dela jako slo
vesno, v Velikih Lašičah n. pr. je gospod župnik 
delavcem blagoslovil orodje, gospod okrajni 
sodnik pa je delo slovesno otvoril. Železnice se 
veselimo; a želimo tudi naj vže delo samo pri
nese našim ljudem kaj dobička — naj isti ne gre 
samo v tuje žepe.

( T o v a r n a  z a  c i n k )  v Sent Janžu poleg 
Radeč je začela zopet svoje delo. Tako bo sedaj 
ustreženo s tem tudi slovenskim delavcem.

(Iz DOLENJSKIH NOVIC 
1. junija 1892)

SILOVITOST IN ZAVZETOST sta osrednji značilnosti ustvarjal
nega zamaha, ki smo ga v soboto zvečer, 20. maja, srečali na raz
stavi srbskega avtodidakta, slikarja Dušana Jevtoviča v Trebnjem. 
Nad 55 njegovih živopisnih slik govori o življenju srbske vasi, pri 
čemer ima množica v slikarjevem podajanju svojevrstno premoč. 
Razstava, na kateri je slikarja predstavil dr. Mirko Juteršek iz Ljub
ljane, bo odprta do 4. junija. Na sliki: Dušan Jevtovič in dr. Mirko 
Juteršek. (Foto: T. Gošnik)
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Predsednik republike Tito v govoru v Pulju

„O Jugoslaviji pogosto govo
rijo, da bo razpadla, ker v njej 
živijo mnoge nacionalnosti. Jaz 
pa mislim, da so o tem začeli 
govoriti prepozno, ker je ta 
naša skupnost že preveč trdna v 
svoji bazi. V vseh naših republi
kah je ogromna večina ljudi glo
boko prepričana o tem, da je 
nemogoče živeti izven te naše 
skupnosti, ki smo jo ustvarili 
med najhujšo vojno, ki smo jo 
sploh kdaj imeli. Našim ljudem 
je važno, da dvignejo svojo živ
ljenjsko raven in ne vprašujejo, 
kdo je Srb, Hrvat, Slovenec, 
Makedonec in tako naprej, tem
več kako se živi, ali ne živi ne
kdo na račun drugega, kako se 
boriti proti tistim, ld živijo na

račun delavskega razreda, nič 
pa ne prispevajo sedanjemu raz
voju itd. Ta zavest se vse bolj 
krepi in bo vse trdnejša, samo 
če bodo komunisti dostojni 
svoje vloge in dovolj energični, 
da uveljavljajo linijo partije.

Naših težav nam ni treba dra
matizirati, saj jih dramatizirajo 
drugi. Kot sem že rekel, je bilo 
že večkrat slišati zlovešče gla
sove, da bo Jugoslavija prej ali 
slej propadla. Tudi tokrat so 
tako govorili, vendar pa so sedaj 
obmolknili. V inozemstvu že 
manj govorijo o tem, kaj se je 
zgodilo na Hrvaškem. Molčijo, 
vendar pa čakajo -  in veste, kaj 
čakajo. Čakajo, da bo mene 
zmanjkalo. O tem govorim od

krito, ker je teh govoric mnogo 
in se prenašajo tudi k nam. Pra
vijo, da bo Jugoslavija hitro raz
padla, čim ne bo več Tita.

Toda kakšen voditelj in ko
munist bi bil, če bi delal tako, 
da bi po meni vse razpadlo? 
Kakšni bi bili komunisti, če bi 
gradili nekaj, kar ni trdno, in 
bili tako nezvesti našim nače
lom in geslu, da sta bratstvo in 
enotnost temelj naše bodoč
nosti in našega nadaljnjega raz
voja? Tisti, ki tako govorijo, 
pozabljajo, da Tito lahko odide, 
kadarkoli hoče — osebno sem 
prepričan, da lahko odidem 
tudi danes — a da bo naša skup
nost ostala in da bomo še na
prej šli po poti, ki so jo naši 
ljudje začrtali s svojo krvjo in z 
vztrajnim delom v želji, da 
ustvarijo tisto, kar imajo danes. 
Ustvarili pa smo toliko, da nas

občuduje ves svet, da nas ob
čudujejo vsi, ki pridejo v Jugo
slavijo. Mi se ne hvalimo s tem, 
kar smo naredili, več govorimo 
o naših težavah in pomanjklji
vostih. To ni napak, vendar pa 
bi bilo prav, če bi več govorili 
tudi o naših uspehih.

Širijo se glasovi, da sem imel 
infarkt, da imam paralizo itd. 
Se dolgo bodo na to čakali! Če 
bi tisti, ki to pripovedujejo, 
lahko občutili, kako mi bije 
srce, bi se zelo razočarali; od
mahnili bi z roko in videli, da 
tega ne bodo dočakali. Vendar 
pa ne gre samo zame; gre za sa
dove našega skupnega dela — 
mojega in vseh mojih tovarišev, 
vseh komunistov, vseh delovnih 
ljudi naše države, za sadove pri
zadevanj, da bi bila naša jugo
slovanska skupnost vse trdnejša 
in vse lepša.

DOLENJSKI LIST

J OSIP BROZ -  TITO
Josip Broz — Tito, predsed

nik republike, maršal Jugosla
vije, vrhovni poveljnik oborože
nih sil, se je rodil v Kumrovcu, 

I 25. maja 1892 v revni kmečki 
družini. Osnovno šolo je končal 
1910 v rojstnem kraju, potem 
pa se je v Sisku izučil ključavni
čarske obrti,- Takoj se je pri
družil razrednemu sindikalne
mu gibanju, pred prvo svetovno 
vojno je delal v Kamniku, na 
Češkem, v Avstriji in Nemčiji. 
Leta 1913 so ga vpoklicali v 
avstrijsko vojsko. Ko se je za
čela vojna, je bil podčastnik. 
Zaradi protivojne propagande 
so ga zaprli v petrovaradinsko 
trdnjavo, leta 1915 pa so ga 
ranjenega ujeli na ruski fronti. 
Dobro leto je bil v bolnišnici, 
potem je delal v Ardatovu in 
Kungurju.

Ko je v Rusiji februarja 1917 
zagorela revolucija, je Tito zbe
žal v Petrograd. Sodeloval je v 
julijskih demonstracijah, zateči 
pa se je moral v Sibirijo, kjer je 
v Omsku sodeloval v revolucio
narnem gibanju.

Ko se je leta 1920 vrnil v do
movino, je postal član KPJ. 
Delal je v Zagrebu in Bjelovaru, 
v Kraljevici in v Smederevski 
Palanki. Zaradi naprednih idej 
in revolucionarnega dela so ga 
povsod vrgli iz službe.

Ko se je ves posvetil politič
nem delu, je 1927 postal sekre- 

^  tar okrožnega odbora Zveze ko
vinarjev Hrvatske in član mest
nega komiteja KPJ v Zagrebu. 
Okrog Tita so se začeli zbirati 
najbojevitejši in najnaprednejši 
komunisti, njegov boj za enot
nost gibanja v partiji, znan kot 
„zagrebška linija“, pa dobiva 
številne privržence po vsej Jugo
slaviji.

Tito se je zavzemal za zdru
ževanje sil delavskega gibanja, 
zato je bil venomer na očeh 
oblasti. Ko so 6. januarja 1929 
uveljavili diktaturo, je imel za

sabo že dve aretaciji, od 1928 
pa je bil sekretar mestnega ko
miteja KPJ v Zagrebu. Uvedbo 
diktature je dočakal v ječi, ker 
so ga obsodili na pet let zato, 
ker je pred sodiščem odkrito 
zagovarjal delavsko gibanje in 
prvi javno potrdil, da priznava 
samo odločitve in sklepe par- 
tije.

Ko je prišel iz zaporov iz 
Lepoglave in Maribora, je odšel 
na Dunaj, potem pa za dve leti 
v Moskvo. Ko seje 1936 vrnil v 
domovino, je hitro prišel na 
čelo KPJ. Takrat seje centralni 
komite vrnil iz tujine, v partiji 
pa so začeli odločno čiščenje 
sovražnih in škodljivih elemen
tov.

Ko sta aprila 1941 deželo 
kralj in vlada izdala, je centralni 
komite s tovarišem Titom po
peljal ljudstvo v boj za svobodo. 
.Tito se je izkazal za izreden vo
jaški talent in njegova zasluga 
je, da je pova armada zrasla iz 
ljudskega odpora in premagala 
vse težave in napade številnih 
sovražnikov.

Na zgodovinskem zasedanju 
AVNOJ so 1943. leta Titu po-

MARŠALU TITU 
za rojstni dan

Ondan me je srečal dela
vec kovinar in se mi je hudo
mušno na vse zobe zasmejal:
„ Veš, tovariš, v majskem 
pismu v Ameriko ste pa pisa
telji med majskimi prazniki 
enega, in še prav lepega, po
zabili: Titov rojstni dan!“ -  
Ta beseda iz ljudstva, ki pri
ča, kako domača in ljuba je 
našim ljudem Vaša podoba, 
spoštovani tovariš maršal, 
vem, da Vas bo razveselila.

zato Vam jo pošiljam danes 
za vezilo in iskren 

pozdrav.

V Ljubljani, 
dne 25. maja 1946.

OTON ŽUPANČIČ
V _ _____________ J

delili naslov maršala Jugoslavije 
in ga izbrali za predsednika Na
rodnega komiteja osvoboditve 
Jugoslavije.

Po osvoboditvi je Tito vodil 
vseljudsko gibanje za obnovo 
domovine, pod njegovim vod
stvom so sprejeli celo vrsto po
membnih gospodarskih in druž
benih ukrepov. Prav Josip Broz 
je bil tisti, ki se je pogumno 
uprl Stalinu, in po njegovi za
slugi se je partija odločno spo
padla tudi z notranjimi viri 
birokratizma. Tito si izredno 
prizadeva za razvoj samouprav
ljanja, spodbudil in aktivno je 
sodeloval-v izdelavi ustavnih do
polnil, ki zagotavljajo takšen 
položaj delovnega človeka, da 
bo užival rezultate svojega dela 
in odločal pri dohodku.

Življenjepis velikega borca in 
voditelja Zveze komunistov bi 
ne bil popoln, ko bi ne omenili 
njegovega osebnega deleža pri 
uresničevanju neodvisne med
narodne politike. Nikoli mu ni 
bilo žal naporov: obiskoval je 
dežele in narode sveta in po
vsod širil misli o miroljubnem 
sožitju kot o mednarodni moči 
našega časa. Velika uveljavitev 
neuvrščene politike je zgodo
vinska konferenca v Beogradu 
novembra 1961, ki soji  sledile 
konference v Kairu in v Lusaki.

Maršal Tito je nosilec naj
višjih jugoslovanskih odlikovanj 
in 15. maja letos ga je zvezna 
skupščina že drugič proglasila 
za narodnega heroja. Predsed
nik republike ima številne čast
ne doktorate znanosti na do
mačih in tujih univerzah.

Tovariš Tito je v zgodovini 
jugoslovanskih narodov najvid
nejši politik, partijski funkcio
nar, pobudnik in voditelj vstaje 
in vojskovodja, ideolog in dr
žavnik. S svojimi deli se je tudi 
v mednarodni zgodovini zapisal 
kot eden izmed najuglednejših 
svetovnih državnikov.

Naša skupnost bo ostala nezlomljiva

Tri Titove podobe

Božidar Jakac: TITO (sepia, kreda — 1966)

Tita sem portretiral tri
krat.

Prvič sem ga delal sredi 
vopie ob II. zasedanju 
AVNOJ 1943 v Jajcu, kar je 
najpomembnejše, saj je to 
edina likovna podoba, ohra
njena iz tega časa.

Drugič sem ga slikal v 
družbi osmih slikarjev Jugo
slavije na Belem dvoru v 
Beogradu 1947.

Tretjič sem predsednika 
Tita portretiral januarja 
1966 na otočku Van ga na 
Brionih.

Seveda sem tovariša Tita 
srečaval vsa leta tudi vmes 
na raznih proslavah, spre
jemih, pri delu v zvezni 
skupščini, ob njegovih rojst
nih dnevih v Beogradu, pa 
tudi ob obletnicah zasedanja 
AVNOJ v Jajcu, kjer si je 
pazljivo ogledal mojo razsta
vo NOB v muzeju AVNOJ. 
Srečal sem ga tudi na bie
nalu grafike v Ljubljani, pa 
na Brdu v Sloveniji, in na-

Slovenj Gradcu ob moji 
7'0-letnici.

Vedno in povsod je bil iz
redno prijeten, ljubezniv, to
variško topel in razume
vajoč. Še na daljnjem Japon
skem sta se me s soprogo 
Jovanko spomnila in mi pri
peljala zajetne zavitke japon
skega papirja za najfinejše 
tiske grafik.

Vsa ta nenavadna široko
grudnost in iskrena prijatelj
ska naklonjenost me je ved
no globoko dojmila do ginje
nosti in oživila globoko spo
štovanje. Vedno sem se za
vedal, da mi je tovariš Tito s 
tem, ko sem ga slikal in sre
čaval, žrtvoval ure in dneve 
svojega dragocenega časa, ki 
ga je podaril meni in moje
mu delu. Zavedal sem se 
vedno, da to ni mala žrtev in 
dar, ki sta bila poklonjena 
meni kot slikarju, posredno 
s tem pa tudi zgodovini na
šega časa.

BOŽIDAR JAKAC

zadnje, ko me je leta 1969 
počastil s posebnim priho
dom in obiskom moje velike 
retrospektivne razstave v

Božidar Jakac: TITO (skica 
z zasedanja AVNOJ, 1943, 
Jajce)

Mladi s svojim najdražjim vzornikom in učiteljem

7
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bi se lahko hitreje razvija
li. Danes pa ni več treba, 
da bi delavski razred zate* 
zal pas, in to tudi spozna
va. Na drugi strani je važ
no tudi, kako se ravna sam 
delavski razred. Ne smemo 
dovoliti, da bi bil delavski 
razred v podjetjih objekt in 
ne subjekt. Ne smemo do
voliti raznim tehnokratom 
in drugim, da bi zapostav
ljali ali odrivali delavce 
tam, kjer jim gre pravica. 
To moramo budno sprem
ljati in delavskemu razredu 
pomagati, da se bo še bolj 
povzpel in da se bo v celo
ti zavedal svojih pravic. . .

In naša mladina -  ni važ
no, ali mladi nosijo dolge 
ali kratke lase -  je čudovi
ta in moramo ji posvetiti 
čimveč pozornosti. Nikoli 
ne bom pozabil užiške mla
dine. Prepričan sem, da bi 
bila tudi današnja mladina, 
če bi prišlo do tega, prav 
na taki višini in da bi 
opravila svojo nalogo v ob
rambi socializma, za kate
ro so se bojevali njeni 
starši in predniki.«

(T ovariš  T ito  v  zd rav ic i 
v  h o te lu  "Palisad*« 

n a  P a rtiz a n sk ih  vo dah  
9. m a ja  1972)

Za bratstvo 
in enotnost

Ob 80. rojstnem dnevu so 
včeraj v Beogradu predsed
niku republike Josipu Brozu 
Titu že drugič podelili red 
narodnega heroja. To naj
višje odlikovanje je dobil:

za posebne zasluge pri 
ustvaijanju in razvoju SFRJ, 
za graditev bratstva in enot
nosti ter enakopravnosti na
rodov in narodnosti Jugo
slavije, oblasti delovnih ljudi 
ter samoupravne sociali
stične družbe z delavskim 
razredom kot vodilno silo, 
za varstvo pridobitev sociali
stične revolucije, organizi
ranje in izpopolnjevanje si
stema splošnega ljudskega 
odpora ter za utijevanje ne
odvisnosti in mednarodnega 
položaja države, za ohrani
tev miru na svetu ter za raz
vijanje mednarodnega sode
lovanja na načelih aktivne 
miroljubne koeksistence ter 
neuvrščenosti.

Će bi kdaj potovali po naši 
deželi z vlakom ali peš ali kakor
koli že, poglejte po hribih. Po
vsod, kjer žive delovni ljudje, 
boste videli, da so iz kamenja se- 

1 stavili velikanske črke, vidne na 
kilometre daleč. Beseda je pre
prosta, pove veliko: Tito . . .

MiŠKO KRANJEC

. . .  Tudi jaz bi rada Ti darilo 
dala, nanj vizitko napisala:. „Dragi 
naš Tito! Vse najboljše za Tvoj rojst
ni dan, da bi vladal nam še dan na 
dan. Da bi živel še mnogo dni, Ti 
pionirka iz Kopra želi.“

INGRID LAMUT, 
4. č, Koper

. . .  Zame je tovariš Tito najboljši 
človek na svetu. Srečni šmo, ker 
tako ljubi svoj narod. Otrokom se 
godi tako, da bolje že ni mogoče. Za 
visoko obletnico želim iz vsega srca, 
da bi živel še dolga leta in nas vodil 
tako uspešno kot doslej.

JUDITA KRAŠOVEC, 
6. c, Vida Pregare, Ljubljana

. . .  Že od prvega dne, ko sem bila 
sprejeta med pionirje, Te občudu
jem. Tudi pri zgodovini spoznavam 
Tvojo trnovo življenjsko pot. Pod 
Tvojim skrbnim vodstvom si je Ju
goslavija priborila ugled v svetu. 
Tvoja skrbna roka nas že desetletja.

NADA PETERLE, 
Mokronog

. . .  Tvoj lik je bil za borce sonce 
in sila, ki greje, toplota v srcu. Tvoj 
pogled moč za nove borbe. Moj jče 
to dobro ve. Vsako srečanje s Teboj 
mu je bilo nepozabno. Živim za 
Tvoje misli in Tvoje delo. Ti so del 
mene, Ti živiš v vseh naših srcih.

MIRTA TRLINIČ, 
8. a, Slavonski Brod

. . .  Vse življenje si bil vzor naro
dom Jugoslavije. Veseli in ponosni 
smo, da imamo takega voditelja. Vsi 
smo Ti hvaležni in Ti želimo še 
mnogo zdravih let.

ANTONIJA ŠMERC,
4. a, Šmartno ob Paki

. .  . Dragi tovariš Tito, 
ljubimo Te vsi.
Da nam čim dlje živiš, 
želimo Ti mi!

SPOMENKA LULIC, 
os. šola Vlad. Nazor, 

Čepin

. . .  Mi, otroci, Te imamo radi. Za 
Tvoj rojstni dan Ti obljubljamo, da 
se bomo' pridno učili in spoštovali 
Tvoje besede. Dragi Tito, otroci Te 
občudujemo in svečano izjavljamo, 
da bomo šli po poti, ki si nam jo 
pokazal. RENATA KOS,

osn. šola Krmelj

..  . Najsvetlejši lik, ki sega iz pre
teklosti v sedanjost naše Jugoslavije, 
ste Vi, tovariš Tito.

SIMONA GROSMAN, 
8. b, Maribor -  Studenci
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Tito, teta Ana 
in Louis Adamič

„ . .  .Cernu ti bo šiba? “ je 
vprašala teta Ana, ko je bil Josip 
Broz še majhen. „Za konje,“ je 
odvrnil Jožek -  „Ampak mi ni
mamo konj in ljudje, kakršni 
smo mi, ne morejo upati, da 
bodo imeli konje, 'ker veljajo 
preveč denarja.** -  „Tetka Ana, 
nehaj si delati skrbi. Jaz bom 
dobil konje brez denarja.“

„To je rekel,“ se je zahahjjala 
teta Ana, „in poglejte -  dobil 
jih je. Ko sem bila leta 1946 v 
Beogradu, me je peljal zunaj me
sta, kjer je nova vojska -  nje
gova vojska imela konje. Spom
nila sem ga na najin pogovor 
pred 45 leti. Posmejal se je in 
rekel: ,Ali sem res to rekel? 
Ampak tile konji so tudi tvoji, 
tetka Ana. Naši so, nova vojska 
je naša vojska, vsa država je zdaj 
last ljudstva.

„Ko sem ga gledala v Beo-

fradu, sem lahko videla, kako 
oža -  maršal Jugoslavije -  po

skuša ponosno hoditi za vso de
želo, za vse nas majhne ljudi.“ •  

Moj najdaljši pogovor s Titom 
-  tisti, ki sem ga že omenil, 9. 
junija 1949 -  se je pričel popol
dne v neki veliki sobi v Belem 
dvoru. Razgovor je bil stenogra- 
firan -  prve tri ure. Nato je Tiča 
Stanojevič, Titov stenograf, 
oznanil, da mu roka drveni.

Posmejala sva se, saj sva se 
šele ogrela. Tito je Tico odpustil, 
ura je bila sedem in povabil me 
je na večerjo v svojo hišo na Ro
munski 15. Za večerjo sva imela 
polpete, krompir, grah, črn kruh 
(brez surovega masla) in kavo. 
Pogovarjala sva se sama, s po
sodo od večerje med nama, pre
več utrujena, da bi govorila dru
gače, kakor docela naravnost.

„ . .  .Teta Ana je klepetulja. S 
tem nočem reči, da nimam star
ke rad; srčno jo ljubim in sem jo 
zmeraj, hkrati pa me je večkrat 
imelo, da bi ji vrat zavil. Res je 
preveč svobodno govorila z vami 
o stvareh, ki nikogar ne brigajo. 
Isto velja za Terezo in Pepčka 
Stefana; pošteno ju bom oštel, 
ko ju bom spet videl,*4 je dejal 
Tito . . .

Iz knjige „Orel in kore- 
nine“ Louisa Adamiča, 
DZS 1970

. . .  Kakor ste v mladih letih vi- 
iteli kladivo in kovali železo, kujete 
idaj našo državo in jo spreminjate v 
razvito deželo, kjer se kujejo iskre

* ece- BRANE MAR KUN,
8. a -  Stane Žagar, Kranj

. . .  V zgodovini jugoslovanskih 
larodov stoji Tito kot najvidnejša 
jsebnost, najboljši voditelj in ne- 
itrudljiv borec za delavske pravice.

TOMO DRNOVŠEK, 7. a, 
šola Ketteja in Murna, 

Ljubljana

. . .  Spoštujemo Vas, radi Vas 
imamo, tovariš Tito. Jaz Vas narav
nost občudujem in goreče želim, da 
bi bili še dolgo med nami. Vaš

TONE PANJAN, 
6. b, Črnomelj

. . .  On piše in govori, on gradi in 
dela, on živi z nami v srcih starih in 
mladih. ANDREJA TIŠUAR 

osn. š. Nina Makarovič, 
Zagreb

. . .  Vsi, ki ljubijo svobodo, lju
bijo Tebe, Tito. Vsi vedo za Tvoje 
ime. Vsi vedo, da si borec, zmagova
lec, vojak, graditelj. Kjer si, Ti je ve
selje in zmaga. Bil si majhen deček, 
zdaj si velik mož, ljubljeni naš Tito.

ANDREJA DEMŠAR, 
Tržič na Gor.

. . .  Ob Tvojem jubileju bi Ti rada 
stisnila roko, poslala šopek cvetja z 
našega vrta in Ti zaželela, da bi še 
dolgo ostal med nami, ker Te ima
mo vsi tako zelo radi.

MATEJKA ZAVRTANIK, 
osn. šola Solkan

Božidar Jakac: Načrt za pisem
sko znamko (1966)

. . .  Tito je veliko ime. Iz siromaš
nega zagorskega dečka je postal ve
lik revolucionar. Njegova pot je bila 
naporna. Meni bo vedno za zgled, in 
če bom hodil po njegovih stopinjah, 
bom uspel.

SPOMENKA ORLOVIC 
osn. šola Zadar

. . .  Vedno sem Vam želela pisati, 
a nikdar nisem zbrala dovplj pogu
ma. Rada bi Vam povedala, da Vas 
imamo radi in da smo ponosni, ker 
ste predsednik naše države. Povsod v 
svetu Vas sprejmejo kot dobrega pri
jatelja. Povsod Vas cenijo. Da bi še 
dolgo živeli, dolgo!

MARIJA GORNIK, 
osn. šola Črnomelj

. . .  Tito, ljubimo Te! Kaj vse nam 
pomeniš: svobodo, neodvisnost,
mir, enakopravnost! Vse to si nam’ 
priboril Ti. Mi, mladi, Te bomo ved
no imeli za svetel zgled. Postavil si 
nam temelje, na katerih bomo mi 
gradili in živeli srečno: svoboden na
rod pod svobodnim soncem.

Osnovna šola, 
Adam Bohorič, Brestanica 

(Izbrala Ria Bačer)

VELIKA TROJICA
To je bila velika trojica: pred

sednik Tito, predsednik Naser in 
moj oče. Pristno so sodelovali in 
imeli enake poglede v zunanji poli
tiki ter v vprašanjih notranjega raz-

V°ja INDIRA GANDHI,
predsednica indijske vlade, 

1965

VES SVET 
GOVORI O NJEM

Zdaj Brioni ne pomenijo zgolj 
lepote jadranskega rastlinstva, mar
več poseben pojem -  predsednik 
Tito je osebnost, ki o njej govori ves 
svet. On je veliko dosegel kot oseb
nost in kot dižavnik. Jugoslovani, 
recite mu: hvala!

CARLOPONU, 
italijanski filmski producent, 

1969

POMEMBEN RAZVOJ
Od takrat, ko je predsednik Tito 

prevzel dolžnost predsednika Jugo
slavije, je vaša dežela dosegla po
memben razvoj na političnem, go
spodarskem in kulturnem področju.

HIROHITO,
japonski cesar, 1970

Srečanja s Titom
Zelo sem ponosen, da sem kot 

Titov sodobnik imel priložnost in 
nenavadno srečo, da sem se srečal s 
tem velikim človekom osebno sredi 
borb za osvoboditev, v času II. za
sedanja AVNOJ v Jajcu 1943, kjer 
se je dokončno oblikovala nova 
Jugoslavija. Bil sem med delegati 
naših narodov, ki smo takrat sprejeli 
in potrdili daljnosežne odločbe.

V tistih dneh legendarne in težke 
borbe na življenje in smrt sem srečal 
njega, ki je, in še vedno bolj živo 
predstavlja naš pravični upor proti 
sovražnikom, ki so nas hoteli po
končati in zbrisati s sveta.

Doživel sem njegovo očarljivo po
javo in njegov globoko človeški lik. 
Veliko je bilo povedanega vsa ta leta 
o njegovi osebnosti, o njegovem 
ogromnem pomenu za vse nas, 
hkrati pa tudi o njegovi pomemb
nosti v velikem svetu, ki govori o 
njem v superlativih.

Meni je bilo dano, da serti ga spo
znaval in ga gledal iz oči v oči kot 
portretist, ko sem skušal po svojih 
najboljših močeh likovno izpovedati 
svoja opazovanja, psihološka spo
znanja in zajeti ves njegov zapleteni 
razpon izredno bogate izraznosti. 
Njegov obraz je prefinjeno bogato 
oblikovan, ki valovi od energičnosti 
do tople in globoke človečnosti ter 
duhovne prodornosti. Prav to po
slednje je bilo pomembno spoznanje 
in srčna steza do njegove neizčrpno 
bogate notranjosti, ki pa je pri vsem 
tem tako prisrčno čudovito pre-

Eros ta,d a ga začutiš tako silno blizu, 
ot da sva že od zdavnaj stara prija

telja. To je ona topla moč človeka, 
resnično zraslega iz ljudstva, iz ljudi, 
iz zemlje.

Tito že za življenja predstavlja 
spomenik velike dobe človeka, k ije 
izšel iz ljudstva kot kmečki sin in je 
iz mnlih razmer z močjo svojega pri
rojenega duha postal borec za pra
vičnejše odnose med ljudmi. Postal 
te organizator in daljnoviden uresni
čevalec velike misli, ki naj prerodi 
svet. Postal je genialen vojskovodja 
kot samorastnik, ker se je v njem 
utelesila sila svobodoljubja, ki živi v 
vseh naših narodih skozi dolga sto
letja suženjstva raznim nasilnim tla

čiteljem, mučiteljem in izkoriščeval
cem. Tovariš Tito je postal graditelj 
nove, svobodne Jugoslavije, ki je po 
vseh strahotah znal ponovno zedi
niti in povezati vse narodnosti naše 
republike.

Z legendarno osebnostjo je postal 
prav gotovo najpomembnejši držav
nik sodobnega sveta. Kot dosledni 
borec za spravo in mir med narodi 
ter državami je postal vzor vsem še 
nesvobodnim in izkoriščanim naro
dom. Je, in ostaja borec za mimo 
sožitje med različnimi svetovi.

Če kdo, potem Tito zasluži ne 
samo herojsko čast, temveč tudi na
ziv Tito Veliki, ker je Tito en sam in 
edinstven. Lahko smo srečni in po
nosni, da ga imamo.

Da bi nam ostal pri polni moči še 
mnogo, mnogo let!

BOŽIDAR JAKAC

f ---------------------------------------- N

Socialistična 
in samoupravna 

Jugoslavija
„. . . Samoupravljanje je 

postalo neodtujljiva prido
bitev in se je na široko uve
ljavilo na vseh toriščih na
šega družbenega življenja.

In prav danes, v času, ko 
proslavljamo stoletnico slav
ne pariške komune, lahko s 
ponosom rečemo, da je so
cialistična, samoupravna Ju
goslavija stopila najdlje v 
uresničevanju tistih idealov, 
s katerimi so se navdihovali 
ne samo pariški komunarji, 
marveč ves svetovni proleta
riat . . .

Nasa praksa kaže, da je 
največja moč samoupravlja
nja v tem, da sprošča ustvar
jalno pobudo najširših mno
žic in odpira pota osvoba
janja dela in človekove oseb
nosti, kar pospešuje ustvarja
nje zavesti in povzdiguje 
častnost delovnih ljudi kot 
nosilcev ustvarjalnosti in na- 
predka.“

(Predsednik Tito v go
voru na II. kongresu sa- 
moupravljalcev i  { v Sara
jevu, maja 1971)

Tito in Foksi
Tito je nekam odjezdil in ni 

hotel, da bi ga njegov volčjak 
Foksi spremljal.

Pes pa se je potuhnil, se za
vlekel v kot in komaj sem ga 
pripravil, da je šel z mano na 
sprehod. Hodiva mimo mlinov v 
soteski, po ravnini do reke, 
vrneva se skozi vasico domov. 
Iznenada srečava na stezi zašle- 
ga črnega kozliča. Foksi se 
zdrzne. Po dolgi melanholiji si 
je zaželel — bi rekel -  igre; bli
ža se rogatcu z dobrimi nameni, 
vendar se je kozliček prestrašil 
-  beži, mekeče, vzdiguje rožič- 
ke in se postavi v bran. Volčjak 
ko da je najprej presenečen, 
vendar se spomni nečesa mot
nega, pradavnega. Zaman kri
čim nanj; napadel je in ugriznil; 
udarce moje palice popolnoma 
prezre. Raztrgal bi bil nedolž- 
neža, ko ne bi priskočila dva 
partizana. Priteče neka ženska 
in odnese žrtev.

— Poglejte, hajduka! Kdo bi 
od njega pričakoval kaj takega, 
pravijo fantje.

Foksi pa, kakor da je s tem 
dal duška svoji jezi; zdaj je ča
kal svojega gospodarja in sanjal 
sanje pravičnega, toda ko se je 
Tito vrnil, si vendarle ni upal 
predenj.

Tovariš Tito s svojim sinom Mišom

Božidar Jakac: Tito med za
sedanjem AVNOJ, novembra 
1943 v Jajcu — skica

Tito pa je poizvedel o ženski 
in ukazal, naj jo pokličejo.

Ženska pride vsa prestrašena.
— Kakšno škodo ti je naredil 

pes?
— Nobene.
— Ne boj se nas, četudi imaš 

prijatelja med četniki. Povej!
— Nobene. Meso bomo po

jedli, iz kože pa bomo že kaj na
redili.

— Kaj?
— Kakšno malho. Za hrani

tev hrane . . .  če jo bomo še 
kdaj imeli.

Tito je poklical mladeniča in 
mu nekaj rekel; mladenič odide 
in se vrne z rižem, sladkorjem 
in soljo.

— Vzemi in pojdi, tovarišica! 
In ne jezi se na razbojnika 
Foksija.

Ženska odide zagledana v ži
vež in ne verjame svojim očem. 
Foksi pa, ko zasliši svoje ime iz 
znanih ust, se izvleče iz kota in 
skoči na Tita, vzdigne prednje 
noge na prsi svojega gospodarja, 
kakor da bi ga rad objel.

VLADIMIR NAZOR

HVALEŽNI TITU
Albanski narod je zlasti hvaležen 

maršalu Titu, ki se je ob vsaki pri
ložnosti izkazal za zvestega in iskre
nega prijatelja albanskega naroda in 
naših stremljenj.

ENVER HOXHA, 
predsednik republike 

Albanije, 1964

Rekli so 
o Titu

Ko so se v tej vojni med dolgi
mi nočnimi bedenji okrog 1943 
do 1944 od časa do časa slišali 
Titovi topovi, kako brundajo 
cele noči okrog Zagreba, sem 
temu močnemu grmenju marsi
kdaj prisluškoval. Vedno mi je 
bila pred očmi ena in ista slika iz 
leta 1937: Tito sedi pred perga
mentom florentinske svetilke, v 
rumenkastem siju razsvetljenega 
gregorijanskega korala s starin
skimi, štirioglatimi notami kva- 
drakvatrami v krvavi prosojni 
barvi karminskih črk, in pripo
veduje o kumrovškem Noktur
nu. Grmijo njegovi topovi, traja 
usodno vojno bedenje, in jaz 
mislim v svoji samoti: glej, Tito 
budi Kumrovec iz tisočletnih 
sanj! Tito je vstal proti srednje
mu veku, našel je izhod, zdaj 
plove s polnimi jadri in njegove 
galeje potujejo v varno pristani
šče zm age. . .

MIROSLAV KRLEŽA
Začenja me obhajati strah, da 

bom telesno omagal prav zdaj, 
ko bi morah naprej, v osvoboje
na mesta.

Ostal sem sam v mlinu ob po
toku.

Tito je, čeprav prehlajen, od
šel na bojišče.

Pustil mi je nekaj fantov in 
volčjaka.

Zdaj najbolje vidim, kakšen je 
v hudih trenutkih. Postane bolj 
molčeč, gube na čelu se mu še 
poglobijo, toda neki notranji ne
mir premaguje malo nepopolno. 
Ne more pomisliti, da bi se v 
čem odločil sede v zaklonišču. 
Odide na dvorišče, oddalji se in 
začne hoditi s hitrim trdnim ko
rakom in malce povešeno glavo. 
Včasih nevede zamahuje z roko. 
To ne traja dolgo. Iznenada se 
ustavi, odločno zravna glavo, si 
prižge cigareto in se vrne veder, 
brez gube na čelu, rekel bi z ne
kim smehljajem na ustih. Šele 
zdiy pokliče k sebi, narekuje in 
daje naloge. Potem se -  pogo- 
stoma -  mirno pripravlja in kam 
odjezdi. . .

VLADIMIR NAZOR

Opazoval sem ga kot nečesa 
osvobojen, skoraj bi rekel olaj
šan. Vprašanja, ki so me na poti 
napolnjevala z nemirom in 
skrbjo, so bila zdaj rešena. Ne bi 
vedel zdaj odgovoriti zakaj, ven
dar mi je bilo že jasno, da sta v 
tem človegu združena energija in 
čar, energija in nekakšna očarlji
va moč, ki je dana samo najbolj 
dragocenim in najbolj plemeni
tim naravam. V njem sem čutil 
nekaj zanosnega in vznesenega, 
nekaj trdno realnega in hkrati 
vzvišenega . . .

JOSIP VIDMAR

Iz več kot 4000 pisem pionirjev tja od Soče do Drave, od Ohrida do Jadrana, iz 
mest in vasi, napisanih viniškemu Klubu OZN ob 80-letnici maršala Tita, veje

ena sama želja: »Ostan*i  nam še dolgo zdrav!«

M i smo T itovi, T ito je  naš

< \

Državljan 
sveta *

Pod tem naslovom je ilu
strirani tednik Front pred 
dnevi posvetil svojo številko 
80. rojstnemu dnevu pred
sednika Tita. Maršal Tito je 
med drugim odgovoril:

„ . .  .Napovedati prihod
nost, čeprav bližnjo, ni rav
no lahko. Položaj v svetu ni 
jasen. Še zmeraj se vojskuje
jo, še zmeraj nastajajo nova 
žarišča, še zmeraj so na 
dnevnem redu problemi, ki 
vznemirjajo svet in breme
nijo mednarodne stike . . .  
Lahko rečem, daje perspek
tiva jasna vsaj toliko: napad 
na svobodo posameznih na
rodov se ne splača. Prepri
čan sem, na primer, tudi kar 
zadeva Vietnam, da bo ljud
stvo tam zmagalo. Ta per
spektiva je meni dokaj jasna. 
Vsa dejstva dokazujejo, da 
naroda, ki se je pripravljen 
boriti, ni mogoče premagati.

s . .  PoKtika neuvršče
nosti, načela, ki so bila spre
jeta na kairski in lusaški 
konferenci, to je danes uve
ljavljeno v praksi. To poli
tiko je sprejel ves svet, ne 
samo države, ki so se konfe
rence udeležile, temveč tudi 
druge . . .  Jugoslavija ima 
glede tega že dolgo jasno sta
lišče, zdaj pa se je odločila 
še za odločnejšo pot pri 
pobudah za večjo aktivnost 
neuvrščenih držav. Lahko 
smo si na jasnem, da se bodo 
nasprotniki neuvrščenih na
zadnje vendarle prepričali, 
da neuvrščenost ni nič krat
kotrajnega. To so načela, ki 
v bistvu navajajo k pravil
nemu reševanju mednarod
nih problemov in globoko 
prežemajo interese posa
meznih narodov. . .

Kako bo samoupravljanje 
v naši državi napredovalo, je 
odvisno od nas. Odgovorni 
smo za to in morali bomo 
ukreniti vse, da onemogo
čimo tiste sile, ki ta razvoj 
sabotirajo, zavirajo. Zdaj se 
krepko borimo, da bi od- 

. stranili vse, kar ovira hitrejši 
razvoj samoupravljanja. To 
je velika, zgodovinska stvar 
in to so zunaj spoznali. Za
nimanje za nadaljnji potek 
tega našega razvoja ne le da 
ne bo pojenjalo, ampak bo 
vedno večje. Vprašanja druž
benega razvoja nasploh so 
bila v zgodovini človeštva 
vedno najzanimivejša. . .

Skušamo zgraditi druž
beno ureditev, ki bo teme
ljila na vlogi delavskega raz
reda in v kateri bodo imeli 
proizvajalci glavno besedo. 
Tega ne delamo iz kakih 
demagoških razlogov, tem
več zato, ker vidimo, daje v 
tem naša edina perspektiva. 
Le taka družba je lahko 
trdna. Usposobiti moramo 
delavski razred, da ustavi ti
ste, ki zavirajo take procese. 
Pri tem nas še ovirajo tudi 
mnogi zakoni: naši zakoni 
niso taki, kot bi morali 
biti

V ___________________________ /

Njihov najlepši dan v življenju: sprejem pri največjem prijatelju

Predsednik U to  v svojem delovnem kabinetu na Brionih

Če bi naš predsednik utegnil pre
brati vsa pisma, pesmi in prozne lite
rarne sestavke, ki so mu jih ob jubi
leju napisah njegovi mladi prijatelji 
in občudovalci, bi bil gotovo ganjen. 
Ko prebiraš stotine in tisoče pisem 
posameznikov in šol, okrašena z ris
bami in fotografijami, pisana v i l  
jezikih jugoslovanskih narodov in 
narodnostnih manjšin, vidiš, da ne
pokvarjena otroška duša čustvuje 
enako. Ne glede na narodnost in 
spol, sredino, v kateri otrok živi, in 
njegove socialne razmere, se kot rde
ča nit skozi vsa pisma ponavljajo 
stavki: „Kako rad bi Ti voščil! . .  . 
Kako Te imamo rad i!. . .  Kako hva
ležni smo Ti za vse, kar si za nas 
dobrega naredil

Najboljše odgovore, ki so jih pre
jeli na Vinici, so, vezane v knjifo, 
včeraj izročili predsedniku Titu za 
njegov praznik. Iz pisem, ki so osta
la doma, pa navajamo nekaj odlom
kov.

PRIVRŽENEC
Jaz sem najresnejši privrženec 

maršala Tita v tujini. Minilo je več 
kot leto dni, odkar sem tu seznanil 
svet z junaštvom njegovih gverilcev. 
On je eden mojih najboljših prijate
ljev. Zelo resno upam, da se bo do
kazalo, kako lahko postane on tako 
rešitelj kot zdmžitelj svoje dežele, 
kakor je brez vsakršnega dvoma zdaj 
njen nesporni gospodar . . .

VVINSTON CHURCHILL, 
predsednik vlade 

Velike Britanije, 1945

POGUMNA DEJANJA
Vse sovjetsko ljudstvo je v tistih 

težkih letih z veliko prizadevnostjo 
spremljalo junaški boj svojih jugo
slovanskih bratov s komunisti na 
čelu in je iz vsega srca pozdravljalo 
pogumna bojna dejanja narodno
osvobodilne vojske pod vodstvom 
maršala T ita . . .

NI KITA
SERGEJE VIČ HRUŠČEV, 

predsednik vlade SZ, 
' 1955

. . .  O Tvojem življenju sem veliko 
slišal. Vem, da si kot deček težko 
živel, saj ste imeli doma številno 
družino. Tudi kot delavec si imel 
trdo življenje, ko si se boril za svo
bodo in praviep. Spretno si vodil 
našo vojsko in pregnal sovražnika z 
naše zemlje, da lahko zdaj svobodno 
živimo. Za Tvoje zasluge smo Ti vsi 
hvaležni. MIRAN UDOVIČ, 7 d, 

Ljubljana-Vič

. . .  Ne moremo Ti poslati darilca, 
ker si daleč od nas. Ne moremo Ti 
stisniti roke, čeprav bi to vsi želeli. 
Samo v mislih Ti poklanjamo šopke 
z besedami: Tito, mladost, svoboda. 
Srečen naj Ti bo praznik!

SNEŽANA ŠLABEK, 
osnovna šola KUTINA

. . .  V naših srcih osemdeset za
stav plapola, povorke so razvile pe
sem o mladosti. Živel rojstni dan to 
variša Tita!

RUDŽI DEMA, 
iz vasi BOB na Kosovu

. . .  Vedno prijazen, vedno nasme
jan, naj bo doma ah na uradnih spre
jemih. Tak je naš ljubljeni tovariš 
Tito. Posebno rad ima mladino, a mi 
imanio radi njega.

JELKA HABJAN, 8 a, 
Domžale

. . . Preskromne so besede, da bi 
Ti z njimi izrekla zahvalo, kajti srce 
čuti mnogo več, a besedje premalo.

VIDA RAJNAR, 
7 a, Rakovci

. . .  Spoznali smo Te in vzljubili 
kot vzljubi vrtnar prvi cvetoči nagelj 
v vrtu. Radi te imamo! Ti si rešitelj 
iz velikih stisk, ki nas je popeljal do 
velike zarje. m a JDA KOCBEK,

8. razr., Negova

. . .  Mi mladi občudujemo Tvojo 
neizčrpno moč in sposobnost. Ob 
osemdeseti pomladi, ki si jo dočakal 
med nami, Ti pošiljamo iskrene če
stitke in obljubljamo, da Ti bomo 
ostali zvesti. IVANKA KAMBIČ,

osn. šola Semič

KREPITEV MIRU
Vaša ekscelenca (Tito) ve, s kakš

no pozornostjo Sveta stolica in jaz 
osebno spremljamo dejavnost, ki jo 
vi in vaša vlada uresničujeta na 
področju zbliževanja v svetu in s 
kakšno iskrenostjo pozdravljamo 
zaslužene uspehe vsake vaše pobude, 
ki ima namen ohranitev in krepitev 
miru ter napredovanje boljših in 
plodnejših odnosov med narodi vseh 
celin.

PAPEŽ PAVEL VI., 1971 Za urico razvedrila: skrb za vrt, ki ga sam neguje

Pomagajmo delavskemu razredu!
»Več let je naš delavski 

razred zavestno zategoval 
pas( proizvajal dobrine in 
ustvarjal akumulacijo, da

c*

Za mir 
v svetu

, . .  .Veliko nam je do tega, 
da bi načela aktivne in miro
ljubne koeksistence, ki sta jih 
Romunija in Jugoslavija trdno 
vtkali v svoje odnose, postala 
splošno veljavna v mednarod
nem življenju. Samo tako je 
namreč mogoče zagotoviti, da 
bi bil sleherni narod obvarovan 
pred vmešavanjem in grožnjami, 
da bi živel vamo in v miru in da 
bi razvijal svoje duhovne in ma
terialne vrednote. Samo na taki 
podlagi je mogoče ustvarjati de
mokratične in enakopravne od
nose na svetu ter se uspešneje 
povezovati v prizadevanjih, da 
bi uredili sedanje probleme in 
odpravili vzroke kriz in spopa
dov.

Žal v današnjem svetu še ni 
tako. Še več, ta načela grobo 
kršijo, kar se posebno očitno 
kaže v tem, da se uporablja sila 
zoper posamezne narode in de
žele in se ne menijo za njihove 
zakonite pravice in interese. 
Vse to nenehno otežuje medna
rodne odnose in zbuja bojazen 
in zaskrbljenost ljudi po 
svetu . . . “

(Iz govora predsednika 
Tita ob otvoritvi djerdap- 
ske elektrarne 16. maja 
1972)



MARIJA LEVSTIK,

N A S I  L J U D J E  O  T I T U

FRANC OŽBOLT,
upokojenec, Kočevje: 
„Tito je simbol svobode, 
bratstva, enotnosti in vse
ga dobrega. Med vojno 
mi je pomenil vse in tudi 
danes mi.“

KSENIJA FORTE, 
7. b, osnovna šola Grm: 
,,Na Gorenjskem sem 
bila, na ekskurziji, ko so 
me določili v delegacijo 
pionirjev -  kurirjev, ki 
bo tovarišu Titu izročila 
kurirčkovo torbo in mu 
čestitala za 80. rojstni 
dan. Nisem mogla verjeti, 
da je sreča izhrala prav 
mene.

Tovariš Tito je velik 
mož. Srečanja z njim se 
veselim, kakor še nikoli 
nobenega dogodka do 
zdaj. Večkrat gledam te
levizijo, kadar govori. S 
televizije ga tudi poznam. 
Vse drugače bo, ko ga 
bom videla od blizu. To 
bo doživetje, ki mi bo v 
spominu^dokler bom ži
vela.

Na šoli so mi dali ve
like naloge: po vrnitvi iz 
Beograda bom morala 
prek razglasne postaje go
voriti o Titu, poročati o 
tem srečanju na sestanku 
pionirjev — kurirjev in 
napisati vtise za šolsko 
glasilo. “

TONE PANTALER, 
dimnikar iz Čerine: „Ce
nim predsednika repu
blike, ker je sposoben vo
ditelj in ker mu je pri 
srcu delavski razred. Da 
bi le še dolgo živel med 
nami!“

LJUBOMIR BOŽO- 
VIČ, študent matematike 
in fizike iz Krškega: „Ni 
težko biti voditelj v času,

Vsem, ki so bili v jeseni 1968 s tovarišem Titom na polšjem lovu v Mimi dolini pod Trebelnim, je to srećanje ostalo globoko 
v srcih, naš novinar Marjan Moškon pa je v reportaži zapisal tudi kratek gostov nagovor. „Samo prasketanje polen na ognju, 
potoček pod bregom in šelestenje gozda so spremljali predsednikove besede. Vsi drugi smo zadrževali dih, da nam ne bi ušla 
nobena njegova misel. Pili smo studenec pri izviru, pri Sutjeski, Uncu, Plivi. . .  Za vse, ki smo Tita poslušali prvič, tako 
neposredno in od blizu, je bilo to prav gotovo enkratno in najlepše doživetje.*4 -  Foto: Janez Gartnar

VASJA CUK, učenec 
6. razreda osnovne šole v 
Kostanjevici: „Tito je naš 
voditelj. Občudujem ga, 
ker ima rad mlade ljudi.“

družinska upokojenka iz 
Papežev v kočevski obči
ni: „Za zmešat se bo, ko 
bo Tito umrl. Ne bomo 
več takega imeli. Je ved
no siromaku pomagal," 
in so ji privrele solze.

ko v državi ni kriz in te
žav. Tito pa je bil voditelj 
tedaj, ko nam je bilo naj
teže, in v povojnem ob
dobju, ki prav tako ni 
bilo brez pretresov. Pri 
tem ni pozabil na odnose 
do malega človeka. Ved
no je bil na njegovi strani 
in je obsodil vsakogar, ki 
je zlorabljal zaupanje na
ših ljudi. Predsednik Tito 
mi je izredno všeč kot 
govornik, ker je tako ne
posreden. Predvsem ce
nim njegov pristen odnos 
do mladih. Ne vem, če je 
še kje na svetu voditelj, 
ki se med mladimi počuti 
tako mlad.“

JOŽE TRAMTE, ce
star iz Zgornjih Mladetič 
pri Krmelju: „Zadovoljni 
smo, zdaj, ko imamo 
Tita, imamo vsi kruh. Kaj 
naj si želimo še več? “

IVANKA ŠMALC iz 
Sušja, učenka 8. razreda 
osnovne šole Ribnica: 
„Tito predstavlja Jugosla
vijo in si prizadeva, da ne 
bi bilo vojne. “

Inž. MIHA ŽMAVC, 
kmetijska šola Novo me
sto: „Prvi človek, ki ga 
spoštujem — to je tovariš 
Tito. Všeč mi je njegova 
doslednost, njegova mo
žatost, beseda, misel -  
vse, vse . .  .“

STANE PETELINC, 
mladinski funkcionar iz 
Malega Obreža: „Lahko 
smo mu hvaležni. Tito je 
veliko napravil, da bi bilo 
ljudem pri nas bolje. Dva
krat sem ga videl od bli
zu, enkrat v Kumrovcu, 
enkrat v Dobovi, kjer je 
prišel v gostilno in se po 
vrsti rokoval z gosti. On 
ne pozna razlik med ljud
mi. Zanj so vsi enaki. “

LOJZE POVŠE, mli
nar iz Dolnjega Pod- 
boršta: ,,Ne vem, če je _  
dovolj reči, da je Tito do
ber voditelj. Najbolj ce
nim pri njem odločnost. 
Tudi v najtežjih trenut
kih zna izbrati pravo 
pot.“

IRANCI CVELBAR, 
sodnik za prekrške v No
vem mestu: „Tovariš
Tito je edinstvena oseb
nost, državnik in voditelj 
izjemnih kakovosti. Je 
velik mislec, z dušo in 
srcem predan delu za 
ljudi. Je ena sama neiz
merna poštenost."

ANI GRM, učenka 
osnovne šole iz Šentru
perta. doma iz Zabu- 
kovja: „Otroci želimo, da 
nam bi še dolgo vladal, 
naš priljubljeni predsed
nik. Želim tudi, da bi de
lali in živeli tako, kot nas 
on uči."

_ KRISTINA FABJAN
ČIČ, 80-letna ženica iz 
Pristave: ,,Meni je Tito 
jako všeč, še več kot 
všeč. Pa še isti letnik sva. 
On jih bo maja dopolnil 
osemdeset, jaz avgusta. V 
teh letih smo najbolj ve
seli zdravja. Želim ga nje
mu in sebi! “

ANTON _ ŠMALC iz 
Dolenjih Lazov 56, zapo
slen pri „Varnosti” IN
LES Ribnica: „Tito bi 
rad, da bi bilo za Jugosla
vijo in ves svet lepo, da bi 
bilo prav za delavce in 
inteligenco. Če bi bil on 
polnomočen, bi tudi bilo 
tako."

BOŽA JAKLJEVIC, 
uslužbenka Kočevje: 
„Tito pomeni veliko za 
Jugoslavijo in mir v sve
tu. Ce bi ga vsi poslušali, 
ne bi bilo pri nas nobenih 
kriz, ne gospodarskih ne 
političnih."

ANTON NOSAN, 
kmet iz Gorenje vasi pri 
Ribnici: „C^ njega ne bi 
bilo, verjetno tudi Jugo
slavije ne bi bilo ali pa bi 
bila le na papirju. Škoda, 
ko ni v<*y kakšnih 20 let 
mlajši. Bojijo se ga ne 
dosti, spoštujejo pa ga. Je 
razumen in vidi naprej."

ANA HLEBEC gospo
dinja iz Gribelj' „Tita 

v imamo vsi za dobrega. 
Borne, da je res! Kadar 
slišim, da govori po tele
viziji, vse pustim in te
čem k sosedovim poslu
šat. Da bi nam le dolgo 
ostal zdrav!"

ZVONKO HAUPT
MAN, uslužbenec občin
ske skupščine Metlika: 
„Želel bi, da bi bilo Titu 
50, ne pa 80 let. Je oseb
nost, ki jo potrebujemo 
in si brez nje ne morem 
zamišljati naše sociali
stične skupnosti."

MARTA NOVAK,
učenka 7. razreda Šalka 
vas pri Kočevju: „Več
krat govori po televiziji, a 
ga ne razumem dosti. 
Drugi povedo, da potuje 
po svetu in si prizadeva, 
da bi se imeli vsi 'j udje 
radi. Rad ima mladino."

JOŽE MATEKOVIČ, 
upokojenec iz Metlike: 
„Mene solze polijejo, če 
o njem govorim. Tita sem 
imel za vzor in vodjo v 
partizanih in še danes je 
zame najboljši človek. 
Hvaležen sem mu ' iz 
srca!"

SONJA ŠTEFANIC, 
učenka poklicne šole 
BETI: „Kadar slišim o 
Titu, me prevzame. 
Spomnim se, kaj vse je 
moral prestati. Bil je odli
čen voditelj v NOB, da
nes pa je eden najbolj pri
zadevnih borcev za mir 
na svetu in za enakoprav
nost."

TATJANA MOHAR, 
učenka iz Vinice: „Tita 
imam rada, kot bi mi bil 
drugi oče. Velike zasluge 
ima za vse jugoslovanske 
narode. Kar imamo, smo 
dosegli pod njegovim 
vodstvom."

NATAŠA NOVAK, za
poslena v kmetijski za
drugi Metlika: „Tito je 
simbol, ki vsakemu od 
nas veliko pomeni. Je 
dober voditelj in če bi se 
po njegovih besedah rav
nali vsi, bi bilo pri nas ve
liko bolje kot je."

OLGA LALOVlC, 
učenka osmega razreda 
osnovne šole v Boštanju 
pri Sevnici: „Radi ga 
imamo in ne vem kako 
bo, ko našega Tita enkrat 
ne bo več."

KAREL ŠTEFANIC, 
monter centralne kurjave 
podjetja KOVINAR, Ko
čevje: „Tito predstavlja 
veliko za Jugoslavijo in 
ves svet. To mu priznajo 
po vsem svetu. Želim mu 
še mnogo let!"

JOŽE PRHNE, rudar
iz Kanižarice: „Zame je 
Tito velik človek. Za nas 
delavce je on največ nare
dil. Razume nas in mi ra
zumemo njega. Srečni 
smo lahko, da ga ima
mo!4*

SLAVKO RUS iz 
Loškega potoka, varilec v 
RIKO, Ribnica: „Ce bi 
bilo tako, kot on reče, bi 
bilo dobro. Pa žal ni ved
no tako . .  ,"

JOŽE JERMANClC, 
80 let star knfet iz Je
lovca pii Tržišču: „Res 
fejst je ta človek. Kolikor 
ljudi jaz poznam, ga 
nihče ne črti. Daleč od 
tega. Dokler bomo imeli 
takega gospodarja, se 
nam ni treba ničesar 
bati!"

NACE SILA, študent 
visoke šole za telesno 
kulturo iz Trebnjega: 
„Tito je enkratna oseb
nost, to je vedno znova 
potrjeval v najtežavnejših 
časih. Zato smo mu mi 
mladi ljudje dolžni hva
ležnost in iskreno spošto
vanje."

ŽELJKO STEJKAL, 
inženir v brežiški tovarni 
pohištva: „Naš Tito je 
simbol revolucije, a tudi 
izreden politik, ki se je 
uveljavil zlasti na medna
rodnem področju. To je 
eden redkih ljudi, za ka
terega je Churchill dejal, 
da ga je prekosil."
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Vsako delo z ljudmi je odgo
vorno, neobveščenost pa navad
no povzroča obilico problemov 
-  6d  tistih, ki so čisto tehnične 
\arave, do takih, ki imajo tudi 

hudo politično škodo.
Zato gotova ni naključje, da 

se tudi Zveza komunistov že 
dlje časa bori za javnost dela 
(na vseh področjih) in za 
boljšo, če že ne za popolno ob
veščenost.

Časopisi imajo pri tem zanes
ljivo pomembne naloge, saj so 
navadno najtesnejša vez med ti
stimi, ki obveščajo, in tistimi, 
ki naj bi bili kar najbolj po
polno obveščeni

Žal vsi niso seznanjeni s tem, 
kako naj bi se borili za popol
nejšo obveščenost delovnih 
ljudi, lahko vsak dan spozna
vamo novinarji tudi na svoji 
koži Zapiranje informacij, ne
popolno informiranje, dajanje 
samo tistih podatkov, ki ko
ristijo tistim, ki jih povedo. . .  
so še vedno dokaj pogoste me
tode, čeprav pravimo, da se bo
rimo proti takim oblikam

Še vedno je tako, da najmanj 
povedo tam, kjer je položaj naj
slabši, in da se celo dogaja, da 
nekateri dajejo celo zlagane po
datke.

Ob tem pa je tudi res, da ne
kateri novinarji v nekaterih ča
sopisih iz malomarnosti, ne
znanja ali morda kakih drugih 
pobud svojih bralcev ne obve
ščajo pravilno. Proti obojemu 

iriK se bilo potrebno ostreje 
boriti

OBA VINJENA
V ponedeljek ob 18.30 sta se na 

cesti Vinica-Čmomelj pri Kvasici 
oplazila z avtomobiloma Mihael 
Sudac iz Kanižarice in Alojz Matko
vič iz Doblič. Oba sta peljala prehi
tro in po sredi ceste. Škode je za 
5.000 dinarjev, poškodovan ni bil 
nihče. Ker sta vozila pod vplivom 
alkohola, so obema vzeli vozniško 
dovoljenje.

F.M.Dostojftvslci

edeli
ste na Mostecu, v Miha- 
ido sejali in sadili znova

Ivanka Glogovšek iz Mihalovca: 
„Nesreča nikoli ne počiva. Ka- 

■#u. se razlije Sava, je naša hiša 
prva v nevarnosti, in tudi tokrat 
nam ni prizaneslo.“

Predstavniki Zavoda za spomeniško varstvo in občine Ribnica (na sliki) so si ogledali znamenito 
Juijevo kapelo pri starem ortneškem gradu in ugotovili, da je razen po ostalem zanimiva še zaradi 
posebnega načina zidave . . .  Zdaj pa kapela lahko naprej propada. (Foto: J. Primc)

Dobrota — 
sirota

Namesto, da bi plačal, 
ga je še okradel

Ludvik Šoš iz Kočevja, Reška 
cesta 13 b, je 14. maja zamudil v 
Ribnici zadnji avtobus proti 
Kočevju. Po dolgem moledova
nju je le preprosil Jožeta Pahulja 
iz Dan pri Ribnici, da ga je od
peljal v Kočevje.

V Kočevju pa je Šoš najprej 
prosil, naj ga zapelje na Trato, 
kjer pa je avto obtičal v blatu. 
Cigani so jima pomagali spraviti 
avto iz blata.

Nato se je Šoš izmišljal, kam 
vse naj ga Pahulje še vozi. Pahu
lje je že ugotovil, da plačila za 
vožnjo ne bo dobil in da se ga 
Šoš kar nekaj prepogosto „slu- 
čajno“ dotika tam, kjer ima de
narnico, zato se ga je hotel zne
biti. Ustavil je avto, vzel iz žepa 
denarnico in ponudil Šošu sta
rega tisočaka, samo da bi se po
bral iz avta.

Šošu pa ni bilo dovolj, da ga 
je Pahulje zastonj vozil, ni mu 
bil dovolj n i t i , ju r"  nagrade, pač 
pa je pograbil njegovo denarnico 
in zbežal.

Vseh 430 din, ki so bili v de
narnici, je naslednji dan zapravil 
na Jasnici. Odvrženo denarnico 
so našli pri hiši Črnomaljska 
ulica 6.

J. P.

Gradova sprtih bratov
Na prijeten izlet proti Ortneku in Slemenom

Ni ostalo veliko od starega, zna
menitega ortenburškega gradu na 
lepi razgledni točki med bogatimi 
gozdovi nad Ortnekom. Zavod za 
spomeniško varstvo je že začel z 
manjšimi deli pri znameniti Jurjevi 
kapelici, potem pa je vse zaspalo. 
Zdaj bo še tisto, kar je bilo že storje
nega, propadlo.

Od starega gradu, ki je svoje čase 
kraljeval daleč naokoli vsem doli
nam od Ljubljane do Kočevja, so 
ostali le še goli zidovi in ozidja. Tudi 
ti bi bili še zanimivi za ogled, če bi 
ohranili vsaj to, kar se ohraniti še 
da. Zanimivo je, da sta bila tam gori 
kar dva gradova sprtih bratov.

Na planjavi med kapelico in sta
rim gradom je lepa ploščad, na ka
teri bi se dalo mediti marsikaj, kar

bi prelepo okolico poživilo. Tamkaj 
bi lahko nastala privlačna turistična 
ali planinska postojanka.

Bližnji gozdovi so polni gozdnih 
sadežev: borovnic, malin, domačega 
kostanja, raznih gob itd. Marsikje te 
preseneti zajček, lisica, srna, pa tudi 
medved se ti včasih pokaže. Gozd 
okoli starega ortneškega gradu je živ 
in zanimiv. Fotografi, tako poklicni 
kot amaterji, imajo polno lepih pri
ložnosti za lepe posnetke narave. 
Tudi sprehod v naravo z ljubljeno 
osebo je lepo doživetje. Zato vabi
mo turiste in planince na obisk v naš 
ortneški raj.

Nasvete za nedeljski pohod v ka
terokoli smer dobite v gostilni „Pe
trič44, pa tudi krepčali se boste 
lahko tam pred izletom ali po njem.

V. P.

Ogenj iz pepela
Okrog enih ponoči je 19. maja 

začel goreti manjši skedenj, last Ci
rila Nahtigala iz Jame pri Dvoru. 
Ogenj je skedenj upepelil; škode je 
za 8000 dinarjev. Poslopje ni bilo 
zavarovano. Strokovnjaki, ki so pri
šli na pogorišče, so ugotovili, da se 
je ogenj bržkone razširil iz pepela, ki 
so ga odlagali v skednju.

Samomor bolnice
21. maja dopoldne so miličniki iz 

Dolenjskih Toplic skupaj z vaščani 
Uršnih sel našli v bližnjem gozdu 
mrtvo Jožefo Povše, staro 66 let. 
Domači so jo pogrešali že od 10. 
maja, izginitev pa so prijavili milič
nikom 20. maja Takoj so organi
zirali iskanje, vendar so Povšetovo, 
ki je bila neozdravljivo bolna, našli 
mrtvo. Kaže, da si je sama vzela živ
ljenje.

Nagrada tedna: Jaranoviču
Naš poziv in tarnanje, da čutimo sušo pri naših sodelavcih v nate

čaju „Foto tedna44, sta zalegla. V ponedeljek dopoldne se je na ured
niški mizi nabrala kar zajetna kopica dobrih in zanimivih fotografij, 
seveda je bilo nekaj tudi takih, ki jih ne moremo upoštevati. Najbolj 
zanimiva in tudi tehnično dobra je bila slika sodelavca M. Jaranoviča 
iz Brežic o pionirjih na letališču v Cerkljah, ki so se udeležili razpisa 
za pisanje nalog ob 30-letnici našega vojnega letalstva. Fotoamater 
Jaranovič bo dobil nagrado 100 dinarjev.

Dobri so bili tudi prispevki Toneta Zalokarja iz Krškega („Črpanje 
vode44), foto krožka na novomeški osnovni šoli Katje Rupena 
(„Kemijski krožek44) in Franceta Modica („Sprejem kurirčkove 
torbe44 v Ljubljani).

Posnetek Ivana Grguriča iz Vasi ob Kolpi je tehnično slab in z 
novinarskega vidika neuporaben. Fotografiji Franca Brusa iz Kočevja 
sta preveč lokalnega značaja, zato bi lahko našli mesto na kočevski 
strani.

Ob dnevu mladosti vam verjetno ne bo manjkalo dobrih motivov, 
prepričani smo, da nam boste do drugega ponedeljka pripravili zani
mive slike.

Če hočete, da bo fotografija prišla v poštev za naslov ,.Fotografija 
tedna44, mora biti posneta v preteklem tednu, motiv mora biti izviren, 
slika tehnično zadovoljiva in narejena na formatu 13 x 18 cm (ali vsaj 
200 kvad. centimetrov za druge formate), v uredništvu pa mora biti 
vsaj v ponedeljek do 12. ure (za tekočo številko). Pošiljke, ki bodo 
zamudile ta rok, bomo upoštevali v izboru za prihodnji teden. S sliko 
pošljite tudi primeren (kratek) opis z obveznimi podatki, ker drugače 
prispevkov ne bomo upoštevali. Prosimo, da nam ne pošiljate pre- 
temnih slik.

Torej ne pozabite na osnovne podatke:
kdaj je bila slika posneta,
kje je bila posneta in
kdo ali kaj je na sliki. '
Za vsako objavljeno fotografijo dobi avtor najmanj 50 dinarjev 

honorarja, za fotografijo tedna pa so rezervirane nagrade od 100 do 
200 dinarjev. Posnetke pošljite do 29. maja, zadnji rok je 12. ura.

UREDNIŠTVO DOLENJSKEGA LISTA

n strel skozi možgane«
vetu mir in da bi se imeli vsi radL« -  Brez hu
pa če je še tako težko -  Najhuje je, če ne veš, 
in kdo sovražnik -  Tita najbolj spoštuje

sem lahko. Ampak humorist sem 
bil pa vedno. Čeprav sem bil ra
njen v glavo, sem včasih to ah ono 
bolničarko dregnil tu ali tam. Dru
gi so pa kar naprej umirali.44

„Najbolj hudo je bilo pa zdaj, v 
drugi vojni, ko smo bili zasedeni, 
pa nisi nikoh vedel, če se pogo
varjaš z našim ali s sovražnikom. 
Ce sem imel kruh, sem ga dal tem

K „OBNOVI''
ALI V ZAPOR 

„Potem so me izvolili v OF za 
pomoč. Pa so prišli Nemci in so 
me ustrelili, da je šla krogla med 
rebri in skozi pljuča, potem pa mi 
jo je na vratu vzel ven kočevski 
zdravnik. To kroglo še vedno hra
nim, le špica se ji je polomila, ko 
sem z njo delal luknje, da sem po

dtem lažje s svedrom vrtal.'4
„Ko so bili partizani v premoči, 

sta prišla pome Janez Hočevar in 
Tone Sobar. Eden je rekel, da mo

ram k „Obnovi44, sicer me bodo 
zaprli. Pa sem šel. Sem nekaj za
služil, da je imela družina hrano, 
pa še skupnosti sem pomagal.44

„Pri tem podjetju, ki se danes 
imenuje ZIDAR, se je vodstvo me
njavalo, jaz sem pa ostal do pen
ziona. Še prej sem fanta vzel s se
boj, češ da bo nekaj zaslužil. Zdaj 
je moj Jakob tudi pri ZIDARJU.

Po vojni smo vse drugače na
vdušeno delali. Po 350 ur in več 
na mesec, plačanih pa smo dobili 
le 208. Vse je bilo porušeno. De
lati smo morah, če smo hoteli kaj 
imeti.4' In nadaljuje:

„Jaz sem za to, da svet miruje, 
da ni vojne. Veliko mojih znancev 
je padlo. Tudi jaz sem streljal in 
morda koga zadel, kot so drugi 
mene.

Ampak najlepše je, če se razu
memo, če si pomagamo. Vsakemu 
pomagam, če le morem. Če mi 
kdo prvič naredi krivico, potrpim. 
Ce mi jo drugič, ga opozorim. Čc

Jakob Henigman kaže kroglo, s katero so ga ranili Nemci. Zdaj 
nosi ta nenavadni spominek vedno pri sebi. (Foto: J. Primc)

bi mi jo pa še tretjič, bi moral na
rediti tako, da ne bi nikomur ni
koli več napravil kaj hudega. Sem 
za mir in da si pomagamo.

Najlepše je bilo, ko sem igral na 
harmoniko ali tamburico na vese
licah in ohcetih. Je bilo denarja 
tako!" -  in je z obema rokama 
pokazal, kako so bili vsi žep( na
biti z denarjem.

, ,In še mostove sem delal vča
sih, hiše, vse, kjer je bilo treba te
sariti. Tudi pri Auerspergu sem se
kal za žago v Jelendolu. Zdaj pa 
doma kmetujem.

Pa še to lahko zapišete:
Težko je bilo, težko, ampak od

kar imamo Tita, je vse v redu!44

J. PRIMC

‘  " ' S  °  c  r ' r ,

„Lepo damo, da si srečal."
„Kdo? “
„Ti vendar!4'
„Jaz? Kdaj? Aha, saj res! . .
„No vendar! Prekleta mumija! Naprej,44 je pošepetal mladenič in v 

mislih priganjal pozabljivega starca.
„Gospod, groza me obhaja! Moj bog, kaj slišim? Saj je kakor 

sinoči, prav kakor sinoči! . .
..Pst4'
„Da, da! Sem se že spomnil: navihanka! Črni očki . . .  svetlo 

moder klobuček . . . “
„Svetlo moder klobuček! Ojej, ojej!“
„To je ona! Ona ima tak klobuk, moj bog!" je kriknil Ivan Andre- 

jevič . . .
„Ona? Katera ona? 44 je pošepetal mladenič in stisnil roke Ivana 

Andrejeviča.
„Pst!" je rekel sedaj Ivan Andrejevič. „Starec govori."
„O bog, o ti moj bog!"
„No, kaj zato? Koliko jih je, ki imajo svetlo modre klobuke . .
„In kakšna navihanka!" je nadaljeval starec. „Najbrž prihaja v hišo 

h kakim znancem. In kako zaljubljeno šviga z očmi! K tem znancem 
pa prihajajo še drugi znanci . . . "

„Uh, kakšen dolgčas!" ga je ustavila žena. ,,In zakaj te to tako 
zanima, prosim? “

„No, dobro, dobro, ne bodi huda!" jo je pojoče pomirjal starec.
„Saj ne bom govoril, če ne želiš. Nocoj si s^loh slabe volje . .
„Torej, kako ste zašli semkaj? 44 je vprašal mladenič.
„Oho, oho! Sedaj vas zanima, prej me pa niste hoteli poslušati!"
„Pa nič, mi je ista figa! Nikar ne povejte, prosim! O hudiča, kakš

na trapasta prigoda!"
„Ne hudujte se, mladi mož; saj kar ne vem, kaj govorim . . .  Ho

čem le reči, da bržkone niste tukaj po naključju, ampak z določenim 
namenom . . .  Toda kdo ste, mladi mož? Vidim, da ste .neznanec, 
toda kateri neznanec? Moj bog, saj ne vem, kaj blebetam!"

“Eh, dajte no, prosim!44 mu je mladenič segel v besedo in zdelo se 
je, da nekaj premišljuje.

„Vendar vam bom povedal. Morda mislite, da ne bom povedal, da 
sem ogorčen na vas? Ne, nisem! Tu je moja roka! Le duševno sem 
razkrojen, to je vse. Toda, za božjo voljo, povejte mi vse od začetka: 
kako ste prišli semkaj, zakaj? Kar zadeva mene, res nisem hud, 
bogme, da nisem, tu je moja roka! Malo je res umazana, ker je pod 
posteljo prah, toda to ne ovira plemenitih čustev.44

„Bežite no s tistim vašim parkljem! Človek se še obrniti ne more, 
on pa z roko Tffie vate!44

„Čakajte, gospod! Saj ravnate z mano kot z nerabno copato, če 
dovolite, da tako rečem!" je potožil Ivan Andrejevič s kar najkrot- 
kejšim obupom in prosečim glasom. (Nadaljevanje sledi)

P O R O Č I L O

o žrebanju blagovno-dename loterije 
ODBORA ZA POHOD 

„PO POTEH PARTIZANSKE LJUBLJANE1 
kije bilo dne 16. maja 1972 v Ljubljani

Srečke s 
končnicami

so zadele 
din

Srečke s 
končnicami

so zadele 
din

93980 „Pony expres“
1801 Radio transistor 

76581 „Ponyexpres“ 
8032 400

37402 „Pony expres“
55882 Avto „Austin 1300“ 

33 50
1533 50+ 300
2154 300

24414 1.000
15395 1.000
12695 Hladilnik „Gorenje44 
29305 Hladilnik „Gorenje44

856 100
6256 200
4256 Ročna ura „Darwil“ 

67246 Avto „Fiat 750“ 
507 100

1017 200
5817 200
9447 Brivnik „Iskra

Braun sikstant“ 
20287 Televizor „Gorenje“ 
05217 Barvni televizor 
36008 * 1.000
57368 Pralni stroj

,, Gorenje “ 
86849 Televizor „Gorenje44 
08589 Pralni stroj

„Gorenje44

Dobitke izplačuje Odbor za pohod ,J*0 POTEH PARTI
ZANSKE LJUBLJANE44, Ljubljana, Komenskega 7/III — 
Soba št. 80., na podlagi uradnega poročila o izidu žreba
nja, vsak dan od 8. do 13. ure (razen sobote). V Ljubljani 
izplačujejo dobitke do din 100 tudi ulični prodajalci.

Dobi miki izven Ljubljane lahko pošljejo srečke v priporo
čenem pismu na naslov Odbora.

IZPLAČILO DOBITKOV ZASTARA V 60 DNEH OD 
DNEVA OBJAVE ŽREBANJA.

VA
PROMETNO 

HOTELSKO 

TURISTIČNO  

PODJETJE 

VIATOR 

LJUBLJANA VIATOR
#  UČENCI, KI KONČUJETE OSEMLETKO!

#  V naših številnih m odem ih hotelih in gostinskih
#  obratih vam nudimo možnost usposabljanja za na-
#  slednje poklice:

NATAKAR  

KUHAR  
SLAŠČIČAR  

N udim o izredne ugodnosti:
1. stanovanje in hrano za 200 din mesečno
2. brezplačno delovno obleko
3. mesečno nagrado:

I. letnik 250 do 300 din 
II. letnik 300 do 400 din 

III. letnik 400 do 500 din
4. brezplačen prevoz v m estnem  prometu t 
V abim o učence, ki končujejo  osem letno šo lan je  in bi se 
rab i usposobili za enega naveden ih  poklicev, na j se p is
m eno ali osebno jav ijo  v kadrovsko-socialn i službi pod
je tja  VIATOR, 61000 L ju b ljan a , C elovška cesta  166 — 
do vk ljučno  31. ju l i ja  1972.
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Dežurni 
poročajo

NEKDO ŠTEJE -  17. maja je 
Anton Ivanetič iz Regerče vasi pri
javil, da mu je nekdo ukradel iz kleti 
električni odštevalni števec, vreden 
400 dinarjev.

TOMOSOV MOPED -  Jože Saje 
iz Novega mesta je 17. maja prijavil 
milič nikom, da so mu ukradli zelen 
Tomosov moped NM 55-532, vre
den 1500 dinarjev.

DO IZTREZNITVE -  17. maja 
zvečer sp miličniki v Dolenjskih 
Toplicah pridržali do iztreznitve 
Adolfa Zupana iz Dolenjskih Toplic, 
ker je razgrajal v gostilni Lovec in 
doma

RAZGRAJAL IN RAZBIJAL -  
Novomeški miličniki so 18. maja ob 
polnoči pridržali do iztreznitve 
Zdravka Radakovića iz Bršlina. Opit 
je v spodnjem prostoru kavarne na 
Glavnem tigu razgrajal in razbijal. 
Prijavili so ga tudi sodniku za pre
krške.

S PREŠERNOVEGA TRGA -  
19. maja okrog poldneva je nezna
nec odpeljal Francu Hrovatiču iz 
Stranske vasi moped, vreden okrog 
1800 dinarjev. Hrovatič je moped 
parkiral na Prešernovem trgu v No
vem mestu.

SALAME IN SVININO -  Med 6. 
in 18. majem je bilo vlomljeno v 
počitniški dom Industrije motornih 
vozil na Gorjancih pri Miklavžu. 
Vlomilec je po lestvi zlezel do okna 
in vdrl v poslopje. Odnesel je okrog 
70 kg salam in suhe svinine, nekaj 
odej in riuh. Škode je za 4335 di
narjev.

SRČNA KAP -  19. maja zjutraj 
so na vaški poti v Selih pri Strav- 
berku našli mrtvo Alojzijo Dragan, 
staro 69 let, iz Sel. Draganovo je, 
kot je ugotovil zdravnik, zadela 
srčna kip, ko se je zvečer-vračala 
domov.

PRETEPAČ A -  20. maj a okrog 
22. ure sta se v Metropolovi kavami 
v Novem mestu stepla Novo meščan 
Rudolf Zupan in Franc Eršte s 
Trške gore. Prijavili so ju sodniku za 
prekrške.

OB ZADNJO LUČ -  V noči na
21. maj je neznanec odvil zadnjo luč 
z osebnega avtomobila Viljema 
Mavrina. Avto je stal pred bloki v 
ulici Majde Sile v Novem mestu.

ZGUBILA DENAR -  Angela 
Jerbič iz Mahovnika 5 se je 18. maja 
peljala s kolesom v Kočevje. Med 
vožnjo se ji je odprla torbica in je 
zgubila 1100 din. Poštenega najdi
telja prosi, naj denar vrne. Najditelj 
bo dobil nagrado.

TOVORNJAK NA LEVI
Zagrebčan Mirko Krajačič je v 

ponedeljek opoldne vozil tovornjak 
mimo Otočca proti Zagrebu. Na
proti pa mu je tedaj po levi pripeljal 
tovornjak, ki ga je vozil Slavko Gor
še s Podturna. Tovornjaka sta trčila, 
škode je za 4.000 dinarjev.

ZANESLO GA JE
V ponedeljek zjutraj je osebni 

avto. Ki ga je vozil Jože Jeralšič iz 
Zalok pri Raki v Krškem, na nepre
glednem desnem ovinku zaneslo, ko 
je naproti pripeljal kombi, ki ga je 
vozil Andus Murturi iz Prištine. 
Kombi se mu je skušal umakniti na 
rob pločnika, vendar sta avtomobila 
kljub temu silovito trčila. Sopotnica 
v osebnem avtomobilu Justina Je
ralšič je bila teže poškodovana in so 
jo odpeljali v novomeško bolnišnico. 
Laže sta se poškodovala voznik 
kombija in njegov sopotnik Blažo 
Ilič. Škode je za 25.000 din.

KAJ PA ZNAK 
„STOP“?

Zagrebčan Pavao Beriš je v pone
deljek popoldne pripeljal osebni 
avto po Sokolski ulici do Glavnega 
trga v Novem mestu. Ker je proti 
mostu takrat peljal avtobus in se 
pred njim ustavil, je Beriš skušal 
mimo avtobusa zapeljati na Glavni 
trg. Takrat pa se je pripeljal mimo 
stoječega avtobusa kolesar Ivan Ber- 
kopec iz Regerče vasi in trčil v avto. 
Berkopec je padel po tleh in dobil 
več odrgnin po licu in rokah. Škode 
je za 500 dinarjev. Pred vhodom na 
Glavni trg s te ulice stoji znak 
„Stop“ .

V MOSTNO OGRAJO
V soboto zjutraj je v Mokricah na 

glavni cesti nenadoma eksplodirala 
guma na zadnjem levem kolesu avto
mobila Mclka Hertarića iz Hodo- 
šana. Avto je treščil v mostno ogra
jo: voznik je v brežiški bolnišnici 
umrl, hudo pa sta poškodovana 
opotnika Josip Mesarič in Valentin 
Dominić. Škode je za 25.00 dinar
jev.
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Za las je ušel smrti 10-letni deček 17. maja popoldne v Drami. Podobno kot še nekaj otrok se je s 
kolesom vozil po poplavljeni cesti, nenadoma pa omahnil in izginil pod površjem tam, kjer je bila voda 
globoka skoraj 2 m. Čolnarja sta bila na srečo blizu in s kolom odveslala k dečku, ki se je že utapljal 
(kaže ga puščica), ter ga rešila. Prišla sta v zadnjem trenutku. (Foto: I. Zoran)
• ■ > rn.\ .nofJm.K :a , :5. rt. j (<; j _ v

OTOČEC -  KARTELJEV0:

Kolesa se vrtijo v smrt
Vsak tretji tovornjak prehiteva drug tovornjak tam, kjer je to s prometnim 

znakom prepovedano -  Nihče ne upošteva varnostne razdalje

Devet kilometrov ceste med Otočcem in Karteljevim je znatno 
bolj izpostavljenih nesrečam kot preostalih 67 kilometrov med 
Ljubljano in Zagrebom. Tako govore statistike: predlanskim je na 
tem kratkem asfaltnem odseku zgodila kar petina nesreč!

Zato ni nič čudnega, da so se 
prometni strokovnjaki že pred 
nekaj leti odločili postaviti pro
metne znake, ki prepovedujejo 
prehitevanje za tovornjake. 
Leta 1969 je bilo na teh 9 kilo
metrih 72 nesreč, predlanskim 
96 in lani 70.

Letos 28. marca so se milič
niki odločili za šesturni pre
izkus o tem, koliko vozil ne 
spoštuje prometnega znaka in 
kakšni drugi prekrški se doga
jajo med Otočcem in Kartelje
vim. Rezultati so bili porazni! 
Ugotovili so, da je šlo v tej če
trtini dneva po cesti 329 tovor
njakov, prehitevalo pa jih je 109 
ali vsak tretji. Kar 38 tovornja
kov je prehitevalo v škarje.

Prometni inšpektor Valentin

Dobnikar sodi: „Nepravilno
prehitevanje, neprevidno pre
hitevanje in prevelika hitrost so 
poglavitni vzroki za nesreče na 
naših cestah. Tudi ta akcija je 
kruto pokazala resničnost na 
cesti!“

Kolesa tovornjakov se vse po
gosteje vrtijo v smrt. Ne v svojo, 
v smrt drugih, ki so tudi na 
cesti. Pretehtati bo potrebno 
misel, o kateri sodijo prometni 
strokovnjaki, da bi zavrla ne
sreče. Na avtomobilski cesti E 
94 Ljubljana-Zagreb naj bi 
tovornjakom prepovedali pre
hitevanje. Potovalna hitrost bi 
bila praktično enaka, ker imajo 
tovornjaki omejitve na 60 ali 
70 km na uro, le redki smejo 
voziti 80. Več sploh ne.

Če bi prepovedali prehiteva
nje, bi bil nadzor lažji, tovomja- 

j ki bi morali voziti v medseboj
nih razdaljah po vsaj 100 
metrov (zdaj pa se nagnetejo, 
ker bi radi prehitevali, kar po
vzroča kolone) — na cilj pa bi 
prišli v enakem času, toda mno
go bolj zanesljivo!

J. S.

Le dve uri veselja
16. maja je vlomilec vlomil v Lu- 

terškem selu v hišo št. 1 in si nabral 
za več kot 400.000 starih dinarjev. 
S plenom pa se ni mogel okoristiti, 
ker je UJV ukrepala tako hitro, da 
so vlomilca že po dveh urah prijeli.

Povedati moram, da so se člani 
UJV Novo mesto res postavili in 
ujeli zlikovca, ki je bil že več kilo
metrov stran. Pri njem so našli še vse' 
ukradene predmete in mi jih vrnili.

Ob tej priložnosti se UJV Novo 
mesto iskreno zahvaljujem za uspeš
no akcijo in jim želim pri nadalj
njem delu še veliko uspehov. /

JOŽE KLEVIŠAR 
Lu tersko selo

KAJ BO POKAZALA OBDUKCIJA?

Pijan je umrl v drvarnici
Občinski javni tožilec v Novem mestu Pavel Car je zahteval preiskavo, za

to so truplo 31-letnega Ivana Korelca izkopali -  Konjak na eks!

Žalostna zgodba, o kateri bi lahko spreten pisatelj napisal ro
man. 31-letni Ivan Korelc iz Podboršta je 21. aprila umrl v drvar
nici Pirčeve gostilne v Veliki Loki. Po nalogu občinskega javnega 
tožOca so uvedli preiskavo, izkopali truplo in bo strokovno mnenje 
povedal obducent.

zdaj čaka na rezultate obdukcije. 
„Če je tako, kot zdaj kaže, bi uteg
nila Kožar in Žlajpah odgovarjati za 
kaznivo dejanje umora iz malomar
nosti (zagrožena kazen je 6 mesecev 
zapora ali strogi zapor do 5 let), 
gostilničarka Joža Pirc pa, da ni nu
dila pomoči osebi, ki je bila v nevar
nosti za življenje (zagrožena kazen 
je zapor do enega leta).“

Taka je suha govorica podatkov. 
Človeško srce pa sprašuje še dru
gače. Kakšno vest imajo vsi tisti 
gostilničarji (in teh je na Dolenj-

Pravijo, da je Korelc že pijan pri
šel v gostilno, kjer ga je Anton Ko
žar vprašal, če bo p il Korelc je na 
dušek spil 2 del konjaka. Stane Žlaj-

Spah je vprašal: „Boš še? “ In ko mu 
odgovoril: „Ti kar plačaj!“ je spil 
enkrat. Kmalu mu je postalo sla

bo, padel je v nezavest, odnesli so ga 
v drvarnico, kjer je čez nekaj časa 
umrl.

Pavel Car je zahteval preiskavo in

Nenavadna tatvina
Dve neznani Ciganki -  menijo, da 

sta s Trate pri Kočevju -  sta 15. 
maja popoldne, ko je močno deže
valo, prišli nabirat drva v skladov
nico nasproti AGROSERVISA v 
Kočevju. Čuvaj ju je opazil, ko stav 
vreči in zavezanem ženskem krilu 
nesli diva: Stekel je za njma. Ciganki 
sta odvrgli vrečo in krilo z drvmi ter 
pobegnili proti Trati.

Ciganki sta torej prišli iz gozda v 
mesto, da bi nakradli drva. V gozdu 
je sicer res dovolj drv, vendar niso 
primemo nažagana in nasekana.

PADEC MOPEDISTKE
V ponedeljek zjutraj je od bencin

ske črpalke v Trebnjem peljala po 
nadvozu Marija Zupančič z Jezera. 
Naproti ji je pripeljal osebni avto, ki 
ga je vozil Ivan Podpadec iz Dol. 
Nemške vasi. Avtomobilist in mope- 
distka sta pripeljala po sredi ceste, 
zato sta močno trčila. Zupančičeva 
se je hudo poškodovaala po glavi in 
desni nogi in so jo odpeljali v novo
meško bolnišnico. Škode je za 3.000 
dinarjev.

skem ogromno), ki dajejo že vinje
nim še p iti Kakšno vest so imeli 
tisti, ki so pred meseci napili otroka, 
da ga je zdravnik s hitrim ukrepom 
komaj rešil? Kakšno vest imajo 
tisti, ki ponujajo pijačo pijanim?

Kazni, ki jih zaradi prekrškov iz
rekajo inšpektorji ali sodniki za pre
krške, so, tako majhne, da jih zlahka 
odtehta denar, ki ga dobijo od vseh 
tistih, za katere inšpektorji gostilni
čarjem ne morejo biti za hrbtom.

Nas bo ta grenka smrt zbudila iz 
dremave malomarnosti, bomo poslej 
bolj človekoljubni (gostilničarji) in 
ostrejši (tisti, ki kaznujejo)? Zakaj 
moramo malomarnost in nepremiš
ljenost plačevati s človeškimi živ
ljenji?

J. SPLICHAL

V LUTERŠKEM SELU:

Ali je vlomil klatež?
Vlomilec je odnesel za. 4000 din tehničnih pred

metov -  Zavarujte stanovanja pred tatovi!

16. maja dopoldne je bilo vlom
ljeno v hišo Jožeta Klevišarja v Lutr- 
škem selu pri Otočcu. Vlomilec je 
prišel v stanovanje skozi balkon, ko 
ni bilo nikogar doma. Odnesel je 
različne tehnične predmete, med 
drugim tudi radijsko oddajno po
stajo novomeškega Cestnega pod
jetja. Klevišarja je oškodoval za 
okrog 4.000 dinarjev. Že istega dne 
so osumili, da je vlomil M. Š. iz Ra
kitne, ki se klati iz kraja v kraj. Iz
ročili so ga preiskovalnemu sodniku.

Le redko se zgodi, da vlomilca
takoj najdejo, kot je bilo v tem pri- _______
meru. Kriminalisti namreč ugotav- ne hranilne knjižice 
ljajo, da so kriminalci vse bolj pre-

vejani in jim je zato težko priti na 
sled. To dokazujejo številne akcije, 
ko so delavci UJV šele po napornem 
in dolgotrajnem iskanju našli vlomil
ce in tatove.

Zato ni odveč opozorilo, ki ga 
kriminalisti venomer ponavljajo: 
„Bodite previdni, zaklepajte stano
vanja in ne puščajte ključev na 
običajnih mestih pod predpražni
kom ali na najbližjem žeblju, da ne 
boste grenko razočarani!1* Kajpak je 
odveč pisati o tem, da večje vsote 
denaija ne sodijo v nogavice ali pod 
žimnice, marveč na bančne ali pošt-

Motorizirani tatovi
Večino tatvin bi občani lahko preprečili -  

Letos samo eden mrtev v prometni nesreči

V kočevski občini med kazni
vimi dejanji prednjačijo tatvine, 
pretepov je vedno manj, narašča 
pa število prometnih nesreč in 
prekrškov zaradi nedostojnega 
vedenja. Tako se je glasila zgo
ščena ocena komandirja postaje 
milice Kočevje Franceta Jarca.

— Koliko kaznivih dejanj 
se je zgodilo že letos in koliko 
ste jih raziskali?
-  V prvih treh mesecih smo 

zabeležili 48 kaznivih dejanj, od 
tega skoraj polovico tatvin. Ne
raziskanih je ostalo le 7 prime
rov ali okoli 14,5 odstotka, kar 
pomeni, da je bilo naše delo

uspešno. Otežujejo ga namreč 
motorizirani storilci, ki prihajajo 
iz drugih krajev.

-  Katerih tatvin je največ 
in kako bi jih občani lahko 
preprečili?
-  Veliko je tatvin koles. V 

nekaterih primerih gre samo za 
uporabo kolesa in teh storitev 
niti ne preganjamo, čeprav ima
mo s takimi primeri veliko dela. 
Najpogostejši storilci so mlado
letniki. Takih primerov ne bi 
bilo toliko, če bi lastniki zakle
pali kolesa, ko jih puščajo pred 
trgovinami in gostilnami.

V Kočevje prihajajo spet

„kljukarji‘\  ki prosjačijo ali pro
dajajo preproge od vrat do vrat. 
Običajno vstopajo v stanovanja, 
ne da bi trkali ali pozvonili, in 
odnašajo iz predsobe, kar je po
sebno vrednega. Po možnosti 
ukradejo denarnice iz oblek ali 
torbic. Torej: zaklepajte vrata v 
stanovanje in „kljukarje“ prijav
ljajte postaji milice!

Letos smo zabeležili že 6 od
vzemov motornih vozil, od teh 
je kar 3 zagrešil 17-letni A. G. iz 
Mlake pri Kočevju. Odkar se je 
neki tak „sposojevalec41 pred leti 
smrtno ponesrečil, smo imeli v 
Kočevju mir. Avtomobile in 
ključavnice na volanu in menjal
niku je treba torej zaklepati.

-  Je veliko primerov go
spodarskega kriminala in dru
gih kraj v podjetjih?
-  Gospodarski kriminal je 

težko odkrivati. Pri tem nismo 
dosegli posebnih uspehov. Tatvi
ne v podjetjih so, vendar jih ne 
prijavljajo vedno. Največ prijav 
smo dobili iz ITASA, in sicer za
radi kraje avtomobilskih delov in 
orodja.
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mami
-  Število prekrškov zoper 

javni red in mir narašča ali 
pada?
-  Pretepov je vedno manj, 

narašča pa število primerov ne
dostojnega vedenja in kaljenja 
nočnega miru, čemur običajno 
botruje alkohoL

— Ostajajo nam še promet
ne nesreče.
-  Teh smo do 11. maja za

beležili 50, vse preteklo leto pa 
109. Število nesreč torej na
rašča, vendar prevladujejo lažje. 
Letos je v prometni nesreči zgu
bila življenje le ena oseba. Naj
več nesreč se zgodi zaradi vinje
nosti in vožnje brez izpita. Naša 
postaja milice v sodelovanju z 
UJV Ljubljana redno izvaja akci
je proti vinjenim voznikom.

J. PRIMC

POTOK: NA MOKRI CESTI GA 
JE ZANESLO — 16. maja popoldne 
sta se v levem ovinku pri vasi Potok 
zaletela avtomobila, ki sta ju  vozila 
Janez Žlajpah iz Novega mesta in 
Franc Hrovat iz Dobindola. Na 
mokri cesti je med srečanjem No- 
vomeščana zaneslo v levo. Škode je 
za 1400 din.

IRČA VAS: V BETONSKO 
OGRAJO -  Novomeščan Milan 
Šinkovec je 16. maja popoldne usta
vil avto v Irči vasi in čakal, da bo 
cesta prosta, ker je hotel zaviti v 
levo. Dušan Faleskini iz Straže, kise 
je pripeljal za njim, je zavrl, njegov 
avto pa je zaneslo, da je trčil v be
tonsko ograjo in podrl prometni 
znak. Na ograji je škode za 1000 
din, na avtomobilu pa za 2000 din.

LEŠNICA: ZADREMAL ZA
VOLANOM — Anglež Robert 
Mockett je 16. maja zadremal za 
volanom tovornjaka angleške regi
stracije, ko je peljal proti Zagrebu. 
Zapeljal je na bankino, po nekaj de
set metrih pa se je tovornjak pre
vrnil in obstal ob hrastu. Med ka
bino in drevo je močno stisnilo so
potnika Rowtanda Waleija. Komaj 
so ga izvlekli iz razbitin in ga skupaj 
z voznikom in sovoznikom Rober
tom Sheffieldom odpeljali v novo
meško bolnišnico. Zdravo kožo je 
odnesel le voznikov 11-letni sin Pe
ter. Na tovornjaku je za 30.000 din 
škode.

LOKA: MOTORIST NA LEVO -  
Ivan Šikonja iz Desinca je 17. maja 
zjutraj vozil motor proti Črnomlju, 
v Loki pa je nenadoma iz neznanega 
vzroka zapeljal na levo in trčil v 
osebni avto, ki gaje naproti pripeljal 
Čmomaljčan Janko Giguraš. Moto
rist si je hudo poškodoval glavo in 
so ga odpeljali v novomeško bolniš
nico. Škode je za 5000 din.

BUŠEČA VAS: V AVTO -  18. 
maja ob 19. uri je v desnem pregled
nem ovinku s precejšnjo hitrostjo 
osebni avto, ki ga je vozil Franc 
Čučnik iz Podbočja, kljub zaviranju 
zadel v naproti vozeči avto, ki gaje 
vozil Ivan Nemeth iz Brežic. Škode 
je za 3000 din.

BREŽICE: PREPOZNO ZAVRL
-  18. maja ob 19.40 je na trgu Iva 
L. Ribarja Franc Cvelbar iz Brežic 
nakazal, da bo zapeljal na levo. Ko 
je začel že zavijati, je za njim pripe
ljal Ivan Zobarič iz Brežic in se za
letel vanj, čeprav je zaviral. Škode je 
za okrog 1500 din.

ZBURE: ZFMLJA SE JE
UDRLA -  Tomislav Lazič iz Mla
de novca se je s tovornjakom 18. 
maja zjutraj peljal od Škocjana proti 
Mokronogu, v Zburah je zapejjal na 
rob ceste, razmočena zemlja pa sc je 
udrla, da se je tovornjak prevrnil na

njivo. Škode je za 4500 din.
MIRNA: KOLESAR V AVTO -  

18. maja popoldne se je Jože Brcar 
iz Vrha pri Šentrupertu zapeljal s 
kolesom s stranske ceste na glavno 
na Mimi prav tedaj, ko je po pred
nostni cesti pripeljal avto, ki ga je 
vozil Novomeščan Franc Škof. Ko
lesarje trčil v avto, padel na pokrov 
prtljažnika, od tam pa na tla. Brcar 
se je huje poškodoval in so ga od
peljali v novomeško bolnišnico. 
Škode je za 4000 din.

KRAKOVSKI GOZD: OKVARA 
MENJALNIKA -  Zagrebčan Kre
šimir Zajec je 19. maja v Krakov
skem gozdu zapeljal na bankino, ker 
se mu je nenadoma pokvaril menjal
nik. Trčil je v obcestni kamen, nato 
pa zapeljal po strmini navzdol na 
travnik ter se prevrnil. Sopotnica 
Katica Kundih se je pri nesreči laže 
poškodovala. Škode je za 2000 din.

LAŠČE: NEPREGLEDNI OVI
NEK -  Dr. Leopold Kocutar iz 
Žužemberka se je 19. maja po
poldne peljal iz Lašč proti Kočevju, 
ko mu je iz nepreglednega ovinka 
pripeljal naproti tovornjak, ki ga je 
vozil Beograjčan Slobodan Todo
rovič. Vozili sta trčili Škode je za 
5000 din.

PR1MOSTEK AVTO NA STRE
HI -  Martin Švajger iz Čudnega sela
se je 21. maja z avtom peljal iz Me
tlike proti Črnomlju. Pri Primostku 
je avto začelo zanašati, daje zapeljal
na bankino in sc prevrnil po bregu. 
Avto je obstal na strehi, Švajger pa 
sc je med prevračanjem poškodoval 
po glavi in so ga odpeljali v novo
meško bolnišnico. Škode je za
12.000 din.

KOČEVJE: AVTO V VODI -  
Zaradi spolzke in mokre ceste je 16. 
maja ob 1.50viglo pri Jasnici s ceste 
osebni avto, ki ga je vozil Adolf 
Grabrijan iz Livolda pri Kočevju. 
Grabrijan je vozil iz Ribnice proti 
Kočevju. Avto je zaneslo s ceste na 
travnik, kjer je obtičal v pol metra 
globoki vodi. Na avtu je za 10.000 
din škode. Huje je bil poškodovan 
sopotnik Milan Makota, ki je dobil 
pretres možganov in so ga prepeljali 
v ljubljansko bolnišnico. Alkotest, 
ki ga je Grabrijan pihal, je popol
noma pozelenel. Vozniku so odvzeli 
prometno in vozniško dovoljenje.

NEZAVESTEN NA 
CESTI

Nezavestnega so našli 20. maja ob 
17.45 na cesti na Bregu Alojza 
Smoliča iz Kočevja, Roška cesta 74. 
Domnevajo, da je padel s ponny- 
expresom, ker je vozil vinjen. Dobil 
je pretres možganov in so ga odpe
ljali v ljubljansko bolnišnico.
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I Z  V S E H  S T R A N I
NOVO MESTO -  Za 24. in 25. 

maj je mladinski aktiv tovarne perila 
Labod povabil v goste mladince iz 
murskosoboške Mure. Ob tej prilož
nosti bodo imeli tovariško srečanje 
na Gorjancih in športne tekme v ro
kometu in streljanju. Gostom so No- 
vomeščani pripravili ogled tovarne, 
imeli pa bodo tudi skupen kulturni 
program. (F. D.)

KRŠKO -  Na občinskem prven
stvu v matematiki so si učenci Darja 
Jesenko, Maja Gregorčič, Dimitar 
Najdovski in Goran Rovan priborili 
srebrni Vegov znak. S tem so si tudi 
priborili pravico nastopati na repu
bliškem tekmovanju, kjer se bodo 
potegovali za zlati Vegov znak. 
IG. R.)

NOVO MESTO -  Prejšnji teden 
so se na novomeški gimnaziji sestali 
mentorji in člani marksističnih 
krožkov iz novomeških in črno
maljskih srednjih šoL Govorili so o 
ustanovitvi centra marksističnih 
krožkov, ki so ga ustanovili, delati
K bo začel v prihodnjem šolskem 

u. (C M.)
LJUBLJANA -  Letos bo v let

nem gledališču v Križankah od 8. do 
11. junija 13. mednarodni festival 
jazza, na katerem bodo nastopih 
znani domači in tuji ansambli. 
(N. R.)

BELA CERKEV -  Odkar so v 
Beli cerkvi izvolili novo vodstvo 
mladinskega aktiva, so dejavnost 
zelo razgibali. V zadnjem času so 
priredili več plesov s kulturnim pro
gramom. Program je pripravila kul
turna skupina. Zelo uspel je tudi 
koncert, ki ga je na povabilo mladin
skega aktiva pripravil ansambel Fra
nja Bergerja. Praznik dela so poča
stili z izletom v Kostanjevico, kjer 
so si poleg jame ogledali še Formo 
vivo in Lamutov salon, Kljub na
sprotovanju nekaterih starejših ob
čanov, dela mladinski aktiv z veliko 
voljo in resnostjo. Do zdaj niso do
bili še nobene podpore. Delajo s svo
jimi sredstvi, čeprav so ta zelo 
skromna. Njihova želja je, da bi še 
bolj razgibali dejavnost ter tako pri
tegnili vse mlade v svojo organi
zacijo. (T. F.)

LJUBLJANA -  30. letnice usta
novitve pionirske organizacije, ki so 
jo v Ljubljani proslavljali prejšnji te
den, se je udeležilo tudi veliko šte
vilo pionirjev iz Dolenjske. Mladi 
Dolenjci so bili gostje ljubljanskih 
pionirjev, ki so jih sprejeli nadvse 
prisrčno. Za vse udeležence je bil v 
dvorani Tivoli velik nastop, ki je iz
redno uspel. (Š. K.)

NOVO MESTO -  Za rojstni dan 
predsednika republike tovariša Tita 
je na Dolenjskem v programu vrsta 
kulturnih, športnih in ostalih prire
ditev. Na vseh šolah bodo imeli še 
posebne proslave. (R. B.)

TEKLI SO 
PO ULICAH BREŽIC

V organizaciji občinske konfe
rence ZMS in ObZTK Brežice je bil 
19. maja tradicionalni „Tek mla- 
dosti“, na katerem je nastopilo 200 
atletov. Zmagovalci -  pionirji: 
200 m: 1. Preskar (Brežice); 300 m: 
1. Butara (Cerklje); 400 m: 1. Čou- 
rin (Dobova); pionirke: 200 m: 1. 
Omerzo (Artiče); 300 m: 1. Oporte 

* (Artiče); 300 m: 1. Krošelj (Artiče); 
mladinci: 600 m: 1. Urek (Dobova); 
800 m: 1. Zastašič (Samobor);
1000 m: 1. Štampek (V. Dolina); 
mladinke: 400 m: 1. Janc (Trgov, 
šola Brežice); 500 m: 1. Bašič (Sa
mobor); člani: 1500 m: 1. Štibuhai 
(Samobor). V. Podgoršek

V soboto, 20. maja, so v prisot
nosti cekljanskc garnizije in velikega 
števila gostov iz vseh krajev Slove
nije svečano proslavili 30. obletnico 
ustanovitve našega vojnega letalstva. 
Na letališču so sprejeli v mladinsko 
organizacijo več sto pionirjev iz bre
žiške občine. O pomenu praznika 
mladih, 25. maju, je govorila pred
sednica mladine Stanka Kunej, ki je 
tudi čestitala pripadnikom letalstva 
za njihov praznik.

Mladi obiskovalci iz številnih slo
venskih šol, s katerimi imajo pripad
niki garnizije še posebno tesne stike, 
so si nato ogledali še razstavljena le
tala ter se pogovarjali z letalci. Za 
obiskovalce so pripravili tudi kratek 
letalski program.

Ob tej priložnosti so podelili lep 
pokal enoti vojakov, ki je dosegla 
najboljše rezultate v kulturno-šport- 
nem tekmovanju.

P a r tiz a n s k i  p o h o d
V nedeljo, 21. maja, so se pripad

niki JLA in mladina vse črnomaljske 
občine udeležili partizanskega po
hoda po poteh I. Belokranjske čete 
od Maverlena do Kozlovega studen
ca. O takratnih dogodkih je mladim 
pripovedoval prvoborec Milan Ši- 
mec. Popoldne je bila na Maverlenu 
proslava, ki jo je pripravila tamkajš
nja mladina v sodelovanju z gosti iz 
Črnomlja. Na zboru mladih na Ma
verlenu je govoril znani belokranjski 
aktivist Janez Vitkovič. Slavje se je 
nadaljevalo na družabni prireditvi.

Na sobotni svečanosti na letali
šču v Cerkljah je govorila pred
sednica občinske konference 
ZMS Brežice Stana Kunej (na 
sliki).

zadnjem srečanju na novomeški 
osnovni šoli Grm so učenci pe
sniku zastavljali številna vpraša
nja. Vprašali so ga tudi, kako 
gleda na Dolenjsko. Odgovoril 
je, da je vesel napredka, vendar 
da ni več tiste idilike, ki je vča
sih dajala pesnikom, pisateljem 
in slikarjem navdih. V njegovih 
stvaritvah pa bo še vedno pri
sotna nezbledela podoba roman
tične deželice ob Krki.

MLADI IN SVET

S r e č e n  s e m f  k a d a r  l e t i m !
Ko je pokukalo jutranje sonce izza Gorjancev, seje nad letališče v Cerklje 

divje pripodila jata letal; aretila so se, kot da bi bila iz srebra Nebo je 
pokalo, tuljenje strojev je bilo oglušujoče. Drug za drugim so se letala 
spuščala na pristajalno stezo. Še zadnji zdihljaji motorjev, in velikani so se 
umirili

Iz steklenih kabin so se spustih na 
tla mladi fantje, junaki našega neba; 
mladeniči, ki gredo po stopinjah na
ših prvih letalcev Franja Kluza in 
Rudija Čajavca, ki sta pred 30 leti 
prvič v nebo zarezala rdečo zvezdo.
Prešerni, zagoreli in zadovoljni, da 
so nalogo uspešno opravili, so se le
talci napotili proti letalski zgradbi 
Izkoristil sem trenutek in povabil iz 
skupine najmlajšega, zagorelega fan
ta, ki se mi je zdel najbolj pripraven 
za razgovor.

n a s i  z n a n c i

Z b led e la  id ilik a
Dolenjski rojak, pesnik Tone 

Pavček večkrat obišče pionirje
t S ?  X UePnm ^ ;  Vladimir pomnik, je

da ga zelo radi” poflulajo. Ob •* «  “
akademiji je „zajezdil" reaktivca. Na 
njem je opravil že več kot 300 ur 
letenja. Že od malega je sanjal, da 
bo postal letalec. Ker ima fantazijo 
in smisel za risanje, so bili vsi nje
govi šolski zvezki vedno porisani z 
raznimi tipi letaL Ko se mu je ures
ničil življenjski sen, po treh letih 
aktivne službe v letalstvu, se naj
bolje počuti, ko letalo zapusti vzlet
no stezo in ko „zavoha zrak“. Ob
čutkov, ki jih ima med letom, ne 
more opisati. Čeprav je precej ro
mantičen, med odgovornim letom 
ne sanjari, takrat gleda realno na 
vse, kar se dogaja v zraku.

Prosti čas izkoristi za slikanje. 
Narisal je že nekaj lepih del, zato 
ima namen razstavljati, ko bo za to 
priložnost

Pogovor sva opravila na kratko, 
saj je mladega Vlada spet čakala 
nova naloga. Čeprav se rad pogo
varja, sem vseeno opazil majhno ne
strpnost Vleklo ga je nebo, čakal ga 
je njegov reaktivec, ki ga bo spet po
nesel novim doživljajem naproti. . .

Vlado in vrsta naših čuvarjev 
neba je te dni praznovala praznik le
talstva, ki je pomembna obletnica v 
razvoju našega mladega vojnega le
talstva. SLAVKO DOKLV!

T i t o ,  n a š a  d i k a  i n  p o n o s !

Rojstni dan tovariša Tita je praz
nik vseh nas, posebno še mladih, ki 
na raznih prireditvah v čast velikega 
človeka izpovedujejo ljubezen do 
Tita -  učitelja, vzornika in prija 
telja Mladi iz brežiške občine so ta
kole odgovorili na vprašanje, kaj jim 
pomeni tovariš Tito:

MARTINA GRMŠEK iz Pišec: 
„Tito je moj življe 

, mu bila
no tako ljubila našo domovino in 
vse bratske narode, kot jih ljubi 
on.“

a je moj življenjski vzor, rada bi 
rila podobna Želim, da bi ved-

PAVLE HERVOL iz Sromelj: 
„Tovariš Tito je legendama oseb
nost, ki ga ne spoštujemo samo 
doma, ampak tudi drugi napredni 
ljudje v svetu. Želim, da bi nam še 
dolgo živel!41

SLAVICA VODEB iz Dolenje 
vasi: „Cenim ga. Želim, da bi bilo 
tudi med nami mladimi mnogo ta
kih, ki bi bili tako dobri, hrabri in 
spoštovani, kot je naš predsednik.4*

BOJAN HOTKO iz Artič: „Ce
nim njegovo poštenost priljublje

nost in človečnost. Če se mu bom 
približal v vsaj nekaterih njegovih 
lastnostih, bom zelo zadovoljen. 
Zelo občudujem njegovo prizadeva
nje, da se ohrani mir v svetu.44

MARJANCA IVANŠEK iz Arno
vih sel: „Tito je pojem svobode in 
napredka v Jugoslaviji Želim, da bi 
nas še dolgo vodil, ker mu vsi ljudje 
zaupamo.

BORIS OŽVALD iz Dečnega 
sela: „Tito je človek, ki nam je 
ustvaril lepo živtfenje. Veliko napo
rov je vložil, da je zgradil svobodno 
Jugoslavijo. Zgodovina bo šele poka
zala, kolikšen je bil njegov delež pri 
graditvi pravične družbe.44

Na sliki: Naši sogovorniki v anketi

P o l o v i č n i  u s p e h  o d b o j k a r j e v
Zadnja odbojkarska nedelja je 

bila posebno uspešna za odbojkarje 
Trebnjega, ki so doma prepričljivo 
porazUi mariborsko Elektrokovino, 
in odbojkarice Brestanice, ki so pre
senetljivo premagale Ljubljano s 
3:0. Dosti slabše se je godilo od- 
bojkaijem Novega mesta ki so 
doma gladko izgubili z mariborskim 
Branikom, odbojkarice pa je pre
magal Maribor. Odbojkarji Kočevja 
so doma premagali ekipo Kamne 
gorice s 3:1.

TRIMO : 
ELEKTROKOV1NA 3:1

Če bi moštvo „Trimo44 iz Treb
njega jeseni pokazdo vsaj nekaj tako 
borbenih iger, kot je bila v nedeljo, 
ko je zasluženo premagalo Elektro
kovino iz Maribora s 3:1 (6, -14, 
12, 12), se mu zdaj ne bi bilo treba 
tako krčevito boriti za obstoj v 
družbi najboljših, pa tudi Trebanjci 
bi v večjem številu in z večjo vnemo 
podpirali domače športnike. V ne
deljo bodo gostovali v Izoli kamor 
bodo skupaj z navijači potovali z 
avtobusom (M. L.)

NOVO MESTO : 
BRANIK 0:3

Novo meščani so v srečanju z eno 
boljših slovenskih ekip -  Branikom 
iz Maribora pokazali bledo igro, ki 
ne obeta ničesar. Imeli smo obču
tek, da se jim ni nič dalo. Škoda, da 
ob takih priložnostih ne dajo mož
ne« ti mlajšim igralcem, ki so tudi 
tokrat sedeli na klopi Čeprav Bra
nik ni pokazal posebne igre, je nje
gova zmaga povsem zaslužena

NOVO MESTO : 
MARIBOR 0:3

Mariborčanke so v Novo mesto 
pripeljale odbojkarice, ki so to eki
po zastopale že v zvezni ligi. Novo- 
meščanke v prvem nizu niso poka
zale vsega svojega znanja, tako da so 
gostje z lahkoto osvojile prvi niz. V 
drugem so pobudo prevzele doma-

V L jub ljan i -  o d ličn o
Na letošnjem 16. pohodu „Po po

teh partizanske Ljubljane44 je sode
lovalo tudi precej mladih iz Dolenj
ske. Razen manifestativnega pohoda 
so se Dolenjci udeležili tudi tekmo
valnega programa V ženski štafeti 
zmage za šole na 3 x 600 m je ekipa 
osnovne šole Mirana Jarca iz 
Črnomlja zasedla 3. mesto, vrstnice 
iz Vavte vasi pa so zasedle 4. mesto.
V štafeti 3 x600 m za telesno- 
vzgojne organizacije so si Šentjemej- 
čani priborili 3. mesto, druga ekipa 
Šentjerneja pa je bila celo peta

(S. D.)

P rv a k i so  S e v n ič a n i
Na področnem prvenstvu za 

pionirje v rokometu je sodelovalo 8 
ekip, organizirali so ga Sevničani V 
finalni del tekmovanja so se uvrstile 
ekipe Brežic, Grosupljega, Sevnice 
in Novega mesta. V srečanju za 3. 
mesto so Brežičani porazili Grosu
peljčane z 12:6, finalna tekma med 
Sevničani in Novomeščani se je 
kljub vodstvu Novomeščanov 7:1 
končala neodločeno 8:8, v po
daljšku pa so domačini zmagali z 
10:9. Najboljša igralca sta bila Adle- 
šič iz Grosupljega in Vodovnik iz 
Brežic. e. R.

PLANTANOVA 
IN NOVO MESTO

V nedeljo, 21. maja, je bilo v 
Ljubljani republiško prvenstvo v 
gimnastiki za tekmovalce III. razre
da Nastopili so tudi telovadci iz 
Novega mesta in Brežic. Največ so 
dosegla dekleta iz Novega mesta saj 
so osvojila med mladinkami prvo 
mesto, ravno tako pa je naslov re
publiške prvakinje osvojila gimna
zijka Lili Plantan.

Rezultati -  mladinke: 1. Plantan 
(N. m.) 37,50, 3. Cemič (N. m.)
36.70, itd.; ekipno -  1. Novo mesto
145.70, 2. Celje -  mesto 143,20 
itd. Tekmovalci iz Brežic so tokrat 
dosegli nekoliko slabši čas, saj niso 
ponovili rezultatov iz prejšnjih 
tekmovanj.

činke, vendar so po vodstvu 10:2 
izpustile priložnost, da spremenijo 
tok srečanja Po nesrečno zgublje
nem nizu je Novomeščanke minila 
volja, tako da so tretjega brez od
pora predale. Najbolje sta igrali 
Sčukova in Pučkova.

BRESTANICA : 
LJUBLJANA 3:0

Domačinke so z boljšo in zrelejšo 
igro zasluženo premagale ekipo 
Ljubljane, ki tokrat ni mogla zdržati 
silovitih napadov Brestaničank pod 
vodstvom razpoložene Filove. Naj
bolj zanimiv je bij zadnji niz, ko so 
gostje vodile že ? 7:1 in s 14:12, 
vendar so ga dobile domačinke. 
(A. A.)

KOČEVJE -  V prvenstvenem od
bojkarskem srečanju druge lige je 
ekipa Kočevja doma porazila Kam
no gorico s 3:1. (A. A.)

ZMAGOVALEC JE TAM
Mladinski aktiv Industrije mo

tornih vozil iz Novega mesta je pri
pravil srečanje mladinskih aktivov 
IMV -  TOMOS -  TAM. Najzani
mivejši je bil športni del tekmo
vanja, kjer so največ uspeha imeli 
tekmovdei iz Maribora. Zmagovalci 
v posameznih panogah: mali nogo
met -  1. TAM, 2. IMV; košarka -  
1. IMV; namizni tenis: 1. TAM, 2. 
IMV; šah: 1. IMV, streljanje: 1. 
TAM 802 krogov, 3. IMV 635; 
kegljanje: 1. TAM 1137 kegljev, 2. 
IMV 1091. V skupni razvrstitvi je 
zmagal TAM z 52 točkami sledijo: 
IMV 46 in Tomos 34 točk.

NOVOTEKS : 
TRIGLAV 60:58

Košarkaši Novoteksa so v soboto 
zvečer z velikimi težavami v po
prečni igri porazili ekipo Triglava iz 
Kranja Obe moštvi sta medlo igrah, 
tako da se imajo Novomeščani samo 
iznadljivemu Splichalu zahvaliti, da 
je zmaga ostala doma. Tokrat ni šlo 
bratoma Kovačevič, ki se nahajata v 
prehodni krizi Poleg Splichala je bil 
na igrišču dober tudi Šepetave.

Novoteks: Splichal 25, Šepetave 
13, Ž. Kovačevič 13, S. Kovačevič 
4, Ivančič 4 in Počrvina 1.

BREŽICE : GORENJE 
13:17

Že na začetku so domače roko
metašice povedle z veliko razliko in 
so se jim Velenjčanke približale šele 
na začetku srečanja. Brežičanke so 
bile ves čas boljše, zato je njihova 
zmaga zaslužena Najboljša je bila 
iznajdljiva Bužančičeva, ki je do
segla 8 golov.

Brežice: Zorko, Bužančič 8, Mo
lan, Štauber 2, V. Mišič 1, A. Mišič, 
Kos, Bah 2, Hribernik. (V. P)

ZMAGA SEVNIČANOV 
V GRADCU

Ob 50-letnici PSV Gradec je bil v 
tem avstrijskem mestu rokometni 
turnir, na katerem je nastopilo 6 
ekip. Med temi sta bili tudi moštvi 
Sevnice in Brežic. Sevničani so po
kazali najboljšo igro in so zasluženo 
osvojili pokal. Rezultati naših ekip: 
Andritz : Brežice 10:5, Andritz : 
Sevnica 8:10, ATV : Brežice 7:6, 
ATV : Sevnica 9:13, PSV : Brežice 
8:16, PSV : Sevnica 5:11. Končni 
vrstni red: 1. Sevnica 2. Andritz, 4. 
Brežice itd. (J. Maurer).

DRUGO MESTO 
POJETOVE

V soboto in nedeljo je bilo v Ce
lju in v Velenju republiško prven
stvo za starejše mladince in mla
dinke. Nastopili so tudi atleti No
vega mesta in Kočevja. Najvišje seje 
uvrstila Pojetova iz Kočevja; osvojila 
je srebro v metu kro$e.

Rezultati -  mladinke -  
4 x 100 m: 7. Novo mesto 52,5; da 
ljina: 4. Gazvoda (N. m.) 5,17; kro
gla: 2. Poje (Koč.) 10,62; kopje: 4. 
Saje (N. m.) 33,16, mladinci -  kro
gla: 5. Sečnjak (N. m.) 10,19;
kopje: 4. Sečnjak (N. m.) 52,82.
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KOČEVJE -  Košarkarji Kočevja, 
ki igrajo v drugi slovenski ligi -  cen
ter, so doživeU prvi poraz v srečanju 
s Sad ionom. Gostje so zmagah s 
66:51. Kljub porazu so kočevski ko
šarkarji še vedno v vodstvu. (A. A.)

BREZICE -  Na srednješolskem 
prvenstvu v košarki so prvo mesto 

xosvojili novomeški gimnazijci, drugi 
pa so bili Bežičanl (N. N.)

NOVO MESTO -  Pivenstveno 
košarkarsko srečanje med mladinci 
Novoteksa in Partizana iz Črnomlja 
se je končalo z zmago novoteksov- 
cev. Rezultat srečanja je bil 102:73. 
Novomeščani imajo štiri točke in so 
na vrhu prvenstvene lestvice. (J. S.)

LJUBLJANA -  Na atletskem mi
tingu Alpe Adria sta sodelovala tudi 
novomeška atleta Marjan Špilar in 
Meta Zagorc. Marjan Špilar je bil 
tretji (kopje je zalučal 65,54 m), Za- 
gorčeva pa je bila četrta. (M. H.)

LESKOVEC — V prvenstvenem 
srečanju zasavske lige so Leskovčani 
doma porazih B ekipo Brežic s 
35:22. Domačini so zaigrah zelo po
žrtvovalno. Najboljši strelci na sre
čanju 90 bili N. Mlakar 13 ter Božic 
in Vervega po 7 golov. (A. Š.)

KOČEVJE -  Mladinci, košarkarji 
Partizana, so doma porazih Trnovo s 
112:79, zmago so dosegle tudi mla
dinke, saj so premagale ljubljansko 
Zarjo z 42:39. (A. A.)

KRŠKO -  V prvenstvenem roko
metnem srečanju zasavske lige so 
Krčani katastrofalno porazih Do- 
bovčane z 48:18. (L. Š.)

NOVO MESTO -  Prejšnji teden 
so v Novem mestu ustanovili kole
sarsko društvo, ki ga vodi Branko 
Ralijan. V dejavnost društva bodo 
pritegnili vse tiste, ki se zanimajo za 
kolesarski šport. 25. junija, ko bo v 
Novem mestu končni cilj kolesarske 
dirke „Po Sloveniji in Hrvaški44, 
bodo pripravili tudi krožno pred- 
dirko, na katero vabijo vse tiste, ki 
se želijo udejstvovati v kolesarskem 
športu. Prijave sprejema Jože Majes, 
Kandijska 13, Novo mesto. (V. R.)

KOČEVJE -  V počastitev 80. 
rojstnega dne predsednika republike 
je občinski strelski odbor pripravil 
odprto prvenstvo za pionirje in pio
nirke v streljanju z zračno puško. 
Nastopilo je 138 strelcev. Zmago
valci pa so bili naslednji: 1. Blasič 
34 krogov, 2. Lipovec 33, 3. Kopele 
32 (pionirji); pionirke: 1. Šafar 17, 
2. Potočnik 17,3. Struna 9. Zmago
valci so prejeli pokale, najboljši pa 
še diplome.

LESKOVEC -  Rokometašice Le
skovca so doma doživele poraz v sre
čanju z ekipo Mladosti iz Hrastnika. 
Gostje so zmagle s 17:11. Leskovec 
: Jamnikar, Drenik 2, Rožanc, 
Trmozar, Naglič 7,Cerovšek 2, Jam
nikar. (L. Š.)

NOVO MESTO -  Začelo se je 
prvenstvo Dolenjske v kegljanju za 
posameznike, na katerem sodeluje 
56 moških in 10 žensk. Prvi nastop 
so imeli v Mirni peči, kjer je Krušič 
(Krka) podrl 871 kegljev, sledita 
Runovec (Krško) 860 in Hren (Pi
onir) 854. Tekmovanje se bo nada
ljevalo prihodnjo soboto v Mirni 
peči, nato pa še v Krškem in v Čr
nomlju. (J. M.)

NOVO MESTO -  Konec tega 
meseca in začetkom junija bodo v 
Skopju športne igre farmacevtske in
dustrije Jugoslavije. Tekmovalci no
vomeške Krke se marljivo pripravlja
jo za to pomembno tekmovanje. 
(F. D.)

ČRNOMELJ -  Nogometaši Bele 
krajine so igrah prvenstveno sreča
nje z Domžalami 2:2, mladinci pa so 
izgubili z 2:0, čeprav so se po tekmi 
pritožil. (A. L.)

HRASTNIK -  Prvenstveno roko
metno srečanje ljubljanske roko
metne lige med Hrastnikom in 
Cosmosom — Beltom se je končalo 
z zmago domačinov; rezultat je bil 
21:20. (T. L.)

S r e d n j e š o l c i  n a  a t l e t s k i  s t e z i

M ed s re d n je šo lc i  im a jo  n a jb o ljš e  a t le te  v  Č rnom lju , N ovem  m e s tu  in  B reži
c a h  -  N ajveč  p rv ih  m e s t  z a  N o v o m e šč a n e  in C rn o m aljč a n e

Na področnem prvenstvu za sred
nješolce v atletiki se je minulo sobo
to v Novem mestu zbralo blizu 200 
atletov iz Brežic, Črnomlja, Metlike 
in Novega mesta. Kljub temu da vre
me tekmovalcem ni bilo naklonjeno, 
so bili doseženi nekateri dobri rezul
tati. Velja omeniti dosežke škarja- 
kove na 600 m, Hudehe na 300 m, 
Bučarja na 1000 m in Ferleža v sko
ku v višino. Končnega seštevka točk 
še nimamo, vendar je gotovo, da 
bodo največ točk zbrali atleti iz 
Brežic, Novega mesta in Črnomlja. 
Prepričani smo, da se bo vsaj eni 
naši ekipi posrečila uvrstitev na za
ključno republiško tekmovanje sred
nješolcev.

Rezultati -  srednješolke: 100 m: 
1. Kalčič (gimn. N. m.) 13,5, 2. 
Jakše (ESŠ) 13,7, 3. in 4. Trenz 
(gimn. N. m.) in Zajevšnik (gimn. 
Br.) 13,8; 600 m: 1. Škarjak (gimn. 
Črn.) 1:47,6, 2. Papež (gimn. N. m.)

1:56,7, 3. Eršte (ESŠ) 1:58,3; 4* 
100 m: 1 gimn. Brežice 57,1, 2. 
gimn. N. m. 59,2, 3. ESŠ 59,6; viši
na: 1. Pučko (gimn. N. m.) 1:45,2, 
2. Lužar (ESŠ) 1,35, 3. Lipar (gimn. 
N. m) 1,25; daljina: l.Godec(SZD) 
4,46, 2. Deržič (gimn. Br.) 4,28, 3. 
Florjančič (ESŠ) 4,21; krogla: 1. 
Kovačič (gimn. Br.) 8,50, 2. Benko 
8,40; 3. Tadešček (obe ESŠ) 8,35. 
Srednješolci: 100 m: 1. Kramar
(PKŠ Črn.) 11,9; 2. Kržan (gimn. 
N. m.) 11,9, 3. Hudelja (gimn. Crn.) 
12,4; 300 m: 1. Hudelja 40,2, 2. 
Kralj (GTŠ N. m.) 41,0; 3. Punger
čar (PKŠ N. m.) 41,3; 1000 m: 1. 
Bučar (PKŠŠ N. m.) 2:48,4, 2. Bar- 
tolj (ESŠ) 2:55,6, 3. Štangelj (PKŠ 
N. m) 2:58,6; 4x 100 m: 1. PKŠ 
N. m 50,6, 2. Kic (Grm) 51,1, 3. 
GTŠ 52,1; daljina: 1. Zore (gimn. 
Br.) 5,91, 2. Baumgartner (gimn. 
Črn.) 5,64, 3. Blažič (PKŠ N. m.) 
5,63; višina: 1. Ferlež (gimn. Črn.)

1,70, 2. Pungerčič (PKŠ N. m.) 
1,60, 3. Turk (PKŠ N. m.) 1,60; 
krogla: 1. Sečnjak (PKŠ N. m.) 
10,00, 2. in 3. Komelj (gimn. N. m.) 
in Avguštin (PKŠ Črn.) 9,90.

K j e ,  k d o ,  k d a j ?

Košarkarji Novoteksa bodo v 
soboto v Ljubljani odigrah tek
mo z Ilirijo. Odbojkarice Novega 
mesta bodo imele doma srečanje 
z Jesenicami, Brestaničanke pa s 
Kamnikom. Odbojkarji Treb
njega gredo na tekmo v Izolo, 
Novomeščani pa v Črnuče k 
„Savi44. Rokometaši Brežic gre
do na težko srečanje v Trbovlje 
k Rudarju, Sevničani v Kranj k 
Savi, Ribničani pa v, Radeče.

Stran uredil: SLAVKO DOKL 1 3



tedenske

Petek, 26. maja -  Dragica 
Sobota, 27. maja -  Janez 
Nedelja, 28. maja -  Avguštin 
Ponedeljek, 29. maja -  Magdalena 
Torek, 30. maja -  Milica 
Sreda, 31. maja -  Angela 
Četrtek, 1. junija -  Radovan

BREZICE: 25. in 26. 5. francoski 
barvni film „Očka, obriši solze“. 27. 
5. zahodnonemški barvni film 
„Hura, šola gori!“ . 30. in 31. 5. ju
goslovanski barvni film „Moja nora 
glava“ .

ČRNOMELJ: 26. 5. ameriški 
barvni film „Banditi44. 28. 5. angle
ški barvni film „Doktor v stiski44. 
31. 5. ameriški barvni film „Tarza
nov upor v džungli44.

KOSTANJEVICA: 27. 5. ame
riški barvni film „Krvavi poker44. 28.

5. ameriški barvni film „Bobni 
vzdolž Mohovka44.

KRŠKO: 27. in 28. 5. „Črni še
r i f4. 31. 5. ameriški film „Poljub 
smrti44.

METLIKA: Od 26. do 28. 5. 
ameriški barvni film „Quo vadiš44. 
Od 26. do 28. 5. ameriški barvni 
film „Ubijalec v stroju4'. 31. 5. in 1.
6. angleški barvni film „Bagdadski 
tatič41.

MIRNA: 27. in 28. 5. „Profesio
nalci44.

MOKRONOG: 27. in 28. 5. ame- 
riški barvni film „Koraki revolve- 
raša44.

NOVO MESTO: Od 26. do 28. 5. 
ameriški barvni film „Plavi vojak44. 
30. 5. do 1. 6. nemški barvni film 
„Javna hiša44. -  POTUJOČI KINO 
NOVO MESTO: Od 26. do 30. 5. 
kanadski barvni film „Trije plavi 
panterji44.

RIBNICA: 27. in 28. 5. ameriški 
barvni film „Prerija časti44.

ŠENTJERNEJ: 27. in 28. 5. 
„Sončni krik44.

TREBNJE: 27. in 28. 5. ameriški 
barvni ljubezenski film „Sum zvesti 
ženi44.

S L U Ž B O  DOBI

DVEMA kmečkima fantoma ali de
kletoma nudim hrano in stanova
nje. Za pomQČ v prostem času na 
vrtnariji, preskrbim zaposlitev v 
tovarni; lahko tudi po končani 
šoli. Omogočim, po želji, šoferski 
izpit. Iščem tudi dve stalni ali se
zonski delavki, lahko sta starejši. 
Plača nad 1.000 din. Hrana in sta
novanje .preskrbljena. Janez 
Aljančič, Križe 16, Tržič.

IŠČEM žensko za varstvo 4-meseč- 
nega otroka v Novem mestu ali v, 
neposredni bližini. Merela, Ragov- 
ska 35, Novo mesto.

IŠČEM zdravo upokojenko, ki bi 
bila pripravljena pomagati bo
lehni vdovi. Nudim sobo in vso 
oskrbo, ostalo po dogovoru. In
formacije dobite pri Matiji Bo- 
jancu, Mala Bučna vas 15, Novo 
mesto.

DEKLE za pomoč v gospodinjstvu 
išče slovenska družina v Nemčiji. 
Takojšnje dopise pošljite na upra
vo lista. Dobra plača, ostalo po 
dogovoru.

SLUŽBO in stanovanje nudim za 
popoldansko pomoč na manjši 
kmetiji. 'Službo preskrbim v to
varni v Kranju. Oplašite se na na
slov: Julka Potočnik, Zabukovje 
3, 64201 Zg. Besnica nad Kra
njem.

TAKOJ ZAPOSLIM natakarico ali 
dekle za priučitev. Gostilna „Pod 
smreko“ -  Martin Pave, Potok 2, 
Straža.

VAJENCE za elektroinstalacije 
sprejmem. Pogoj: uspešno do
vršena osemletka Internatska 
oskrba zagotovljena. Plača po  
uredbi. Jože Govekar, Ljubljana, 
Opekarska c. 53 /a.

TAKOJ ZAPOSUMO priučeno ali 
KV kuharico (lahko je tudi pol- 
kvalificirana) in dekle za po
možna dela v kuhinji. Plača po 
dogovoru, hrana in stanovanje v 
hiši. Gostišče „Tulipan4*, Ažman, 
Lesce -  Gorenjska c. 8, te L 
75-416.

RAZPISUJEMO prosto delovno 
mesto kurjača za kurilno enoto 
Kristanova 26, Novo mesto. Kan
didat mora izpolnjevati vse po
goje, ki se zahtevajo za uprav
ljanje s parnimi kotli. Oglasite se 
pri tov. Bračku na Kristanovi 26.

FANTA ZA PRIUČITEV hvarske
mu poklicu, lahko tudi brez 
osemletke, mlajšega ali z že od
služenim vojaškim rokom sprej
mem takoj. Edvard Selan, livar
stvo, 61000 Ljubljana, Savlje 74.

IŠČEMO SAMOSTOJNO NATA
KARICO. Plača po dogovoru, sta
novanje in hrana zagotovljena 
Nastop službe takoj. Intercsentke 
naj se čimprej javijo na naslov: 
Gostilna Majdnek, Lesce, Go
renjska c. 41.

S T A N O V A N J A

ODDAM sobo in garažo. Miha Čol
nar, Trdinova 14, Novo mesto.

ODDAM NEOPREMLJENO SOBO 
dvema fantoma ali dekletoma. 
Predovič, Robova 13, Novo me
sto.

ODDAM OPREMLJENO SOBO 
dvema fantoma. Poseben vhod. 
Naslov v upravi lista (1203/72).

zamenjam za osebni avto. Darko 
Štojs, Dol. Prekopa 28, Kosta
njevica

PRODAM PEUGEOT 204, letnik 
1967. Zamenjam tudi za fiat 750 
ali 850. Naslov v upravi lista 
(1168/72).

PRODAM MOPED T 12. Paderši-' 
čeva uL 34, Novo mesto.

BMW ISETTA v voznem stanju in 
dobro ohranjen, registriran, ugod
no prodam. L. N., Boštanj 54.

PRODAM nov enoosni traktor 
„Maček44 s priključki ter trofazni 
hidrofor (1901). Grubar,. Dol. 
Vrhpolje 1, p. Šentjernej.

DKW Junior, odlično ohranjen, pro
dam. Marija Junko, gostilna, Ko
stanjevica, Ljubljanska 13.

PRODAM opel kadet -  karavan, let
nik 19Ć4. Ogled: Trebnje 125.

UGODNO prodam traktor v dobrem 
stanju ■’namke „Fahr44, 16 KS, s 
priključkom -  koso, plug. Vinko 
Veličevič, Drnovo 25, Leskovec 
pri Krškem.

P R O D A M

PRODAM novo enoosno prikolico 
za osebni avto. Alojz Korbar, 
Mala Buč:.a vas 1.

PRODAM malo rabljen televizor. 
Ogled: Detela, Ljubljana, Kolezij- 
ska 19/1, Trnovo.

ZELO poceni prodam dva avtomo
bilska obroča (14 col) in kom
pletno železno stojalo s predali za 
pogrezljiv šivalni stroj. Naslov na 
upravi lista.

PRODAM spalnico in kuhinjsko 
pohištvo. Jež, Gotna vas 75, 
Novo mesto.

UGODNO prodam kompletno belo 
samsko sobo (sedem kosov z iz
redno široko posteljo). Naslov v 
upravi lista (1211/72).

OTROŠKO POSTELJO -  oreh, z 
dvojnim vložkom prodam. Vpra
šajte po teL š t  22-570, Novo 
mesto.

PRODAM mlatilnico Venus 4 -  
nemško, in motor A ran 9 KS. 
Cena po dogovoru. Vse v dobrem 
stanju. Frančiška Stariha, Osojnik 
8, Semič.

UGODNO PRODAM mahagonijevo 
kombinirano omaro, zelo dobro 
ohranjeno. Vrhovčeva 3, Novo 
mesto.

PRODAM KOŠNJO SENA. Intere
senti naj se zglasijo 28. maja v 
Cerovcu. Marija Godler, Mali Ce
rovec 5, Stopiče.

PRODAM KOMPLETEN PUHAL- 
N1K z motorjem in kosilno na-

Pravo za manjši traktor. Janez 
otokar, Stari trg 24, Trebnje.

PRODAM POHIŠTVO za samsko 
sobo in radio Soča. Silvo Požar, 
Mestne njive 3, Novo mesto.

PRODAM SUHE češnjeve in hra
stove deske (3,5 cm). Janez 
Umek, Vel. Cerovec 19, Stopiče.

DOMAČE ŽGANJE prodam. Po
nudbe na upravo lista pod 
„140 144.

PRODAM obrezan grušt 10 x 11. 
Naslov v upravi lista (1196/72).

PRODAM KOŠNJO SENA v Petrovi 
vasi. Ogled v nedelo, 28. 5. 1972, 
dopoldne. Jožefa Grahek, Petrova 
vas 19, Črnomelj.

PRODAM OZVOČENJE za ansam
bel -  5 ojačevalcev od 25 -  
70 W. Cena po dogovoru. Marko 
Švent, Kettejev drevored 15.

PRODAM bukovo oglje. Naslov v 
upravi Usta (1024/72).

Motorna vozila

vine, ostalo v obrokih, ali odsto
pim stanovanjski kredit. Ponudbe 
pod „Opis in cena44.

P O S E S T

PRODAM TOVORNI AVTO znam
ke „Schepel“ , 4-tonski, z rezerv
nim generalnim motorjem, ali

KUPIM hišico, do 5 starih milijo
nov. Plačam 3 milijone din goto-

LEPO ohranjeno, po vojni zgrajeno 
hišo z gospodarskim poslopjem in 
vso zemljo (ali brez nje) prodam v 
Beli krajini v vasi Hrast ob glavni 
cesti Novo mesto -  Metlika. Pri
merna za vsakogar! Oglasite se 
lahko vsak dan pri Marku Bado- 
vincu, Irča vas 33, Novo mesto.

PRODAM IH SO z 2 hektaroma 
zemlje ob Sevnični. V hiši je elek
trika Milka Trupej, Podgorica š t  
3, Zabukovje.

R A Z N O

KDOR MI POMAGA najti tri gu
masta kolesa od obračalnika 
„Sonce44, vzeta izpod kozolca, 
dobi za nagrado po deset tisoč 
starih dinarjev za vsako kolo. 
Tratnik, Raka 

POROČNI PRSTANI! -  Darilo po 
najnovejši modi vam izdela zlatar 
v Gosposki 5 v Ljubljani (poleg 
univerze). -  Z izrezkom tega 
oglasa dobite 10. odst popusta!

■ m š s iw

Ob boleči izgubi naše mame in 
stare mame

TEREZIJE CURK 
iz Črnomlja

se najlepše zahvaljujemo vsem so
rodnikom, znancem in prijateljem, 
ki so jo pospremili na njeni zadnji 
poti in ji darovali vence in cvetje. 
Posebno se zahvaljujemo gospodu 
dekanu za lepo opravljeni obred in 
kolektivu BETI iz Črnomlja.

Žalujoči: hčerke Zinka, Anica in 
Marija,-sinovi Jože, Janez in Stanc z 
družinami

Ob boleči in nepričakovani izgubi 
našega ljubega moža in dragega oče
ta

JANEZA FINKA 
iz Obrha 

pri Dolenjskih Toplicah
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so 
nam v težkih trenutkih na kakršen
koli način pomagali. Posebna hvala 
Viktorju Senici ter Ivanu Horvatu. 
Zahvaljujemo se za podarjene vence 
in cvetje podjetju Gorjanci ter avto
busnemu osebju, podjetju Novoles, 
GO Podturn, vaščanom ter gospodu 
župniku za lep cerkveni obred. Še 
enkrat vsem prav lepa hvala.

Žalujoči: žena Ana, sin Ivan, 
hčerka Anica z družinama, sin Jože 
in drugo sorodstvo

Ob nenadomestljivi izgubi našega 
dragega moža, očeta, starega očeta, 
brata in strica

FRANCETA KOCJANA 
upokojenca 

iz Salke vasi 38
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so 
z nami sočustvovali, darovali vence 
in cvetje ter v tako velikem številu 
spremili pokojnika na njegovi zadnji 
poti. Se posebej sc zahvaljujemo inž. 
Letonji in gospodu župniku Golobu 
za lepe poslovilne besede. Prav tako 
lepa hvala gasilcem, pevcem in du
hovščini za lep obred in petje. Še 
enkrat lepa hvala prav vsem.

Žalujoči: žena Jožefa, otroci z 
družinami, brat in sestre z druži
nami in drugo sorodstvo

Ob nenadni in težki izgubi naše 
ljubljene hčerkice in sestrice

. SILVICE VIRC 
učenke 5. razreda 

osnovne šole Trebnje
se iskreno zahvaljujemo vsem so
rodnikom, znancem in prijateljem, 
ki sojo spremili na njeni zadnji poti, 
ji poklonili toliko vencev in cvetja 
izrekli sožalje in nam kakorkoli 
pomagali Posebno zahvalo smo 
dolžni kirurškemu oddelku novo
meške bolnišnice, osnovni šoli Treb
nje, vsem sosedom, gospodu dekanu 
za lepo opravljeni obred, dr. Mar
jetki Pavlin, podjetju TIP-TOP ter 
vsem govornikom in pevcem. Še 
enkrat hvala vsem, ki so se od naše 
ljubljene Silvicc poslovili in jo v ta
ko velikem številu spremili k več
nemu počitku.

Neutolažljivi: mamica očka
bratca Ludvik in Drago ter vse dru
go sorodstvo

Ob izgubi naše mame in stare 
mame

MARIJE ZALAR 
roj. Perhaj

se iskreno zahvaljujemo sorodni
kom, znancem, vaščanom in vsem, 
ki so jo v tako velikem številu spre
mili na njeni zadnji poti. Lepa hvala 
vsem darovalcem cvetja in vencev, 
podjetju „Tckstilana", organizaciji 
ZZB, Društvu upokojencev, osebju 
„Zdravstvenega doma44 Kočevje za 
zdravljenje, ki je storilo vse, da bi 
čim dalj ostala pri življenju, govor
niku za poslovilne besede ob od
prtem grobu, gospodu župniku za 
zadnje spremstvo.

Žalujoči: otroci z družinami

Ob bridki izgubi našega dobrega 
in skrbnega moža očeta, starega 
očeta  brata in strica

ANTONA JERIČA 
iz Tomažje vasi 32

se najtopleje zahvaljujemo vsem, ki' 
ste ga spremili na njegovi zadnji poti 
in poklonili vence in cvetje ter nam 
izrekli sožalje. Posebno se zahvalju
jemo podjetju Goijanci iz Straže, 
zdravilišču Kraljeviča Alpini iz 
Žirov in gospodu župniku za obred. 
Vsem skupaj še enkrat lepa hvala!

Žalujoči: žena Alojzija sin Tone, 
Ivan in Franci z družino, hčerke 
Fani, Slavka z družino in drugo 
sorodstvo

Ob izgubi naše mame, stare mame 
in sestre

NEŽE KRAŠOVEC 
iz Buši nje vasi

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste 
jo v tako velikem številu spremili na 
njeni zadnji pori, ji darovali vence in 
cvetje in ji nudili pomoč v težkih 
trenutkih, dobrim vaščanom in 
vsem, ki ste nam kakorkoli stali ob 
strani in nam izrekli sožalje. Vsem 
lepa hvala!

Žalujoči: sin Tone z družino, 
sestra iz Amerike in diugo sorodstvo

VI. volilna enota tretjega terena 
Novo mesto je poklonila zvezi slepih 
60,00 din honorarja Iskrena hvala!

Dragi stari mami Francki in sta
remu očetu Francu Kumlju iz Dol
njega Kota pri Dvoru za.44-lctnico 
poroke vse najboljše in najlepše že
lijo hčerke Anica, Fani, Pavla z 
možmi ter vsi vnuki.

Ljubi hčerki Ircnci Kalin z Gra
dišča pri Šentjerneju čestitamo za 
njen 14. rojstni dan in ji želimo ve
liko zdravja in veselja Mamica ati, 
brat Ivan in stara mama

Dragemu sinu Jožku Janežu, ki 
služi vojaški rok v Nišu, vse naj
boljše za njegov 19. rojstni dan in 
srečno odsluženje roka želijo nje
gova mama ter stara mama.

V soboto, 20. maja sta prazno
vala petdesetletnico skupnega živ
ljenja Fanči in Henrik Novak iz 
Novega mesta. Ob tem zlatem jubi
leju jima z najboljšimi željami iskre
no čestitajo Valentinčičevi.

Hvala za vašo kri, 
ki rešuje življenja!

Pretekli teden so darovali kri na novomeškem transfuzijskem od
delku: franc Planinc, Član KZ Krke, Novo mesto; Jože Mesojedec, 
kmet iz Maharovca; Jože Jordan, Albina Pleskovič, Milka Kosec, 
franc Grabnar, Janez Kuhar, Jože Penca, Janez Udovič, Silvo Po
točar, Anton Hecl, Karel Žnidaršič, Stanislav Duh, Anton Pucelj, 
Slavko Gričar, Jože Povhe, Milka Banič, Janez Dolar, Jože Lenčič, 
Vojko Kadunc, Jožica Vodopivec, Franc Kastrevc, Marija Bregar, 
Maijan Riosa, Jože Luzar, Maijan Gorenc, Janez Bratkovič, Nežka 
Miklavčič, Kristina Rcšetič, Maijan Šuštar, Jože Homan, FrancŠkul, 
Marija Pirnar, Štefan Jevnik, Anton Cvelbar, Vilka Božič, Pavla 
Kalin, Franc Vovko, člani Iskre, Šentjernej; Anton Dobrovoljc, du
hovnik iz Šentjerneja; Franc Kuhar, član osnovne šole Štntjemej; 
Stanko Pungerčar, ključavničar iz Gruče; Anton Pungerčar, Stanko 
Franko, Karel Vide, J-ože Lenič, Anton Kirn, Franc Dvojmoč in 
Alojz Medvešček, člani 1MV Novo mesto; Martin Petrlin, Franc 
Bobič, člana Novoteksa Novo mesto: Marija Kušljan, delavka iz 
Šentjerneja; Nada Golovšek, gospodinja iz Šentjerneja; Franc Golob, 
šofer iz Šentjerneja; Franc Zupančič, član Novograda, Novo mesto; 
Terezija Rus, gospodinja iz Dolnjega Maharovca; Ivica Putiš, gospo
dinja s Tolstega vrha; Alojz Zorko, kmet iz Šmalčje vasi; Karel Turk 
in Avgus Hodnik, člana Pionirja Novo mesto; Janez Vide, kmet iz 
Dolnje Starc vasi; Ciril Brsan in Janez Bojič, člana Kremena, Novo 
mesto; Leon Kušljan, kmet iz Šentjerneja; Jože Franko, kmet iz 
Hrastja; Marija Juigalič, gospodinja iz Grobelj; Slavko Kastelic, kmet 
s Pristave; Martin Kocjan, kmet iz Mihovice; Karel Piletič, kmet iz 
Gornjega Gradišča; Jožefa Zagorc, gospodinja iz Javorovice; Štefanija 
Radkovič in Ana Starc, gospodinji iz Brezovice; Franc Kovačič, Jože 
Rabzelj in Franc Bakše, kmetje iz Drame; Alfred Trene, član vete
rinarske postaje Šentjernej; Jože Pirnar, kmet iz Šentjakoba; Marija 
Rabzelj, gospodinja iz Šentjakoba; Slavko Cujnik, član Cestnega 
podjetja Novo mesto.

ESTILAI
Obveščam cenjene stranke, da 

sem na novo odprla frizerski salon 
in se za obisk lepo priporočam! 
Zdenka Mali, frizereki salon, Bršlin 
57.

Pletilje: kvalitetne ščetke za vse 
pletilne stroje nabavite pri Slavku 
Amiiču, Tržaška 52, Ljubljana

Graditelji, pozor! Bloke različnih 
dimenzij in strešno valovito opeko, 
podobno italijanski, različnih barv 
dobite po konkurenčni ceni pri 
Toniki Vodopivc, S tolovnik 49, Bre
stanica

Kvaliteto o izoliram cevi centralne 
kurjave. Ponudbe pod „Manjša po
raba goriva44.

Pretekli teden so v brežiški po
rodnišnici rodile: Joža Cerjak iz 
Bukoška -  deklico; Branka Jakolič 
iz Kraja donjega -  Tomislava; Anica 
Kozole s Senovega -  deklico; Silva 
Tominšek iz Hrastja -  Janeza; Nada 
Grilc iz Gor. Leskovca -  deklico; 
Frančiška Koretič iz Tišovca -  Mi
lana Terezija Močnik iz Boršta -  
deklico; Slava Pfeifer iz Hrastja -  
Roberta; Biserka Boranič iz Dobove 
-  Sonjo; Rozalija Pungerčar iz 
Boršta -  Melito; Nada Lajkovič iz 
Črcšnjic -  Franca; Bariča Vid iz 
Laduča -  Mira; Ana Kodmja iz 
Ravna Brezja -  Mladena; Štefka 
Lapuh iz Volčjega -  deklico; Zlata 
Furlan iz Črcšnjic -  deklico; Jožefa 
Ribič iz Raven -  Boštjana; Anica 
Brdarič iz Draganjega sela -  Kri
stino; Mira Dcbogovič iz Kraja do
njega -  dečka -  Čestitamo!

List za vsakogar 
»Dolenjski list«

Robert Denžič je padel po stopni
cah in si poškodoval glavo; Jože 
Novšak je padel na poti in si po
škodoval glavo; Marija Brkič je 
padla na dvorišču in si zlomila 
desno nogo; Maijan Jazbec je padel 
v kuhinji in si poškodoval desno ko
leno; Janez Budna se je urezal s 
srpom v desno koleno; Stjepana 
Kolarja je povozil avto in mu po
škodoval obe nogi; Anton Sinkovič 
je padel z lestve in si poškodoval le
vo roko; Ano Šribar je petelin klju
nil v desno koleno; Franc Lah je 
padel na dvorišču in si poškodoval 
desno ramo; Dragica Postnižin se je 
zastrupila s tabletami; Franc Smit je 
padel na cesti in si poškodoval 
desno nogo; Natalija Hanzir je padla 
na dvorišču in si poškodovala ko
molec; Rcmzija Hadžič je padel z 
vlaka in si poškodoval glavo in roke.

UMRLI SO

Pretekli teden so v brežiški bol
nišnici umrli: Marija Sintič, gospo
dinja iz Gradca, stara 69 let; Henrik 
Vogrinc, upokojenec iz Črnca star 
64 let; Ivan Pinter, avtoprevoznik iz 
Črnca, star 68 let; Ivan Ivanko, 
kmet iz Klanjca, star 74 let.

IZ N0V0M£ŠKEJ&Sf i; 
P0R0DNiŠNiCE&V$

•m

25 let
NOVOTEHM

   m *

Podpisana Marija Volčjak, Vel. 
Brusnice 24, izjavljam, da so vse 
moje trditve, ki sem jih kdaj izrekla 
o Mariji Nose iz Gaberja 25, neres
nične ter izjavljam, da bom vsako
gar, ki bi govoril o razmerju med 
Francem Nosetom in menoj, sodno 
preganjala ker so vse takšne trditve 
neresnične.

Podpisani Franc Nose, Gaberje 
25, izjavljam, da nisem imel nikdar 
nikakršnih poslov z Marijo Volčjak, 
VeL Brusnice 24, pri čemer izrecno 
izjavljam, da bom vsakogar, ki bi 
govoril karkoli o meni v zvezi z 
Volčjakovo, sodno prcgariaL

Anica Kos, DoL Vreme 27, Di
vača prepovedujem pašo živine in 
delanje škode po parcelah št. 
2304/2 in 2306 v Kandiji -  Gabrje. 
Kdor prepovedi ne bo upošteval, ga 
bom sodno preganjala.

Franc Gnidovec, Sela 6, Straža 
prepovedujem vsako hojo, vožnjo in 
odmetavanje smeti po mojih par
celah pri Novolesu. Kdor tega ne bo 
upošteval, ga bom sodno preganjal.

Franc Pavlič, Gor. vas 48, Šmar
ješke Toplice, prepovedujem vsem 
delanje Škode po mojih njivah, vrtu 
in vinogradu. Kdor tega ne bo upo
števal, ga bom sodno preganjal.

BREŽIŠKA KRONIKA NESREČ

Pretekli teden so se ponesrečili in 
iskali pomoči v brežiški bolnišnici:

Pretekli teden so v novomeški

KorodniŠnici rodile: Milka Anžur iz 
lirne Stanislavo; Anica Lavrih iz 

Trebnjega -  Vida, Dragica Mušič iz 
Vranovičev -  Sandija, Milka Kulo
vec iz Vavte vasi -  Darjo, Kristina 
Lukanič iz Krupe -  Matejo, Marija 
Pirh iz Podgore -  Boštjana, Marija 
Pašič iz Vrtače -  Darjo, Alojzija 
Bartolj iz Velikega Cerovca -  Mar
tina, Gabrijela Hren iz Repč -  Mar
jeto, Anica Medic iz Domžal -  
Tatjano, Lojzka Konda iz Osojnika
-  dečka, Marija Ivanšek iz Kloštra
-  deklico, Marija Nuzdorfer iz Salke 
vasi -  deklico, Marija Udovič iz 
Mihovega -  dečka, Pepca Bajec iz 
Tihaboja -  deklico, Jožefa Makše iz 
Češče vasi -  dečka, Nežka Bahor iz 
Jerneje vasi -  dečka in Pepca kajk z 
Vrha pri Dolžu -  deklico. -  Česti
tamo!

DOLENJSKI LIST
USTANOVITELJI: občinske konference SZDL Brežice, Črno

melj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Ribnica, Sevnica ln 
Trebnje.

IZDAJATELJSKI SVET: Franc Beg, Viktor Dragoš, Tone God
nik, Jože Jeke. Tone Klenovšek, Franc Lapajne, Tine Molek, 
Lojzka Potrč (predsednica sveta), Slavko Smerdel, Franc Staj, 
dohar ln Ivan 2ivič.

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone Godnik (glavni in odgo
vorni urednik), Ria BaCer, Slavko Dokl, Marjan Legan, Jože 
Prime, Jože Spllchal, Jožica Teppey, Ivan Zoran ln Alfred Želez
nik. — Tehnični urednik: Marjan MoSkon.

IZHAJA vsak četrtek — Posamezna Številka 1 d inar — Letna 
naročnina 49 dinarjev, polletna 24,50 dinarja, plačljiva vnaprej — 
Za Inozemstvo 100 dinarjev ali 6 ameriških dolarjev ozir. 20 DM 
(ali ustrezna druga valuta v vrednosti 6 ZDA dolarjev) — Devizni 
račun: 521-620-1-32002-10-0-9.

OGLASI: le m  viSine v enem stolpcu (45 mm ozir. 10 cicero) 
33 din, 1 cm n« določeni strani 45 din, 1 cm na prvi, srednji ln 
zadnji strani lista: 66 din. Vsak mali oglas do 10 besed 10 din, 
vsaka nadaljnja beseda 1 din. Za vse ostale oglase ln oglase v 
barvi velja do preklica cenik St. 4 od 6. I. 1971. — Za oglase odgo
varja Mirko Vesel.

TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v Novem mestu: 521-8-9 
— NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRAVE: 68001 Novo mesto. Glavni 
trg 3 — PoStni predal 33 — Telefon:- (068) 21-227 — Nenaročenih 
rokopisov in fotografij ne vračamo — Tiska tiskarna »Ljudske 
pravice« v Ljubljani.
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IZOBRAŽEVALNI CENTER 
INDUSTRIJE GUMIJEVIH, 
USNJENIH IN KEMIČNIH 
IZDELKOV 

»SAVA« -  KRANJ

objavlja za šolsko leto 1972/73

NATEČAJ

ZA V P IS  V

I. POKLICNO SOLO ZA GUM ARSKE DELAVCE

Šolanje traja eno leto; pouk je teoretičen in prakti
čen. Razpisanih je 60 m est (moški).

Pogoji za vpis so:

— n a jm a n j 6 raz red o v  o snovne šole,

— s ta ro s t do  18 let,

— uspešno o p rav ljen  te s t ročn ih  sp re tn o s ti in z d ra v 
niški p reg led  v  a m b u la n ti »Sa/va«.

H- OBENEM OBJAVLJAM O PRO STA UČNA MESTA  
ZA:

-  STROJNEGA KLJUČAVNIČARJA 3 mesta

-  ELEKTRIKARJA 1 mesto
Šolanje traja tri leta. Pouk je teoretičen (na poklicni 
S(>U v Kranju) in praktičen v našem  podjetju.

Kogoji za zasedbo  teh  učn ih  m est so:

~~ uspešno k o n čan a  osem letka ,

— s ta ro s t do 18 let,

zd rav n išk i p reg led , o p rav ljen  v  a m b u la n ti »Sava«, 

o p rav ljen  psihološki test.

P rijav e  n a j k a n d id a ti pošlje jo  do 20. ju n i ja  1972 na  
naslov: IZ O B R A ŽE V A L N I CEN TER  »SAVA«, K R A N J, 
M edetova 1 (64000).

Prošnji naj priložijo:

zad n je  šolsko spričevalo ,

iz javo sta ršev , d a  bo učenec  o sta l v delovnem  ra z 
m e rju  s po d je tjem  to liko časa, ko lik o r bo tra ja lo  
šo lanje.

^ a? Tr!ri?1ei?J’ mec* šo lan jem  b iti v d ija šk em  dom u,
J Prilože tu d i p ro šn jo  za sp re jem  v dom .

Izobraževalni ce n te r  bo pozval k a n d id a te  n a  zd ravn išk i 
in Psihološko te s ti ra n je  v K ra n j, za k a r  jim  bo 

e s tro šk e  povrnil.

Učencem nudim o v času šo lan ja :

* ^ r eČno n a Sr ado  od 230 do  450 d in a rjev , odvisno od 
nega uspeh a  in le tn ik a  šo lan ja ,

povračilo  p revozn ih  s troškov  nad  40 d in a rjev , če se 
učenec vozi v šolo,

VZ(*rževalnine v d ija šk em  dom u, če učenec 
šo lan jem  b iv a  v dom u,

delovno obleko in čevlje,

-  topel o b rok  (malico).

te t ju ° n ^anem  Š0laniu  se učenci zaposle  v našem  pod-

»AGROSERVISr, BREŽICE

azPisuje na  podlagi s ta tu ta  delovno  m esto

delavca
Za pranje in mazanje vozil

naslruf Ŝ Û e takoj! — P ism en e  ali ustne prijave na 
*Agroservis«, Brežice.

Z A H V A L A

Oj) briHlr*
1 izgubi našega ljubljenega moža in očka

Emanuela Germovška
gostilničarja iz Gor. Ponikev

j* nam  v sem . k i s°  n am  iz rek li sožalje
,  jemo 'dnh ° s t r a n i v  te žk ih  dneh . P osebej se z ah v a 
l i  *ePo o rt* -/1™ sosedom  za v so , pomoč, GD P on ik ve  

za p°Sr eb. d ru š tv u  AM S, gospodu de-
v e besedp V8m ° ^ re ^ ’ *°v. J a p l ju  za isk ren e  poslo- 

Sertl> ki so ^ 0Vcem> d aro v a lcem  vencev  in cv e tja  te r  
sp rem ili n a  zadn ji poti k p re ran em u  

v ečnem u počitku .

^ lu jo g i: ž*
na A nica s sinovom a Florjanom  in Markom  

ter drugo sorodstvo

Upravni odbor sklada za štipendiranje 
občinske skupščine Novo mesto

R A Z P I S U J E

na podlagi 7. člena pravilnika o štipendijah

10 ŠTIPENDIJ 

za študij na srednjih, višjih in 
visokih šolah

Pogoji za pode litev  š tip en d ije :

— n a jm a n j dob er učni uspeh  v  zad n jih  dveh  le tih  in 
n a jm a n j d o b ra  o cena  iz m a tem atik e , slovenskega in 
tu jeg a  jez ik a ;

— poprečn i m esečni dohodek  na  d ru ž in sk e g a  č lan a  n e  
sm e p reseg a ti 900,00 d in a rje v ;

— ob en ak ih  u čn ih  usp eh ih  im ajo  p red n o s t socialno 
š ib ke jš i prosilc i in o troci borcev  NOV.

N a razp is  se lahko  p rija v ijo  prosilc i, k a te r ih  s ta rš i im a 
jo  s ta ln o  b iva lišče  v občini N ovo m esto.

R azpisn i rok  v e lja  do 10. ju l i ja  1972.

P ro šn ja m  za š t ip e n d ije  je  tre b a  p rilož iti:
1. o v e rjen e  p rep ise  sp ričeva l zad n jih  dv eh  let,

2. k ra te k  ž iv ljen jep is,
3. po trd ilo  o p rem ožen jsk em  s ta n ju  in štev ilu  d ru ž in 

sk ih  članov,
4. p o trd ilo  o osebnih  dohodk ih  s ta ršev ,

5. m n e n je  šole.

P ro šn je , k o lko van e  z 2,00 d in , je  tre b a  p red ložiti sk ladu  
za š t ip e n d ira n je  O bS  N ovo m esto  do 10. ju l i ja  1972. Po 
ro k u  p risp e lih  p ro šen j in p rošen j b rez  z ah tev an ih  prilog  
u p rav n i odbo r sk lad a  ne bo o b rav n av a l.

Ž ivilsk i kom binat »ŽITO«, LUBLJAN A, Sm artinska 154

objavlja prosto delovno mesto

OBRAČUNSKEM REFERENTA
za delo v delovni enoti dolenjsko področje, s sedežem 
v Ločni /— Novo mesto.

Pogoj: srednja  ekonomska ali administrativna Sola. — Osebne 
ali pismene ponudbe sprejem ajo na upravi delovne enote do 
vključno 1. jun ija  1972.

O B V E S T I L O

Slaščičarka STANKA DOKL je odprla

slaščičarsko delavnico
j

v N ovem  m estu , P ad e rš ičev a  8. .S laščičarske izdelke 

(torte , slaščice, kek se  itd.) la i.ko  n a ro č ite  osebno ali 

po te le fon u  21-381.

Gradbeno obrtno podjetje

»GRADLES«, MARIBOR 1
sektor UUBUANA, Celovška 373 
telefon 51-584

TAKOJ ZAPOSLIMO!
•  gradbenega delovodjo ali sposobnega 

KV parketarja ali plastičarja za vodjo 
parketarjev in plastičarjev

•  več izučenih ali priučenih parketarjev 
in polagalcev plastike

•  več mlajših ljudi za priučitev

O sebni dohodki so ze lo . dobri.

D ela se izva ja jo  v L ju b ljan i.

S am sko  sta n o v an je  je  zagotovljeno.

Vse in fo rm ac ije  d a jem o  n a  g o rn jem  naslovu.

Z A H V A L A

O b sm rti našega  lju b eg a  moža, očeta, s ta re g a  očeta, 
b r a ta  in  s tr ic a

Ivana Resnika
se isk ren o  z ah v a lju jem o  vsem  so rodnikom , p r ija te ljem  
in znancem , k i so ga ta k o  štev ilno  sp rem ili do  posled 
n je g a  tih eg a  dom a in  nam  iz razili sožalje. P o seb na  za 
h v a la  p lju čn em u  o ddelku  bolnice N ovo m esto, d u h o v 
ščini, pevcem , godbi in govorn iku , d r. M alovašiču  za 
n jegov  tru d  p ri la jša n ju  bolečin, vsem  darova lcem  
vencev  in cvetja . S lovo je  bilo težko, tod a  to laži nas  
zavest, d a  so l ju d je  p o k o jn ik a  im eli rad i in d a  je  im el 

to liko  p rija te ljev .

Anže, B restan ica , R aztez, K rško, S ežana, 16. m a ja  1972

Žalujoči: žena Mici, sinova Stanko z ženo, Lojze z ženo, 
vnuka M atjaž in Stane ter drugo sorodstvo

<K>
KRKA

Komisija za delovna razmerja

» » K R K E «

tovarne farmacevtskih in 
kemičnih izdelkov. Novo mesto

R A Z G L A S A

p ro s ta  delov n a  m esta  s sedežem  v N ovem  m estu

1. ŠEFA SPLOŠNEGA ODDELKA

2. ANALITIKA PRODAJE 
OBRATA KOZMETIKE 

.3 REFERENTA -  OPERATIVCA 
V OBRATU KOZMETIKE 

4. SKLADIŠČNIKA 
ZDRAVILNIH ZELIŠČ
P ro sta  delovna m esta  lah k o  zasedejo  k an d id a ti, 
k i izp o ln ju je jo  n a s le d n je  pogoje:

pod 1. ekonom ist, k o m erc ia lis t v  go stinstvu  ali 
in ž en ir o rg an izac ije  de la

pod 2. ekonom ist

pod 3. ekonom ski ali fa rm acev tsk i te h n ik

pod 4. k m e tijsk i, gozdarsk i, fa rm ac ev tsk i a li ek o 
nom ski te h n ik

Vse, k i so z a in te re s iran i in iz p o ln ju je jo  pogoje, vab im o, 
d a  o ddajo  svo je  pon ud be  v  k ad ro v sk o  splošni sek to r 
v jroku 15 dni.

KVALITETEN OPEČNI MATERIAL 
JE OSNOVA ZA BODOČI OBJEKT

z 1*) *

s*e^tn° »zb S/ t>JZ°r°' 1
k  o p ° '

/>w e 

OiZtJ**!/ J V

k i

PRODAJA SPECIALIZIRANO TRGOVSKO PODJETJE 
Z GRADBENIM MATERIALOM » G R A M E X « 
ŠENTVID PRI STIČNI (pri postaji)

Blago prodajamo tudi za reprodukcijo!

lABf A g sg m *i®®®®
'  'B R E Ž IC E  K

Ste v zadregi 1 
za darilo? 1

Šopek nageljčkov ali vrtnic je primerno darilo za vsa- ■
ko priložnost. Naša dnevna proizvodnja je več tisoč ^
cvetov v 6 barvah. Zahtevajte v najbližji cvetličarni

nageljčke ali vrtnice iz vrtnarije Čatež!

Z A H V A L A

O b boleči izgubi našeg a  d rag eg a  m oža in  očeta

MARTINA GAZVODA
iz Gabrja

se isk ren o  zah v a lju jem o  vsem  sorodnikom , sosedom  in 
znancem , ki so n am  sta li n a  s tra n i v  te žk ih  u rah , n am  
izrek li sožalje  in  d a ro v a li v ence  in  cvetje . Posebno  se 
zah v a lju je m o  dr. O b laku  za sk rb  in  pom oč v  času  bo 
lezni, tov. L u za rju  za poslov ilne besede  ob o d p rtem  
grobu  in gospodu žu p n ik u  za ce rk ven i obred . V sem  še 

e n k ra t  isk ren a  hv a la !

Žalujoči: žena Antonija, sinova Slavko in M artin z dru
žinam a, sinova Ivan in  Anton ter drugo sorodstvo
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D O L E N J S K I  L I S T Str.in uredil: IVA N  ZORAN

kultura
in

izobra
ževanje

»Klopotci«« 
v Kostanjevici

V soboto, 27. maja ob 20. uri, bo 
gostovalo amatersko gledališče „Du
šan Jereb“ iz Novega mesta v Kosta
njevici s sodobnim satiričnim kaba
retom domačega avtorja Vladimirja 
Bajca, „Klopotci44. Doslej so gosto
vali s tem delom že v Metliki, 
Krškem in Trebnjem.

OCENE IN NAČRTI
V ponedeljek, 15. maja, se je v 

Črnomlju sestala skupščina temeljne 
izobraževalne skupnosti. Razprav
ljali so o uresničitvi finančnega 
plana in dela za lansko leto ter o 
programu financiranja vzgoje in 
izobraževanja za leto 1972. Skup
ščina je poleg tega volila še nove čla
ne izvršnega odbora in predsednika.

KNJIGA PESMI
Edi Trdan iz Dolenje vasi pri Rib

nici bo v kratkem izdal v samoza
ložbi pesniško zbirko, ki ji je nadel 
naslov „Spekter44. Zanimivo je, da 
bo v zbirki sonetni venec z akrosti
hom, kar je za vsakega poeta trd 
oreh. Na sploh pa poje o tem, kar 
mu veleva srce, ne da bi stihe zavijal 
v rebuse.

SEMIŠKI PROSPEKT
Odbor za pripravo srečanja belo

kranjskih izseljencev v Semiču bo iz
dal ob slavju poseben prospekt v ne
kaj tisoč izvodih. V njem bodo v sli
ki in besedi prikazali zgodovinske, 
kulturne in turistične zanimivosti 
širšega semiškega območja in mož
nosti za izletništvo.

kn jige

osvajaio 
slovenske 
dom ove

Revija mladih grl
Skoraj petsto mladih nasmejanih 

obrazov, belih bluz z rdečimi na
geljni na prsih in ena sama želja: 
lepo zapeti. Tako je bilo 20. maja v 
novomeškem Domu kulture, kjer so 
se na občinski pevski reviji pomerili 
pionirji in mladinci iz osnovnih šol.

Pevovodje iz Škocjana, Šentjer
neja, Šmarjete, Otočca in novo
meških šol Katja Rupena in Bršlin 
so z zbori pokazali, kaj zmorejo -  z 
vso ljubeznijo, ki so jo vpletU v to 
trdo izvenšolsko dejavnost.

Pevovodje so sami ocenjevali na
stopajoče zbore in sklenili, da bodo 
novomeško občino na medobčinski 
reviji 4. junija v Novem mestu zasto
pali: mladinski zbor iz Šentjerneja 
ter pionirski in mladinski zbor 
osnovne šole Katja Rupena.

DANJA BAJC

PRESENEČENJE ZA NAROČNIKE Gubčeve knjižnice: ob prejemu celotne zbirke bo vsak naročnik dobil še barvno reprodukcijo 
znanega hrvatskega slikarja Krste Hegedušiča, ki prikazuje bitko pri Spodn£ Stubici, zadnje dejanje velikega hrvaško-slovenskega 
kmečkega upora iz 1573 (na sliki). — Reprodukcija bo tiskana na umetniškem, 180-gramskem brezlesnem papirju v velikosti 
100 x 45 cm, v prosti prodaji pa bo veljala 30 dinarjev. Razen 30 dragocenih knjig še lepa umetniška podoba, okras stene v slehernem 
domu!

V ČAST 500-LETNICE KMEČKIH VSTAJ IN 400-LETNICE GUBČEVEGA PUNTA

Gubčeva knjižnica - dragoceno bogastvo
30 najlepših knjig z leposlovnimi deli iz kmečkega življenja, zajetih iz slovenske in hrvaške knji
ževnosti zadnjih sto let: ponos sleherne knjižnice naših domov! -  Tako cenene knjižne zbirke na 
našem trgu'še ni bilo -  Slovenska naklada: 5000 izvodov, na Hrvaškem najmanj 10 tisoč kompletov

V velenjskem domu kulture se 
od ponedeljka zvečer vrste pred
stave petnajstega jubilejnega sre
čanja gledaliških skupin Slove
nije. Danes, sredi celotedenske 
revije, bodo Tržačani prikazali 
Barash-Moorovo delo „Cvetje 
hvaležno odklanjamo44, za njimi 
pa amaterji iz Štor-Remčevega 
„Mrtvega Kurenta44. Revija se bo 
končala v soboto z letno skup
ščino Združenja gledaliških 
skupin Slovenije.

Komu ploska velenjsko občin
stvo na jubilejni prireditvi vsega, 
kar trenutno najboljšega spravijo 
na oder skupine, ki ljubiteljsko, 
se pravi nepoklicno, služijo Ta- 
liji? Poglejmo kdo sodeluje: 
Kranj, Polzela, domačini, Raven
čani, Tržačani, Štorjani, Jeseni
čani in Mariborčani. Od Ljublja
ne do Kolpe, od Kočevja do 
skrajno vzhodnih meja brežiške 
občine pa je prostor, ki se na 
zemljevidu tokrat kaže kot bela 
lisa.

Jubilej gre mimo nas in brez 
nas, ki živimo in delamo na Do
lenjskem, v Beli krajini in Spod
njem Posavju. Podobno, kot so 
minila brez nas tudi nekatera 
prejšnja gledališka srečanja in re
vije. Zelo osamljen se kaže spo-* 
min na leto, ko je bilo srečanje 
na našem območju -  v Brežicah. 
Tedaj smo lahko vsaj nekolikanj 
zadovoljni ugotovili: revija ne 
teče brez nas, sodelujejo vsaj do
mačini in rešujejo našo skupno 
čast

A doklej bomo s pelinom na 
jeziku ugotavljali, da naše ob
močje ne premore ene same sku
pine, ki bi jo enakovredno z dru
gim vtkali v krono slovenskega 
amaterskega gledališkega igra
nja? Ali pa je kaj drugega vmes, 
da naši ne pridejo na svetlo na 
takem srečanju? Morda. Želeti 
je le, da na prihodnjem srečanju 
Dolenjci, Belokranjci in Spod- 
njeposavci ne bi bili bele vrane.

V  ________________J. JUSI /

Založbe PARTIZANSKA KNJI
GA iz Ljubljane^ SPEKTAR iz Za
greba in ZALOŽNIŠTVO TRŽA
ŠKEGA TISKA v Trstu bodo na 
svojevrsten, edinstven način poča
stile bližnjo 500-letnico kmečkih 
vstaj in 400-lptnico slovensko-hrvat- 
skega punta. Izdale bodo dragoceno 
zbirko 30 knjig, ki bo zajela izbor 
slovenske in hrvaške književnosti iz 
zadnjih sto let. Na več kot 9000 
straneh bomo v knjigah Gubčeve 
knjižnice našli opise najznačilnejših 
zgodovinskih in družbenih dogajanj 
iz naše starejše in novejše preteklo
sti, kakor so jih dojeli in umetniško 
podali slovenski in hrvatski ustvar* 
jalci.

Med slovenskimi pisatelji v novi 
zbirki so Josip Jurčič, Ivan Tavčar, 
Fran S. Finžgar, Ivan Cankar, Ivan 
Pregelj, Prežihov Voranc, France 
Bevk, Anton Ingolič, Ciril Kosmač, 
Karel Grabeljšek, Ignac Koprivec, 
Ivan Potrč in Pavle Zidar, medtem 
ko bodo v 14. knjigi zbrana krajša 
dela Janka Kersnika, Prežihovega 
Voranca, Alojza Kraigheija, Ferda 
Godine, Janeza Jalna, Matevža Ha- 
ceta in dr. Bratka Krefta. 15. knjiga, 
„Zemlja hrani korenine44, bo zbirka 
pesmi o slovenskem kmetu.

Hrvatsko književnost predstav
ljajo August Šenoa, Eugen Kumičič, 
Ante Kovačič, Josip in Ivan Koza- 
rac, Antun G. Matoš, Fran Mažura- 
nič, Vladimir Nazor, Milutin Cihlar, 
Slavko Kolar, Dinko Šimunović, 
Miroslav Krleža, August Cesarec, 
Ivan Goran Kovačič, Mirko Božič, 
Novak Simič, Hasan Kikić in Alija 
Nametak. Tudi tu bo 15. knjiga 
izbor iz hrvatske lirike.

Izbrani romani, novele in pesmi 
sodijo med najkvalitetnejše storitve, 
tako da bo zbirka v ponos vsaki 
knjižnici. Celo več: izdajatelji so
dijo, da bi morala Gubčeva knjiž
nica predstavljati jedro sleherne dru-

žilke knjižnice. Knjige bodo drago
ceno čtivo tudi učencem, dijakom 
in študentom, skratka vsem članom 
družine. Nova knjižnica bo obsegala 
28 romanov, novel in dve zbirki 
pesmi, vse pa bo predstavljalo za
okroženo celoto iz slovenske in 
hrvaške književnosti. To bo hkrati 
najpomembnejši prodor slovenskih 
piscev v hrvaški jezik, Slovenci pa 
bomo dobili vrsto najlepših del 
piscev iz bratske sosedne dežele.

Čeprav na koncu pa je ugotovitev 
o cenenosti nove zbirke velikega 
pomena: 30 novih knjig, v katerih 
bo več kot 520 tiskovnih pol, stane
v prednaročilu samo 900 din, med
tem ko bo zbirka po izidu januarja 
1973 stala 1200 din. Knjige lahko 
plačamo tudi v 9 obrokih po 100 
din. Tako cenenih knjig danes na 
domačem knjižnem trgu ni: vsaka 
knjiga bo veljala samo 30 dinarjev. 
Zato svetujemo:

naročite GUBČEVO KNJIŽNI
CO neposredno pri Partizanski knji
gi (Ljubljana, Vodnikova 53) ali pri 
vseh njenih povenenikih ali v njeni 
potujoči knjigarni!

TONE GOŠNIK

vasi, Krškem, Brežicah, Sevnici in 
Trebnjem.

Na posvetu so menili, da bi mo
rali v podaljšano bivanje vključiti 
učence že v prvem, in ne šele v četr
tem ali petem razredu šole. Seveda 
je potrebno najprej ustvariti mož
nosti za to. Šole namreč nimajo pri
mernega prostora in opreme. Učen
cem, ki preživijo vsak dan po osem 
do deset ur v šoli, bi morali omogo
čiti razvedrilo na igriščih, opremlje
nih z igrali. Od šol ima tako igrišče 
le „Katja Rupena44 v Novem mestu.

Šklenili so, da se bo aktiv poslej 
sestajal vsaj dvakrat na leto. Med 
drugim bodo udeleženci poslušali 
predavanja in obravnavali nadaljnje 
možnosti za učno-vzgojno delo v 
podaljšanem bivaniu učencev. i_ C.

Že prvošolcem
omogočiti podaljšano 

bivanje v šolah

Tončka Metelko, svetovalka za 
oddelke podaljšanega bivanja učen
cev pri Zavodu za šolstvo SRS, je 
pred kratkim govorila učiteljem 
medobčinskega aktiva v Novem 
mestu o posebnostih učnega in 
vzgojnega dela v oddelkih podaljša
nega bivanja. Take oddelke imajo 
osnovne šole v Novem mestu, Vavti

OB JAKČEVI KNJIGI

, Portret Tita'
Pogovor na Bregu -  V 
Dolenjski galeriji: »»Tito 

in Dolenjci««

Ob izidu Jakčeve knjige 
Tita“ sta založbi Oslobodjenje iz a?* 
rajeva in Državna založba Slovenije 
iz Ljubljane priredili 18. maja v NP* 
vem mestu v Jakčevi rojstni hiši ru 
Bregu tiskovno konferenco.

O knjigi, ki vsebuje množico por- 
tretov tovariša Tita, portretnih sKi 
in fotografij s srečanj slikarja Bozr 
darja Jakca s predsednikom rep 
like, ter jo obogatijo slikarjevt ose
ni spomini n a  p o r tr e tir a n c a , so spre
govorili založniki, uredniki, 
France Stele in avtor sa m .

Božidar Jakac je v enournem 
govoru s časnikarji podrobneje sp 
govoril o srečanjih s Titom, na 
terih so nastali tudi javnosti ze zn 
in objavljeni portreti.

Jakac je tovariša T i t a  portretfr 
trikrat:, 1943 med drugim zase 
njem AVNOJ v Jajcu, 1946 ozir 
1947 v osvobojenem B e o g r a d u  

1966 na Brionih.

Na tiskovni k o n f e r e n c i  so Jak&
vo knjigo ocenili kot e£̂ *ns 7n0. 
res nepresegljiv prispevek za pr ^ 
vanje 80-letnice predsednika 
dneva mladosti.

V Dolenjski galeriji so za tern od 
prli fotografsko in dokumenta«1 
razstavo „Tito in Dolenjci44, ki JI J* 
priredil Dolenjski muzej. ^  0(j 
kronološko prikazuje d o g o d k e  

prvega Titovega stika z DolenjsK 
leta 1934, ko je  partijskemu vods 
na Dunaju poročal o stavkr v r°
vi tovarni perila v Novem me J  
dalje. Razstavo bogati več Tito 
portretov, ki jih je izdelal Boz j 
Jakac.

Na otvoritvi je govoril
Golob, sekretar medobčinskega 
ta ZK za Dolenjsko, v kultur™ 
delu pa so nastopili PeYr° ; ro- 
„Dušan Jereb44 in z recitacijam - 
mana Zelnik in Melita Vovk, ^
meški gimnazijki. Razstava, ki J ^ 
omogočila IMV, bo odprta map 
iuniia.

Prijatelja akademika Božidar Jakac in prof. dr. France Sfe jf^c0 ^  
in umetnostni zgodovinar, med četrtkovo tiskovno k°n,ier*L1) 
izidu Jakčeve knjige „Portret Tita“ , na Bregu. (Foto: I. Z°r

MUZEJSKA ZBIRKA? -  Krajev
na organizacija Socialistične zveze v 
Soteski je predlagala, naj bi v „Hudi
čevem tum u44, id je edini oluanjen 
od prostorov soteškega gradu in ga 
je sporne niškovarstvena služba ob
novila, uredili krajevno muzejsko 
zbirko.

DVANAJST KONCERTOV -  
ZKPO iz Novega mesta je priredila 
dvanajst koncertov Šentjemejskega 
okteta pp osnovnih šolah. Pevci so

 -

Severjeve nagrade
V Ljubljani so spet razpisali 

nagrade sklada Staneta Severja. 
18. decembra, na dan smrti od
ličnega igralca Severja, bodo na
grade za leto 1972 podelili ta
kole:

dve nagradi za igralske stva
ritve na enem slovenskih poklic
nih gledališč, za igralsko stvari
tev studenta akademije za igral
sko umetnost (eno nagrado) in 
za igralsko stvaritev igralca kate
regakoli slovenskega amaterske
ga gledališča.

Upoštevali bodo stvaritve, na
stale od lanskega 1. decembra do 
15. novembra 1972. Kandidate 
lahko predlagajo (rok: 15. no
vember) poklicna gledališča, 
Združenje slovenskih dramskih 
umetnikov, AGRFT in Zveza 

^kultumo-prosvetnih organizacij^

peli brezplačno. Peli so zlasti tam, 
kamor redkokdaj zaide lepo zapeta 
pesem.

RAZSTAVA VOŠČENK KON
ČANA -  Janez Čm ač, slikar samo
rastnik iz Kočevja, je vrsti uspehov 
dodal še novega: razstava 34 njego
vih voščenk v kočevskem Likovnem 
salonu, odprta do predvčerajšnjim, 
je bila lepo obiskana, to pa je za vsa
kega ustvarjalca lepa spodbuda.

MEDALJE: ŠE JUTRI -  Zagreb
ški kipar Želimir Janeš je doživel v 
krški galeriji spodbuden uspeh s so
dobno oblikovanimi medaljami in 
plaketami. Po Vladimiru in Vladki 
Stoviček je 'to  tretji umetik, ki seje 
spodnjeposavskemu občinstvu pred
stavil kot medaljer. Hvalevreden je 
tudi umetnikov dar tej galeriji, ki 
želi postati središče tovrstne umet
nosti na Slovenskem. Zanimiva raz
stava bo odprta še jutri, 26. maja.

BREŽIŠKI PEVCI NA REVIJI -  
Brežiško občino bo na republiški re
viji mladinskih pevskih zborov v 
soboto, 27. maja, zastopal mladinski 
pevski zbor osnovne šole bratov 
Ribarjev. Zbor vodi Ana Marija 
Osojnik.

SEVNICA ZA 400-LETNICO -  
Junija bo v počastitev 400-letnice 
slovensko-hrvaškega kmečkega upo
ra v sevniški občini velika revija slo
venskih pevskih zborov, ob cesti 
Sevnica-Planina pa bodo odkrili 
obelisk Iliji Gregoriču, enemu od 
voditeljev tega upora. Anton Repnik: Pri južini

PREŠERNOVE 
DRUŽBE

Mali kulturni barometer
—.ju JI .  -        - . - -  —  -  - - .    —  



EETRTK0V INTERVJU

Na boljše gre
$ Tit Doberšek: » Izprem em b v  o lepšav i mesta  
 ̂domačini ne opazim o, tujci pa nam  povedo, 

da je naše mesto iz leta v  leto lepše«

* . ^ prejšnjem četrtkovem  
\  *ntervjuju je inšpektor za 
\  promet pri UJV Valentin 
S obnikar predlagal, naj 
\  Predsednik Hortikulturnega 
 ̂ društva Novo mesto odgo- 

k »ori na vprašanje, kako si to 
 ̂društvo prizadeva za olep- 

S âv°  mesta, še zlasti pa za 
\  vzSojo mladine in meščanov 
S ^  čuvanju mestnih nasadov 
\  *" cvetja. Predsednik društva 
 ̂ Ut Doberšek je odgovoril: 

\  'Mortikulturno društvo ni 
 ̂ nobena uradna organizacija, 

S Puč pa je ljubiteljsko dru- 
y j°> ki skuša spodbujati k 
S °tepšavi mesta in k ljubitelj- 
S stvu cvetja. V okviru tega 
S uresničuje društvo več akcij, 
S 1 organizirano tečejo že 
 ̂ vrsto let. ž e  tri leta komi- 

ocenjujemo vrtove in 
\  priznanja in nagrade
C ^  imajo najlepše.
S 0 110 občnem zboru po- 

..

k delimo vsako leto od 50 do 
5 /0  nagrad in priznanj, ki so 
i  m te  favna spodbuda. 
\  km nSeni d°  sP°mladiprire- 
\  vahi*J}reciavania< na katera 

god £  Predavatelje od dru-

s  m o č i n ^ atel^  m m  s p o ' 
leno diapozitivov kažejo

S ličnpUre]ene nasade in cvet-
* 50 z e l o t i  Ta P redavaW  
1 zadnio brv obiskana in je  
| vedno večje zani-

! tu d i f n ^  Priredi VSak0 le t°
c v e t l i č n i  lzleta čl°nov na 

\ _ n e  razstave. “

! o k r a s i  'a*en * cveti em in 
\ ^ sčirn? VJem ukvarjate
k

„Dajemo pobude za či
ščenje mesta. Že tri leta v 
povezavi z mestno vrtnarijo 
in komunalnim inšpek
torjem opravljamo čez leto 
več obhodov po mestu, v ka
terih pregledamo ves.mestni 
predel in sproti ugotovimo 
nepravilnosti ter predlagamo 
ukrepe. Zapisnik o tem gre 
nato tudi k inšpekcijskim 
službam. V takšnih pregle
dih največkrat opozarjamo 
na kupe navlake in smeti, ki 
brez potrebe leže po mestu 
in prav gotovo ne prispevajo 
k lepšemu videzu. Veliko si 
prizadevamo tudi za name
stitev koškov za smeti in 
stalno opozarjamo na to Ko
munalno podjetje. V mesto 
prihaja vedno več izletnikov, 
zlasti šolskih otrok, zato so 
koški za smeti prav gotovo  
potrebni domala povsod in 
jih je  še vedno premalo. 
Cigani, ki bredejo po kantah 
za smeti, nam povzročajo 
veliko sivih las. Že nekaj 
časa opozarjamo na to, da bi 
bilo treba skrbeti za reden 
odvoz večjih smeti, takšnih, 
ki ne gredo v kante in jih naš 
smetarski avto ne more od
peljati (razbite straniščne 
školjke, razstavljene peči 
itd.).

Vsa naša dejavnost spod
buja k lepšanju mesta in to 
vodilo že počasi prodira, 
kljub mnogim težavam, s ka
terimi se srečujemo, v misel
nost meščanov. V mestu je 
vedno več lepo urejenih 
vrtov, vedno več je  oken, ki 

. jih krasijo rože, in tudi 
odnos do javnih nasadov in 
cvetličnih gred v mestu se iz
boljšuje. Prevzgoja ljudi pa 
je počasna stvar, tega se za
vedamo in zato ne obupu
jemo!

Moje vprašanje: Pred dve
ma letoma je  občinska skup
ščina razpravljala o razširitvi 
IMV in hkratni preselitvi 
kmetijske srednje šole Grm 
pod Trško goro. Zdi se mi, 
da bi moralo biti to oprav
ljeno do avgusta letos, zato  
naj direktor inž. Niko Rihar 
pove, kako je  s tem. “

M. JAKOPEC

Krka, tovarna zdravil, ki je prevzela patronat nad novomeško osnovno šolo „Katja Rupena“, zelo 
pomaga učencem in vodstvu te šole. Ena izmed oblik sodelovanja je tudi pomoč pri kemijskem 
krožku, tfčenci, ki jih zanima kemija, se sestajajo v popoldanskih urah in ob strokovnem vodstvu 
Krkinih strokovnjakov poglabljajo znanje. (Foto: foto krožek na OŠ Katje Rupena)

ELA: skok z novim imenom
Septem bra 1972: razvo jn i načrt -  1975 : tr ik ra t več ja  pro izvodn ja  -  Proiz
vodnja  v  v e lik ih  serijah , izd e lk i na Zahod in Vzhod -  Brez novega prosto

ra za  »d ihan je«  bodo načrti težko  iz v e d ljiv i

V novomeški Eli pripravljajo načrt, po katerem se bo vrednost 
proizvodnje leta 1975 povečala od 21,5 milijona, kijih predvide
vajo letos, na 70 milijonov din. Do zdaj seje  Ela štela za obrtno 
podjetje, poslej pa bo podjetje za izdelavo elektrospojnih elemen
tov in elektrokonfekcijo.

Ela se je odločila za velik razvojni 
korak. Med drugim bo, kot kaže, že 
z novim letom začela v velikih koli
činah izdelovati elektrospojne ele
mente za domače tržišče in izvoz. 
To pripravlja v sodelovanju z nem
ško družbo Grote Hartmann. Dogo
vori so pri koncu.

Prve količine elektrokonfekcije 
bo Ela izvozila že v letošnjem tret
jem četrtletju. Te izdelke bodo pro
dajali tako na zahodno (omenjajo 
Zahodno Nemčijo in Italijo), kot na

Iz Soteske doline
VODOVOD -  Gaberje, Drenje in 

Soteska bodo dobili pitno vodo. 
Družine so že podpisale izjave, da 
bodo za ureditev vodovoda dale po 
2000 d in . Prebivalci bodo pomagali 
tudi pri zemeljskih delih.

AVTOBUSNA POSTAJA -  Ne
znanci so razdejali postajališče, zato 
ga bo treba spet urediti. Za red bo 
skrbela posebej najeta snažilka. Ko
gar bodo poslej zalotili, da se znaša 
nad postajališčem, ga bodo izročili 
miličnikom.

PROSVETNA DVORANA -  Za 
vzdreže vanje dvorane v Soteski 
bodo denar odtegnili iz samopri
spevka. Plačevali bodo zlasti porabo 
elektrike in čiščenje.

« V. A.

vzhodno tržišče (Sovjetska zveza, 
Romunija).

Veliko pričakuje Ela od treh no
vih izdelkov, ki jih namerava serij- 
skp proizvajati že od prihodnjega 
leta dalje. Gre za tako imenovane 
elektrospoje za vse vrste električ
nega toka, ki bodo pomenili novost 
na trgu.

Razvojni načrt Ele je vezan na 
prostor, kamor se bo podjetje širilo.

^Pred"sezon^j

rst avtomobila za »na pomoč«
stj v n s*,skl kombi bodo novomeški prostovoljni gasilci dobili na slavno- 

ec,e'io. ko bodo poCastili tudi dan mladosti in Titovo 80-letnico -  Vi- 
^ s o k  jubilej društva že čez štiri leta
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To bo uvodna prireditev v poča
stitev 100-letnice novomeškega ga
silskega društva, ki jo bodo prazno
vali 1976. Ta jubilej so se odločili 
proslaviti kar najbolj opremljeni in 
organizirani. Avtomobil je najpo
membnejše osnovno sredstvo, brez 
katerega gasilci ne morejo hitro de
lovati.

Od ustanovitve zavoda za požar
no varnost je delo prostovoljnih ga
silcev skoraj zamrlo. S tem kajpak ni 
rečeno, da se niso odzivali klicem na 
pomoč, kadar je gorelo ali je bilo 
treba reševati ljudi in premoženje iz 
vode. Glavno breme so ves ta čas 
nosili le poklicni gasilci, ki so tudi 
člani PGD.

Prostovoljni gasilci hočejo prepri
čati ljudi, da so še živi, da še delu
jejo, in nedeljsko slavje v gasilskem 
domu v Ločni naj bi bila ena propa
gandnih manifestacij.

Mimogrede naj pristavimo, da so 
gasilci že pred meseci prosili javnost 
za pomoč pri ponovnem oživljenju. 
Pri tem jih zlasti podpirajo družbe- 
no-politične in nekatere delovne 
organizacije vSZDL, krajevna skup

nost, tovarna zdravil Krka). Do jubi
leja želijo društvo pomladiti. Pio
nirski in ženski desetini naj bi se pri
družila še mladinska desetina. Zato 
vabijo vajence in druge mlade fante, 
naj se vpišejo.

Vabilo, naj postanejo podporni 
člani društva, velja tokrat Novo- 
meščanom in okoliškim prebivalcem 
ter drugim delovnim organizacijam, 
ki še ne sodelujejo v gasilstvu.

Toplice slavijo
Z včerajšnjo sejo krajevne skup

nosti in sinočnjo predstavo doma
čega filma „Zasedati** so začeli v 
Dolenjskih Toplicah slaviti krajevni 
praznik in Titov rojstni dan. Danes 
dopoldne bodo razna šolska tekmo
vanja, nato pa medšolski štafetni tek 
za pokal Partizanskega Roga na 
Bazo 20. Jutri bo v prosvetnem 
domu pel Sentjernejski oktet, po 
koncertu pa si bodo ogledali novi 
cesti v Businec in Verdun. V soboto 
se bodo pomerili strelci za pokal 
krajevne skupnosti, v nedeljo pa bo 
osrednja proslava. Po govoru pred
sednika občinske skupščine Avgusta 
Avbarja bodo nastopili pevski zbori, 
godba na pihala in šolska mladina. 
Za slavnostni začetek gradnje nove 
šole bodo občani pripeljali darovan 
les.

V maju se začenjajo obiski 
turistov, zato je prav, če se mal
ce sprehodimo po Novem mestu 
in si ogledamo, kako smo se 
ozaljšali pred letošnjo turistično 
sezono.

. Zelenih nasadov in cvetja je v 
mestu zaradi prizadevanj vrtna
rije Komunalnega podjetja in 
Hortikulturnega društva vedno 
več. Kljub temu pa posamezniki 
še vedno delajo škodo in niso 
redki primeri, ko nekateri brez 
sramu stopijo v javni nasad in si 
narežejo cvetja.

Lepo je urejeno bršlinsko kri
žišče, ki je bilo še pred leti pu
sto, prav tako so lepo urejeni do
stopi in okolje pri ločenskem in 
šmihelskem pokopališču. Po me
stu je v nasadih vedno več klopi. 
Sprehajališče ob športnih igri
ščih na Loki je zdaj v sodelo-' 
vanju s strokovnjaki iz Ljubljane 
urejeno. Topole so posekali in 
zasadili javor, platane in viseče 
vrbe. Po Glavnem trgu so po 
oknih nameščena koritca za rože 
in viseča, koritca pod oboki. 
Tega dvojega ni tam, kjer last
niki niso pristali niti na to, da bi 
rože, ki bi jim namestila vrtna
rija, vsaj zalivali.

Ragov log je urejen tako kot 
vsa leta doslej, zelo potrebno pa 
bi bilo končno rešiti vprašanje 
lastništva. Lastniki posameznih 
gozdnih parcel v njem so pri-

Eravljeni na zamenjavo, in šele 
o bo to rešeno, bodo v Rago- 

vem logu mogoči večji posegi, si
cer pa naj bi Ragov log in Porto- 
vald ostala v Novem mestu na
ravna parka.

Prizadevanj za ureditev mesta 
je torej na vsakem koraku do
volj. Potrudimo se i da bo med 
nami vedno več posnemalcev in 
da bo mesto kot cvetni nasad.

M. J.

Računajo, da se bo lahko širilo ne
daleč od tam, kjer ima zdaj obrate 
na desnem bregu Krke. Nove pro
store resnično potrebuje. Ker niso 
imeli drugega izhoda, so morali že 
do zdaj obrat za izdelavo električnih 
spajkal odpreti na Grabnu, v prosto
rih kmetijske zadruge.

SKLADI 
IN AKUMULACIJA 

VEČJI
Amortizacija se je v delovnih or

ganizacijah tudi lani povečala, in si
cer za 20 odst. v primeijavi z letom 
1970. Pri tem pa moramo upošte
vati, da je bila amortizacija ustvar
jena v gospodarstvu že 1970. leta za 
130 odst. nad predpisano, ker jo v 
podjetjih sami povečujejo, da bi 
ustvarili več za naložbe. Skladi so se 
lani v delovnih organizacijah pove
čali za 76 odst., bruto podjetniška 
akumulacija pa za 55,7 odst. Ome
njeni podatki kažejo na gospodarno 
poslovanje.

NELIKVIDNOST 
SE JE POVEČALA

Čeprav so gospodarske delovne 
organizacije lani poslovale uspešno, 
se njihov finančni položaj ni izbolj
šal zato, ker je medsebojno zadolže
vanje tudi lani še naprej naraščalo. 
Konec lanskega leta so imele delov
ne organizacije v novomeški občini 
za več kot 600 milijonov din nepo
ravnanih računov.

r  >

Uspeh
Presteu smo glasove „za“ in 

„proti*4 in se oddahnili: ljudje so 
podprli 7-letni načrt postopne 
gradnje, preureditve in dogra
ditve šol v novomeški občini. Ne 
samo to: izglasovali so samopri
spevek, kar pomeni, da bodo de
lavci, kmetje, obrtniki, upoko
jenci in drugi občani trinajstih 
krajevnih skupnosti sedem let 
(ponekod manj) segali v žep in 
nalagali denar v skupen sklad ter 
tako omogočili, da bo šolski na
črt v predvidenem času tudi ure
sničen.

Črnogledost, ki je strašila še 
med samim glasovanjem, je iz
puhtela. Umakniti se je morala 
pred zavestjo in zrelostjo večine 
ljudi, ki so z. glasovanjem ovrgli 
namigovanja na nezaupnico ti
stim, ki si prizadevajo, da bi vsaj 
vsem otrokom omogočili pri
bližno enake možnosti pri iz
obraževanju. Kot že na mnogih 
dosedanjih referendumih so pro
padu vsi, ki so stavili na ne
uspeh.

V sedmih letih bodo občani, 
delovne organizacije, izobra
ževalna skupnost in občinski 
proračun ustvarili kup denarja -  
skoraj 70 milijonov, s katerim 
naj bi zgradili dve novi šoli s 34 
učilnicami, dozidali šolam 54 
učilnic in pet telovadnic ter po
stavili en internat. To bo darilo 
sedanje organizacije zanamcem 
oziroma najmlajšim, ki nas bodo 
nekoč nadomestili.

»Dolenjski list« 
tribuna bralcev

Vozel pri odkupu
GASILSKI DOM bi radi povečali 

v Šmarjeti. Imajo načrte in denar, 
zidati pa ne morejo, ker se je za
taknilo pri odkupu zemlje. Lastnika 
ne morejo pregovoriti, da bi prodal 
zemljišče, ki ga potrebujejo za grad
njo. Ta pa je nujna, ker zaradi ne
urejenosti doma mirujejo številne 
dejavnosti. Kulturno-prosvetno dru
štvo ima v načrtu igre in druge na
stope, nima pa tega kje uresničiti, 
ker dvorana ne ustreza.

STARA ŠMARJEŠKA šola ni 
prav izrabljena, je slišati med ljudmi. 
Spodnje prostore ima kmetijska za
druga, drugi nekdanji razredi pa so 
prazni. Menijo, da bi bili prostori 
bolje izrabljeni, če bi hotel kdo v 
njih začeti obrt. Obrtniki bi bili za 
šmarješko območje dobrodošli, saj 
jih manjka.

„IMATE CEMENT?.** je slišati 
dan za dnem v šmarješki trgovini, 
kupcem pa ne morejo ustreči. Po
manjkanje cementa se pozna tudi v 
tem kraju, saj pravijo, da ljudje zdaj 
bolj gradijo kot kdaj prej.

UČITELJSKI BLOK bi bil v 
Šmarjeti nujen. Ker se učitelji vozijo 
iz drugih krajev, se to pozna pri de
javnostih. Najbolj dobrodošli bi bili 
v kultumo-prosvetnem društvu.

KOMAJ 2 KM ločita Šmarjeto od 
turističnega središča Šmarjeških 
Toplic, kraja pa sta različna kot noč 
pa dan. To pravijo, je zato, ker cesta 
do Šmarjete še vedno ni asfaltirana.
V prejšnjih letih je kazalo, da bo 
Šmarjeta naposled le rešena prahu, 
potem pa je zmanjkalo denarja.

Novomeška kronika

7000 ur za vodo
Pavel Zupet, predsednik škocjan

ske krajevne skupnosti, je v nedeljo, 
21. maja, odprl tri vodovode (v 
Osrečju, Stari Bučki in Tomažji 
vasi), ki so jih dogradili do letošnje
ga krajevnega praznika. Pitno vodo 
je tako dobilo novih 50 hiš v tej kra
jevni skupnosti, ki je zaslužna, da 
ima zdaj vodovod že 16 vasi od vseh 
29 na tem območju. Slavnostne 
otvoritve so se udeležili v vseh treh 
krajih vsi vaščani, ki so pri vodovod
nih delih opravili vce kot 7000 
udarniških delovnih ur. Krajevni 
praznik so počastili tudi gasilci in 
enote civilne zaščite z vajami.

PRAZEN VODNJAK -  Vodnjak 
na Glavnem trgu je že dalj časa pra
zen. Če ne bodo pristojni poskrbeli, 
se bo kmalil, kot že mnogokrat po
prej, spremenil v smetnjak.

NEVARNI PLOČNIKI -  O novo
meških pločnikih smo že velikokrat 
pisali in vedno brez uspeha. Iz dneva 
v dan so slabši in nevarnejši. Zlasti 
od mosta do Mercatorjeve proda
jalne, kjer si je že marsikdo zvil 
nogo. Slabše in neprijetneje je v de
ževnih dnevih, ko se v kotanjah na 
pločnikih nabira blatna deževnica.

RAZSVETLJAVA -  Ponoči pred 
Domom JLA svetilkoa že nekaj časa 
ne sveti, na Loki, pred gostiščem, pa 
včasih gori tudi po več dni hkrati.

BELE PENE IN REKA -  Ob 
obilnem deževju se je gladina Krke 
dvignila, voda pa je bila precej uma
zana. Meščane in ostale prebivalce 
ob Krki so v deževnih dneh presene
čale goste bele pene, ki so plavale 
po umazani reki in se skoraj redno 
pojavljajo takrat, kadar je reka uma
zana zaradi deževja.

TRŽNICA -  Tudi ta ponedeljek 
je bila tržnica dobro založena, obi
skale pa so jo številne gospodinje, ki 
so imele veliko dela, da so premerile 
celo tržnico. Cene sc od prejšnjega 
tržnega ponedeljka niso spremenile 
in so bile: limone 8 din, stari krom
pir 1 din kilogram, zelje 5, suhe slive 
7, jajca 0,70 do 1 din, mlada čebula 
7, solata 6 do 8 din, stari in mladi 
česen 10 din, paprika 25, češnje 10, 
paradižnik 18 din, korenček 9, ku
mare 11 din, fižol 10, čebulček 5

din, domači med 14 din-liter, ba
nane 7 din, pomaranče 6, jabolka 6 
din in koleraba 4 din.

IZLET -  Hortikulturno društvo 
vabi člane in ljubitelje cvetja na izlet 
v Maribor (z ogledom mednarodne 
razstave cvetja) in na Pohorje v so
boto, 27. maja. Prijave sprejemajo v 
cvetličarni na Glavnem trgu, kjer 
povedo tudi za podrobnosti izleta.

ROJSTVA -  Rodili sta: Marica 
Martinič iz Ulice like Vašte 17 -  
Natalijo in Zdenka Bukovec z Za
grebške 16 -  dečka.

POGREBI -  Umrla sta: Antonija 
Fink, 50, snažilka iz Irče vasi, in 
Janez Zupanc, 96, socialni podpira
nec iz Volčičeve ulice.

-  Ena^ospa je rekla, da se Novo- 
meščanom ni treba bati za kruh, saj 
ga imajo ponekod toliko, da z njim 
polnijo smetnjake.
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Gasilci industrijskega gasilskega 
društva Rudnik Kočevje se pridno 
pripravljajo na republiško tekmo
vanje rudarskih gasilskih društev, ki 
bo 2. julija v Kočevju.

„To bo tudi zadnja večja sveča
nost ob prenehanju obratovanja 
Rudnika, kaj pa bo potem z našim 
gasilskim društvom, še vedno ne 
vemo,“ mi je povedal Franci Kuž
nik, poveljnik tega društva, ko sva si 
ogledovala gradnjo novega gasilskega 
doma na Rudniku.

„Na tem tekmovanju bo nasto
pilo 10 rudarskih društev iz vse Slo
venije. Simbolično bodo nastopili 
tudi starejši člani našega društva.

Posebna zanimivost bo tekmo
vanje pionirskih ekip. Iz naše občine 
bodo nastopile pionirske ekipe iz 
Šalke vasi, Rudnika in Fare.“

Poveljnika sem vprašal, zakaj so 
se prav zdaj odločili za obnovo 
doma in kdo vse prispeva za obno
vo. Pojasnil je :'

„Imamo veliko članov, dobro 
opremo, ki nam jo je nabavljal Rud
nik, orodjarna pa je bila premajhna, 
razen tega pa še stara, gnila in bi se

že skoraj sama podrla. Merila je 
6 x 9 m, nova pa bo 9 x 10 m, se 
pravi, da bo skoraj še enkrat večja.

Pri gradnji nam pomaga Rudnik, 
sicer pa delamo gasilci prostovoljno. 
Poveljnik gradbenega odbora je 
Alojz Smolič, ki je dal tudi pobudo 
za obnovo gasilskega doma.

Omenil sem že, da imamo dobro

opremo in gremo gasit tudi izven 
Rudnika, če nas pokličejo. Kako bo 
zdaj, ko je Rudnik združen z ITAS, 
še • ne vemo. Morda bomo enota 
ITAS ah pa koga drugega.

Drugega julija pa le pridite na tek
movanje. Bo tudi zabava in vese-

hCa J. PRIMC

Kaznovana skromnost
Rafko Jenko: »Ne bi protestirali če bi razdelili 

denar vsaj približno prav.«

„Vsi priznajo, daje bila kočevska občina pri delitvi republiškega 
denaija za urejanje stanovanj borcev zaradi skromnosti in pošte
nosti prikrajšan, noben pa ničesar ne ukrene, da bi stoijeno krivico 
popravili," je poudaril na posvetu političnega aktiva kočevske ob
čine poslanec Drago Benčina.

Občine so namreč dobile pri prvi 
delitvi 35 odstotkov tistega, kolikor 
potreb so prikazale, in ne z ozirom

Marljivi rudniški gasilci sami povsem na novo grade svoj gasilski 
dom, ker je stari dotrajal. Svečano ga bodo odprli 2. julija, ko bo 
tu republiško tekmovanje rudarskih gasilskih društev. (Foto: J. 
Primc)

DROBNE IZ KOČEVJA
AKCIJA MLADIH -  Mladina 

TVD Partizan Kočevje, ostalih 
športnih društev in klubov se pri
pravlja, da bo med počitnicami so
delovala pri gradnji novega asfalt
nega rokometnega igrišča, razširitvi 
košarkarskega igrišča ter ureditvi 
stadiona in parka Gaj. Delo bo vodil 
novi center za vzdrževanje in grad
njo športnih objektov v Kočevju. 
Nova športna igrišča bodo narejena 
že za letošnji občinski praznik.

RIBIŠKE DOVOLILNICE lahko 
odslej dobite pri Turističnem biroju 
podjetja AVTO Kočevje, in sicer za 
Kolpo in Rinžo. Dovolilnice (dnev
ne) bodo izdajali domačim in tujim 
turistom in s posebnimi olajšavami 
članom -  ribičem iz krajev izven 
območja občine Kočevje. Iz okrož
nice je razvidno, da bo dovoljeno na 
razne načine loviti v Kolpi potočno 
in kalifornijsko postrv, lipana, sulca, 
ščuko in razne belice, v Rinži pa 
ščuko, krapa in linja.

ZA LEPŠE OKOLJE -  Komisija 
za varstvo okolja in urejanje mesta 
je že sprejela delovni program in 
prednostni red dela. Člani komisije 
so dobili zadolžitve za pričetek 
izvrševanja programa, ki zajema iz
delavo dolgoročnega načrta urejanja 
parkov, smetišč, vprašanje kamnolo
ma in ostalih nalog. Vsa ta dela spa
dajo že v program priprav za jubi
lejno proslavo 30-letnice zbora slo
venskih odposlancev, ki bo leta 
1973. Dolžnost občanov je, da ko
misiji pomagajo, ne pa, da samo kri
tizirajo in modrujejo.

IMENA NOVIH ULIC in naselij 
delajo še marsikomu preglavice. Prav 
bi bilo, da bi izobesili načrte mesta 
z imeni ulic v nekatere razglasne vi
trine.

ZADNJI DVE POPLAVI sta nare
dili veliko škode na poljih in vrtovih 
ob Rinži, največ pa na stadionu in 
igriščih v parku Gaj. Na stadionu je 
stala voda tudi do pol metra visoko.

ZADNJA PREDSTAVA -  Ljub
ljansko mestno gledališče bo imelo

zadnjo predstavo v tej sezoni 30. 
maja. Predstava bo ob 17.30 v 
Domu Jožeta Šeška. Podrobnosti so 
razvidne s plakatov.

NAVAL NA KEGLJIŠČE -  Keg
ljišče, k ije  bilo doslej odprto od 15. 
do 22. ure, bo odslej vsak dan -  
razen ponedeljka — od 10. do 23. 
ure. Za to so se odločili, ker je ve
liko zanimanja za kegljanje in so 
steze vedno zasedene. Zdaj jih rezer
virajo tudi posamezne sindikalne 
podružnice za svoje člane.

DOBRO KURIJO -  Čeprav je 
bilo doslej izrečenih precej pikrih na 
račun centralnega ogrevanja iz ke
mične tovarne, je treba zdaj reči 
tudi kaj pohvalnega. Pomlad je de
ževna in hladna, iz kemične pa poši
ljajo paro, čeprav je prvi maj že 
dolgo mimo. Stanovalci blokov, ki 
nimajo dimnikov, in starši majhnih 
otrok so kemični tovarni za to po
zornost hvaležni.

DRAGAN PREDAVAL -  Pre
tekli petek je predaval Zvone Dra
gan, predsednik komisije za gospo
darska vprašanja CK ZKS o današ
njih gospodarskih tokovih. Name
njeno je bilo tudi gospodarstveni
kom, direktorjem in vodstvom 
osnovnih organizacij ZK.

-  In zakaj se tako rad zlažeš?
-  Sem oni dan nekaj po pravici 

povedal, pa sem moral takoj na za
govor na sodišče.

na resnične potrebe. Občine potreb 
niso prikazale po enotnih merilih. 
Nekatere so prikazale stvarne potre
be, nekatere so verjetno celo preti
ravale, borci kočevske občine pa so 
pri popisu mnoge prosilce — borce 
zavrnili, češ da lahko še malo po
trpijo in da bodo popisah le najnuj
nejše primere; in še pri teh so upo
števali zelo skromne zneske. V ko
čevski občini ugotavljajo, da še 188 
borcev nima urejenih svojih stano
vanjskih zadev, od tega 46, zajetih s 
prvim popisom leta 1968, in 142 
„novih41, se pravi takih, ki sojih pri 
prvem popisu zavrnili.

Žalostno je, da krivica, prizadeta 
kočevskim borcem, ne bo poprav
ljena, kot se spodobi za borce, socia
liste in komuniste, ampak da jo 
bodo skušali popraviti s pomočjo 
„skupščinskega glasovalnega apa
rata “ . Izmed 60 občin naj bi po se
danjem predlogu dobilo „dodatna 
sredstva za stanovanja borcev“ kar 
34, čeprav jih je zahtevala samo ko
čevska. Ko so ostale „zavohale" de
nar, so pristavile lončke. Nekakšna 
utemeljitev tega predloga pa se glasi: 
„Da bo zdaj več občin glasovalo za 
razdelitev tega denarja.“ Pri tem pa 
tudi dodajajo, da kočevska občina 
ne bi smela dobiti v primerjavi z 
drugimi preveč, ker bi sicer ostali 
glasovali proti!

Ves postopek pri razdeljevanju 
tega denarja ni niti malo sociali
stičen, če je seveda res tak, kot je 
bilo prikazano na posvetu v Ko
čevju, ki se ga je udeležil tudi repu
bliški sekretar za urbanizem Boris 
Mikoš. Posebno tragično pa je, da 
morajo kočevski borci na to , jgro“ 
pristati, če hočejo, da bodo sploh 
kaj dobili. Žalosten je tudi poduk 
tega, namreč, da niti v socializmu ne 
smeš biti preveč socialističen, skro
men oziroma pošten, sicer boš po
tegnil krajši konec.

J. PRIMC

Gradbena zemljišta
Navzlic številnim podražitvam 

gradbenega materiala je v Kočevju 
in okolici še precejšnje povpraše
vanje po parcelah za gradnjo družin
skih stanovanjskih hiš. Stanovanjsko 
podjetje Kočevje, ki je pooblaščeno 
prodajati gradbene parcele, je razpi
salo javno licitacijo za v sredo, 31. 
maja. Licitacijo so lahko razpisali, 
ker so od zasebnikov odkupih zem
ljišče v zazidalnem okolišu pri 
„Strelišču4*. Na licitaciji bodo pro
dajali tudi tiste parcele izven Ko
čevja, ki so še na razpolago.

-d r

Podpreska: 
hvaležni gasilci

Lesno industrijsko podjetje LIK 
iz Kočevja in njegov obrat v Pod- 
preski dobro skrbita za požarnovar- 
stveno službo. S posredovanjem 
obratovodje lesnega pbrata Pod
preska Milana Pajniča je LIK lani 
pomagal gasilskemu društvu Podpre
ska pri nabavi motorne brizgalne, 
letos pa je nabavil in montiral na 
novi hali električno sireno. Za po
moč pri nabavi motorne brizgalne, 
za nabavo in montažo električne 
sirene in vsestransko dobro sodelo
vanje se gasilci vasi Podpreska in 
Lazca kolektivu LIK lepo zahvalju
jemo.

Ribe vlagajo

KOČEVSKE NOVICE

Tudi letos mladinska 
sekcija pri RD Kočevje

Kočevski ribiči bodo letos vložili 
v Rinžo 5000 mladih ščuk in 400 
krapov.

V Kolpo in Čabranko bodo vlo
žile ribiške družine Kočevje, Brod 
na Kolpi in Čabar skupno 20.000 
mladih lipanov, 5000 sulčkov, 
100.000 čisto majhnih postrvi (za
roda) in 5000 merskih postrvi.

Posebnost letošnje sezone ribo
lova na Kolpi, ki se je že začela, je, 
daje na območju Kuželj-Slavski laz 
dovoljeno le muharjenje, se pravi lov 
brez vodne kroglice (s „flikarico").

Kočevski ribiči bodo tudi letos 
ustanovili pri svoji družini mladin
sko sekcijo. Karta za mlade ribiče 
bo veljala 80 din. Mladinci jo vpla
čajo pri blagajniku A. Skendru (sa
mopostrežba), dobe pa pri tajniku 
Marjanu Krivcu (pošta).

Pobratenje
Podpis listine 4. junija

Delegacijo za podpis listine o 
pobratenju občin Ajrcevia (Ita
lija) in Ribnica je na zadnji seji 
imenovala občinska skupščina 
Ribnica. Vodil jo bo predsednik 
občinske skupščine Bogo Abra- 
hamsberg, v njej pa bodo še se
kretar občinske konference ZK 
Danilo Mohar, predsednik ob
činske organizacije ZZB Jože 
Tomšič, predsednik občinske 
konference SZDL Marko An
zeljc, predsednik občinskega sin
dikalnega sveta Franc Zajc in taj
nik občinske skupščine Rudi 
Brinšek. V delegaciji bo tudi tol
mač, vendar še ni določen.

Listina o pobratenju bo pred
vidoma podpisana 4. junija, ko 
bo v Arcevii velika žalna sloves
nost za partizani, padlimi v drugi 
svetovni vojni. Ta svečanost in 
podpis listine o pobratenju bi 
morala sicer biti že v začetku 
maja, a je bila prestavljena za 
mesec dni zaradi volitev v Italiji.

Ribniška delegacija bo ob 
podpisu listine o pobratenju po
darila Arcevii sliko (olje) aka
demskega slikarja Marjana Pli
berška „Ribniška dolina4.4 Slikar 
je ustvaril to sliko letošnjo po
mlad, slikal pa je dolino iz Tatin
skega laza v Veliki gori.

J. PRIMC

Gasilci dobro opremljeni^
40  novih  podčastnikov -  Požarov ni bilo -  ' 

let Dolenja vas, 50 Zamostec, 40 Bukovico^

V Ribnici je bil pred kratkim 
občni zbor občinske gasilske zveze, 
la mu je prisostvoval tudi Lovro Ra- 
čigaj, član Gasilske zveze Slovenije. 
Na njem so podelili tudi priznanja 
zaslužnim gasilskim častnikom in 
podčastnikom.

Največja gasilska manifestacija le
tos bo proslava 100-letnice gasilske
ga društva v Dolenji vasi. 50-letnico 
delovanja društva bodo slavili v Za- 
mostecu, 40-letnico pa v Bukovici.

V ribniški občini deluje 23 gasil
skih društev. Razen dveh so vsa de
lavna. Tudi opremljena so še kar do
bro, saj ima večina društev motorne 
brizgalne, ki so jih večji del nabavili 
s svojim denarjem.

Požarov, razen nekaj manjših, v 
preteklem letu ni bilo. Kljub temu 
niso zanemarili strokovnega izpopol

njevanja. Vzgojili so 40 noV̂ *?je 
sicih podčastnikov. Slaba stranP^. 
ker je med mladino premalo zai 
nja za gasilstvo. Z vzgajanjemi 
dega rodu za gasilstvo bi mo 
četi že v osnovni šoli. ^

Gasilci so pomemben ci v  
ljudskega odpora. Zato tesno> 
lujejo s civilno zaščito in rib 
garnizonom. ah letif i

Več društev si je v zadflJJ 
zgradilo gasilske domove, ^  nj^jd 
ski dom potrebujejo tudi v Vjj 
in Sodražici, vendar dalj od 
da bodo gradili, še niso pri•su- p  

Gasilce iz ribniške °bcm neiesu 
na republiškem gasilskem k toj 
v Murski Soboti zastopala ^  
Šobar st. in Edo Tanko, oba | 
letna gasilska voditelja.

35-krat je darovala jg?
Učiteljica Vesna Lavrič prva krvodajalk*^,

Nedavne proslave dneva krvo
dajalcev v Ribnici se je udeležilo 
okoli 200 krvodajalcev iz vseh ob
močij občine. Pozdravila jih je pred-

Kdo je kaj pri gasilcih?
Vodstvo občinske gasilske zveze izvoljeno

Na prvi seji novega upravnega od
bora občinske gasilske zveze Ribni
ca so za predsednika ponovno izvo
lili Toneta Adamiča iz Zadolja, za 
podpredsednika pa Alojza Kosa iz 
Ribnice in Franva Knavsa iz Malega 
Loga.

Za poveljnika občinske gasilske 
zveze je bil ponovno izvoljen Tone 
Šobar st. iz Ribnice, za namestnike 
poveljnika pa Simon Lesar iz Zapo- 
toka, Anton Lavrič iz Loškega po
toka. Lado Oražem iz Dolenje vasi. 
Anton Marolt in Albin Pelc, oba iz 
Ribnice; slednji je tudi gospodar. Za 
tajnika so ponovno izvolili Eda Tan
ka iz Ribnice.

Za predsednika nadzornega od
bora so izvolili Alojza Češarka, gasil
skega veterana iz Ribnice. Izvolili so 
tudi upravni odbor gasilskega skla
da, za predsednika pa Franca Trda- 
na iz Dolenje vasi. Izvolili so še ne
katere druge funkcionarje občinske 
gasilske zveze.

Gasilce iz ribniške občine bosta 
na bližnjem republiškem gasilskem 
kongresu v Murski Soboti zastopala

delegata Tone Šobar st. in Edo Tan
ko.

Na seji so razpravljali tudi o letoš
njih nalogah gasilske organizacije. 
Najpomembnejše so: strokovno iz
popolnjevanje članstva, vključevanje 
žensk in mladine v gasilske vrste ter 
organiziranje gasilskih proslav, ki 
bodo v juliju v Bukovici, v avgustu 
pa v Zamostecu in v Dolenji vasi.

o/ječ*®8
sednica občinskega odbora * 
križa dr. Vida Cvar, nat° 
stopili učenci osnovne š°*eharfliofli' 
s petjem in recitacijami ter n 
karji ribniške glasbene šole-

V drugem delu proslave s° ,̂ yj- 
po del ih 34 najzaslužnejših  pe
stom Rdečega križa spomin 
znanja in značke, zatem Pa |ci 
lili značke 139 krvodajalce 
darovali kri pet in večkrat.

Največkrat je darovala Kr ^  
Lavrič, učiteljica iz Ribmc ■ {0 p 
35-krat. Vesna Lavrič že |
uspešno deluje v vodstvu^otj Jye p  
odbora RK Ribnica. Taki lj»« f 
najbolj zaslužijo priznanje- ^

List za vsako9ar 
»Dolenjski l i ^

0RTNEŠKI POROČEVALEC

Donitovi razgledi
„Donitovi razgledi44, glasilo DO

NITA iz Medvod, ki ima obrat tudi 
v Sodražici, je gotovo tehnično naj- 
boljemrejevano glasilo -  pa tudi vse
bini ni kaj oporekati -  ki izhaja za 
naš del Dolenjske. Takoj se vidi, da 
„imajo prste vmes44 poklicni novi
narji- Vendar brez spodrsljajev tudi 
pri njih ne gre. Tako npr. pišejo So- 
dražičani namesto Sodražani in da 
je 26. marec občinski praznik So
dražice, v resnici pa je praznik ob
čine Ribnica. Svoj krajevni praznik 
praznuje Sodražica prav danes, 25. 
maja, v spomin na odhod večje 
skupine Sodražanov v partizane.

SODRAŽICA:
NOVO DRUŠTVO

Ustanovni občni zbor sadjarskega 
in vrtnarskega društva bo v Sodra
žici 29. maja. Ta dan bo še ogled 
vrtov in parkov, sestanek vrtičkaijev 
in predstavnikov krajevne skupnosti, 
znani strokovnjak Jože Kregar pa bo 
imel ob 17. uri predavanje s skiop- 
tičnimi slikami o vzgoji in ureditvi 
vrtov.

POLŽE LOVE -  Polžja kupčija 
se je razbohotila. Postranski zaslu
žek šolarjev cvete. Vsepovsod je pol
no majhnih skupin, ki tekmujejo, 
katera bo nabrala več polžev. Seve
da ima tudi ta kupčija kot vsaka 
druga svoje pravilo, in sicer, da mo
rajo biti polži čim bolj debeli. Zaslu
žek je kar dober. Naši mladini vrže 
ta lahka in hitra jutranja in popol
danska zaposlitev marsikateri dinar.

GRMADA SE PREBUJA -  Če
prav nekateri tarnajo, da turizem in 
planinstvo umirata, tega za našo 
Grmado ne moremo trditi. Grmada 
s svojo lepo okolico, z lahkim in hi
trim dostopom iz vseh treh dolin ter 
z dobro in ceneno postrežbo še ved
no vleče in je priljubljeno nedeljsko 
izletišče. Naši turistični delavci so 
kar zadovoljni in vabijo mlado in 
staro na nedeljski izlet. Samo 4 km 
z ortneškega asfalta, in že ste v nje
nem objemu.

ORTNEŠKA FOTO RAZSTAVA 
je iz leta v leto oziroma iz meseca v 
mesec večja in boljša. Zato bi jo mo
rali prestaviti na bolj razgleden kraj 
in dostopen večjemu krogu ljubite
ljev fotografije in naših krajev. Prav 
primerno mesto bi bilo ob avtobusni 
postaji. Tja bi sodila tudi pokra
jinska tabla, ki sedaj samuje na pero
nu železniške postaje, kjer ni več 
potniškega prometa.

NEVARNOST -  Ortneški mosti
ček smo že odpisali, nismo pa še ne
varnosti, ki pretijo voznikom iz rib
niške smeri. V nočnem času lahko 
nehote zavijejo na cestni odcep in 
padejo v potoček, ker je most po-

drt. Ne bo težko ugotovi« 
vendar to kraju ne bo v . 
nje stanje nas spominja n 
pačijo prekopane ceste. v

občan
vprašuje

d eže'
-  Po čem pa veš, kdaj

- Cim - J - i S a S *
rože po parkih, poj 
čez pet ur že ploha-

•  razfi-

ta in so na njej že

d,"iS'S“”oi?rHgr*1
šolski p la v a ln i  bazen-

_ Si dišal 
inšpektoija, ki je n8$j n #  
razlagal, kako so „ai*18
kmetje v rit? brai, da s° eSto- Nejazsem ̂ ^ o ^
kmetijski sejem v 
Ried.

DOLENJSKI LIST Stran uredil: JOŽE PRIMC št. 21 (1156) -

Marljivi gasilci grade svoj dom
Odprli ga bodo julija, ko bo tu veliko gasilsko tekmovanje

Obrat Modne konfekcije KRIM v Sodražici sodi med mlada ribniška podjetja, vendar seje že . 
uveljavil. V razmeroma kratkem času so se delavke v tem obratu usposobile tako, da delajo zfi 
obleke predvsem za izvoz. (Foto: J. Primc)

REŠETO



Na začetku poti
predhodne prakse, pa ji vseeno gre

Dsenija Khalil je končala prvo 
stopnjo ekonomske fakultete in 
J® že dve leti zaposlena kot 
knjigovodkinja osebnih dohod
kov _-v podjetju BEGRAD. Iz
volili so jo  za sekretarko aktiva

-  Kot članica konference in 
komiteja ZK dobro poznate pro
gram in smernice za delo. Kako 
ga hkrati kot sekretarka aktiva 
uresničujete v praksi?

„Tudi aktiv ima svoj program, 
prilagojen občinskemu. Kon
kretno gre za urejanje samo
upravnih odnosov, za odpravo 
socialnih razlik, za uresničevanje 
ustavnih dopolnil, proučevanje 
poslovanja podjetja za kadrov
sko problematiko ter vprašanja 
življenjske ravni zaposlenih. Pro
gram je napisan, uresničujemo 
pa ga postopoma, vendar to ni 
tako lahko, kot si kdo pred
stavlja."

-  S katero od navedenih 
nalog se je vaš aktiv letos največ 
ukvarjal?

„Komunisti v podjetju smo 
največ sodelovali pri usklajeva
nju osebnih dohodkov po druž
benem sporazumu. Rezultat je 
ta, da so se zaposlenim z najniž
jimi osebnimi dohodki zaslužki 
povečali, tako da znaša zdaj 
minimalni osebni dohodek 860 
dinarjev. Sicer pa se sestajamo 
pred zasedanji upravnega od
bora, sprejemamo stališča do 
gradiva, ki ga ta obravnava in ga 
zastopamo.“

-  Kakšne pomanjkljivosti 
opažate pri delu?

„Po mojem so aktivi preveč 
prepuščeni sami sebi in lastni iz
najdljivosti Morda je v tem tudi 
razlog, da sprejemanje novih čla
nov ne poteka tako naglo, kot bi 
želeli. “

R. B. _

n£ '  P?*®? tega je postala še čla
nica občmske konference Zveze 
t . ^ ^ t o v  in občinskega komi
teja v Črnomlju.

v J l ae^ t  se je znašla sredi 
e a^ i,^ zb en o -p o iitičn eg a  do- 
kot čeprav se prej
ni a’ kakor sama pravi,
vala no družbeno udejstvo-

LANI UGODNO
17. maja je občinski zbor delov

nih skupnosti v Črnomlju razpravljal 
o zaključnih računih gospodarskih 
organizacij za leto 1971 in obravna
val investicijsko programe za letoš
nje in prihodnje leto. Obenem so 
odborniki razpravljali o pripojitvi 
Gostinskega podjetja k ljubljanske
mu' Viatorju ter predvideno integra
cijo toplo priporočili.

ZAUPNICA 
DIREKTORJU

Ob reelekciji v semiški tovarni 
kondenzatorjev je delavski svet po
novno izvolil za direktorja Franca 
Koširja, ki že vrsto let uspešno vodi 
podjetje. Direktoiju je bila izgla
sovana ponovna zaupnica.

TEKMOVANJE 
NA VINICI

Prejšnji teden je bilo v počastitev 
dneva mladosti na Vinici občinsko 
šolsko prvenstvo v šahu in malem 
nogometu, ki ga je organizirala ob
činska Zveza prijateljev mladine. V 
šahu so v deških ekipah prva mesta 
osvojili Stari trg, Vinica in Črno
melj. Med deklicami so se za naj
boljše šahistke izkazale Viničanke in 
šolarke in Starega trga. V malem no
gometu je bila prva ekipa Črnomlja, 
sledijo pa Viničani in Semičani.

ČRNOMELJ — V počastitev dne
va mladosti je bilo ekipno šahovsko 
tekmovanje, na katero se je prijavilo 
precejšnje število ekip, vendar sta se 
tekmovanja udeležili samo dve. 
Ekipa Starega trga ob Kolpi je pre
magala Preloko s 3:1 (Kobe -  Pavla- 
kovič 1:0, Šterk -  Starešinič 1 .1:0, 
Mavrin -  Plut 0:1, Mihalič -  Stare
šinič II. 1:0). (V. K.)

METLIKA -  V torek, 23. 
maja, so zaposleni v tovarni 
BETI, kamor spada, gostinska 
enota GOSTUR, na referendu
mu glasovali za pripojitev gostin
stva k ljubljanskemu Viatorju.

Predlog: nedelavne odpoklicati
kupščina temeljne izobraževalne skupnosti zavrača očitke na svoj račun 

-  Na področju vzgoje in izobraževanja gre za očiten napredek

«m om aT î ™ UPS  posk,va"ia
Zavodi in ? 1 u8°dno ocenila, 
teno “  foIe 80 Poslovali nemo-
reS S h lS Ž VSen?. Zaradi doPolnilnih repubhških sredstev, čuti pa se še

S K M r * za tav“,idjsko
iz o W  S°i Ug0,t° vili» se temeljna 
^ ra z e v a ln a   ̂skupnost ni pečala
čaja finančnega zna-
P°ZnaS - s0 * večkrat očitah ne- 
Ščala n razmer, temveč se je spu- 
izobrafl^ X vsa vprašanja vzgoje in 
kazali ^ arya v domači občini. Po- 
neiasnf!?* '?!0 drugo plat medalje: 
Razčistili1 t li ^ k o  sproti in hitro 
^sedani’n i^  P ^ nekateri člani se 
PredlaJii ^ ,  ude,eževah. Tokrat so 
80 defeeini« m skupnostim, ki
^ P šč in n  TioSVOje. Predstavnike v 
P°kličein in u naJ nedelavne od-

0  n 2 ?  r  Jlh ^m enjajo. 
nim Šolam sredstev posamez-
^.občinski J i  razPraye že
P°novno ohriv ,a Pa s° zadevo 

ter zv rn ili
5 0 debli S° ’i so sredstva

hh P° enakih merilih za

vse, zato pripombe s tem v zvezi 
smatrajo za neumestne.

Poudarili pa so, da velja pokazati 
tudi na uspehe pri razširitvi neob
veznega programa vzgoje in izobra
ževanja, ker ti niso majhni. Gre za 
velik napredek pri štipendiranju in v

/    >

Nič ne zaleže
Kljub opozorilom nekateri 

Črnomaljci še vedno parkirajo 
avtomobile na zelenicah v mestu 
in delajo škodo, ki je posebno 
očitna ob dolgotrajnem deževju. 
Največ trme in nezainteresira
nosti za lepšo podobo mesta 
kažejo doslej lastniki vozil v na
selju Pod smreko: NM 94-16, LJ 
718-30, NM 118-62 in v Ulici 
21. oktobra lastniki vozil ZE 
503-27, NM 153-83 in NM 
145-02. Navedene so predlagali y 
kaznovanje sodniku za prekrške.

•  k o n fe k c i j01 nakupom tekstilnega blaga, perila, pletenin,
•  2alot»o C ali prePr°8 se vam izplača brezobvezno ogledati 

8e v Poslovalnici

f P elefekstil“  Č R N O M E L J

'Črnomaljski drobir

kadrovski politiki. Poleg 42 štipen
distov, ki jih TIS že ima, so razpisali 
še 23 štipendij na višjih in visokih 
šolah ter neomejeno število štipendij 
za I. letnik gimnazije. Priporočajo 
pa, naj bi mnenje o idejni usmerje
nosti prosilca -  kandidata dala vod
stva šoL

Bistven napredek je tudi v tem, 
ker bo letos prvič uvedeno podaljša
no bivanje na šolah, vsi novinci pa 
bodo brezplačno obiskovali malo 
šolo pred vstopom v prvi razred.

V nedeljo slavijo 
pionirji-gasilci

V nedeljo, 28. maja, bo v Črnom
lju proslava ob 25-letnici dela pio
nirjev gasilcev. Hkrati bodo počastili 
jubilej predsednika Tita in 30-let- 
nico pionirske organizacije. Dopol
dne bodo pred gasilskim domom 
črnomaljski pionirji gasilci razvili 
svoj prapor, nato pa bo sprevod, v 
katerem bodo sodelovali tudi gostje 
od drugod, krenil skozi mesto. Pri
pravljajo tudi kulturni program ter 
svečano podelitev letošnjih občin
skih priznanj Osvobodilne fronte.

5 S f S E<5b0cS!?K 80 v Črnomlju 
wa yanJ4 tržaškega 

n°2elenje“ je h.?rCf Stav‘ »Tramvaj 
j!? a doma J w  dv? rana prosvet
li® sto jita  pr ! ° j ^ ° a’ P adali so
S ?  ° w S i ' i f ^ d,ltev 80 si o b d a l i

triip okobce, saj so Drioe- 
8a fc velitnSebni  ?vtobusi. razen

i  ^RGamiv 0 n*b avtomobilov. 

5[A b' radUeh'°RJI JURJEVA-
S?Jnice Učne o lP u 813^  montažne 
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URESNIČEVANJE 21. in 22. 
ustavnega dopolnila v praksi je bila 
osrednja točka na zasedanju razširje
nega plenuma občinskega sindikal
nega sveta, ki je bilo 13. maja.

ODBOR KRAJEVNE ORGANI
ZACIJE SZDL je ponovno zahteval, 
naj bi ob predvideni rekonstrukciji 
ceste Čmomejj-Kanižarica uredili 
pločnike za pešce. Posebno starši so 
zdaj vsak dan v strahu, če se bo nji
hov otrok živ in zdrav vrnil iz šole.

25. MAJA BO v garniziji sprejem 
v mladinsko organizacijo za vse šole 
na Črnomaljskem območju, razen 
viniške. Otroci so skupno s pripad
nika JLA pripravili kulturni pro
gram. Obenem si bodo ogledali živ
ljenje v vojašnici, pripravljajo pa jim 
tudi vojaško kosilo.

Folklorne skupine iz mesta in 
vasi že pridno vadijo za juije- 
vanje, ki bo letos 10. in 11. ju
nija v Črnomlju. Čeprav v pri
kazu starodavnih običajev in 
kol program ne spreminjajo, pa 
je treba vendarle vsako leto ne
kajkrat preizkusiti, če kosti 
niso zatrdele in če glas ter tam
burice dajejo pravšnje melodije 
(Foto: R. Bačer)
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Na cesti Metlika—Rosalnice gradijo s polno paro. Delavci in stroji hitijo, da bi čimprej začeli polagati 
asfalt, toda letos je vreme kot zakleto, zato celotna gradnja kasni. (Foto: R. Bačer)

Tepeni zaradi usmiljenja
Zamrznjene cene ogrožajo poslovanje Doma počitka v Metliki, kajti izgubi 

  se ne bo mogoče izogniti, če bo Slo tako naprej

Cena oskrbnega dne v metliškem 
domu počitka je ostala v poprečju 
25 din na osebo, čeprav so se v 
dobrem letu dni osnovna živila, kot 
na primer meso, mlečni izdelki, ma
ščobe in kuijava, podražila za okrog 
45 odstotkov.

Zavod je močno prizadet največ 
zaradi tega, ker že pred zamrznitvijo 
ni povišal cen. Upokojenci in nizki 
občinski proračuni so se zaposlenim 
v zavodu smilili, zato so vedno iskali 
vse možne notranje rezerve, da bi 
lahko obdržali čim nižje cene. To se 
jim zdaj močno maščuje.

Vsaj za 30 odstotkov bi zavod 
moral podražiti oskrbni dan, če se 

hočejo izogniti izgubi in poslovati 
tako, da bi lahko sproti odmeijali 
nekaj sredstev za vzdrževanje stavb 
in urejanje razmer. Sedanja cena 
predstavlja torej le akontacije, o če
mer so že.obvestili prizadete občin
ske skupščine, ki imajo svoje ljudi v 
domu, kajti razliko bo treba po od
mrznitvi poravnati za nazaj.

Ker stroški ne krijejo dohodkov, 
zavod tudi še ni sprejel letošnjega 
finančnega načrta. Po sedanjih po
gojih poslovanja bi morali namreč

KDO JE KRIV?
Na cesti Metlika—Svržaki so lani 

kopali jarke za vodovod. Ko so v 
podaljšku Vinogradniške ceste proti 
Čurilam že precej izkopali, pa cevi 
niso položili. Jarek, 1,60 m globok, 
se je čez zimo sam od sebe precej 
zasul. „Zakaj tako? “ , se sprašujejo 
občani, ki za taka dela plačujejo 
samoprispevek.

PRIZNANJA BODO
Občinski odbor Rdečega križa v 

Metliki pripravlja proslavo, na kateri 
bodo podelili priznanja in odlikova
nja krvodajalcem, ki bi že morali do
biti značke in diplome, pa jih niso 
dobili. Možno je tudi, daje bil v evi
denci kdo spregledan, zato predla
gajo, naj bi krajevne organizacije RK 
poslale sezname upravičencev do 
priznanj.

planirati 100.000 din izgube ob 
koncu leta. Pri tem bi osebni dohod
ki zaposlenih ostali pod ravnijo mi
nimalnih zaslužkov v takih ustano
vah drugod.

V domu počitka je vedno pre
malo prostora za vse interesente. Po 
pravilniku o minimalnih tehničnih 
in kadrovskih pogojih v socialnih za
vodih bodo morali zmanjšati zased
bo v stari stavbi ter iz nje preseliti 
najmanj 25 ljudi. Ta ukrep jih sili v 
pridobivanje novih prostorov, kajti 
oskrbni stroški bi se sicer še po
večali Poslovanje je bolj ekonomič
no, če se režija razdeli na več ljudi.

Zavod ima v načrtu dograditev 
nove stavbe za 30 mest, o potrebnih 
sredstvih, k ijih  je treba zbrati, pa že 
tečejo pogovori s podružnicami dru
štev upokojencev v občinah, ki poši-

VELIKO NADUR
V tovarnah in podjetjih metliške 

občine je bilo v minulem letu oprav
ljenih kar 103.394 nadur, v druž
benih organizacijah pa 11.121 Šte
vilo ur nad rednim delovnim časom 
je precejšnje, vendar je zanj več 
vzrokov. Predvsem gre za nadome- 
stovanja za čas bolezni, za ozka 
grla v proizvodnji in za zamenjave.

SPET DOBRA VIČANI 
PRVI

V nedeljo, 14. maja, ie bilo v Met
liki občinsko tekmovanje ekip prve 
pomoči, ki se je odvijalo v Domu 
TVD Partizan pod pokroviteljstvom 
podjetja METLIKATRANS. Na tek
movanje je tovarna BETI poslala 2 
ekipi, NOVOTEKS prav tako 2, 
podjetje KOMET 1, mesto Metlika 2 
ekipi ter krajevni skupnosti Suhor in 
Dobravice po eno ekipo. Že tretjič 
zapovrstjo so prvo mesto osvojili 
Dobravičani, drugi so bili Suhor- 
čani, tretja pa je bila prva ekipa 
obrata NOVOTEKS.

ljajo svoje upokojence v Metliko. 
Zbrati je treba 2 milijona dinarjev za 
gradnjo.

Nepozabno srečanje
Začelo se je v petek, 19. maja, ob osmih zvečer 

med mladimi ustvarjalci Dolenjske

V metliškem hramu kulture so se 
zbrali tisti mladi Dolenjci in Belo
kranjci, ki nosijo v sebi nekaj več. 
Ne bi zdajle ocenjevali literarnih in 
glasbenih prizadevanj. Pustimo času 
izključno pravico, da dokončno loči 
zrnje od plev. Veseli smo lahko, 
ponosni, da je v tem zastrašujoče 
skomercializiranem času toliko mla
dih, ki se ne sramujejo koščka srca. 
Poslušali smo izpovedi, tožbe in ob
tožbe razvajajočih se ljudi. Povsod, v 
besedi, v glasovih in tonih, je bUo 
čutiti nenehno iskanje in samo iska
nje lahko pripelje do cilja.

Ob zvokih pevskega zbora iz Ko
čevja, ob poslušanju tako izredne 
ustvarjalne moči Silvestra Mihelčiča 
se samo zastavi vprašanje: zakaj je

NE BO ŠLO GLADKO
Izvršni odbor temeljne izobraže

valne skupnosti in sekcije za izobra
ževanje pri občinski konferenci 
SZDL sta v Metliki razpravljala o 
smernicah vzgoje in izobraževanja.
V glavnem podpirajo republiška sta
lišča, zavedajo pa se, da bo marsi
katero nalogo težko uresničiti, ker 
je premalo denarja. Sklenili so, da jo  
bodo, ker je ta problematika tako 
obširna, dah na dnevni red občinske 
konference SZDL v začetku junija.

KONČNO TEHTNICA
Vsi, ki obiskujejo metliški sejem, 

pa tudi drugi občani so veseli nove 
tehtnice, postavljene na sejmiščnem 
prostoru. Tako bo na semanje dni v 
mestu veliko inanj prometne gneče, 
ker živine nc bo treba več voditi v 
mesto na tehtanje. Tehtnico je pre
vzel Janko Bračiica.

bilo premalo tistih, ki so utripali s 
tistimi, ki so dajali?

Ne smemo tudi prezreti odlične 
organizacije (hvala v imenu vseh, 
Toni Gašperič!), ne moremo mimo 
tega, da je metliška občinska skup
ščina tako razumevajoča in priza
devna.

Trije dnevi srečanja, trije dnevi 
mladosti, trije dnevi razmišljanj. Ne
precenljivo, nepozabno!

JANJA KASTELIC

Ne bom nehala
Ko je metliška učiteljica Min 

ka Čmugelj prejela letošnje ob 
činsko priznanje OF, so v ute 
meljitvi komajda lahko našteli 
dolgo vrsto njenih zaslug.

Že med vojno je delala za OF 
in AFŽ, po vojni, ko se je na 
selila v Metliki, pa je družbeno 
politično in prosvetno delo z vso 
vnemo nadaljevala. Bila je med 
ustanovitelji gospodinjskih dru
štev, delala je v sekciji za družbe
no aktivnost žensk, uveljavila se 
je kot izredno požrtvovalna in 
uspešna pedagoginja. Med prvimi 
je bila pri ustanavljanju šolskih 
mlečnih kuhinj, uvajala je v šole 
gospodinjski pouk, vodila gospo
dinjske tečaje, dolga leta je pod

predsednica občinskega odbora 
RK. Kljub upokojitvi v lanskem 
letu je ostala v vrstah najbolj de
lavnih povsod, kjer jo potrebu
jejo.

Skromnost je ena njenih zna
čilnih lastnosti, zato je tudi svo
ja prizadevanja takole ocenila: 

„Šola in vse delo izven nje mi 
ni bilo nikoli v breme, temveč v 
veselje. Vedno sem mislila, daje 
dolžnost vsakega pomagati in so
delovati, kjer je njegovo delo po
trebno."

-  Priznanja OF pa ste bili 
najbrž vendarle veseli?

„Niti ne preveč, ker je navad
no tako, da sproži užaljenost pri 
tistih, ki so tudi veliko delali, a 
družbenega priznanja še niso do
bili. Tudi publicitete nimam 
rada. Delala nisem ne za denar 
na za priznanje in čast, in koli
kor bom mogla, bom pomagala 
še naprej, če bodo želeli. To 
smatram za svojo dolžnost in 
nič drugega/*

Žene, kakršna je tovarišica 
Minka, ki poleg službe in dolž
nosti zgledne matere opravljajo 
še vrsto družbenih nalog, so v 
današnjem času vse redkejše. V 
starejših imamo zgled in prav je, 
da se takim javno, četudi skrom
no oddolžimo.

SPREHOD P0 METLIKI
V NEDELJO, 28. maja, bo imelo 

Društvo upokojencev redni občni 
zbor v kino dvorani. Prosijo, naj bi 
se ga člani polnoštevilno udeležili.

OB 30-LETNICI LETALSTVA so 
učenci osnovne šole pisali naloge in 
risali risbe z letalsko tematiko. Naj
bolj uspele so poslali v Cerklje, ka
mor bodo ob dnevu mladosti od
potovali na sprejem nagrajeni 
učenci.

STARA LESENA in vegasta tla v 
stavbi družbeno-političnih organi
zacij .so nadomestili z betonskimi. 
Tako je vhod dobil lepšo podobo.

OB GOSTOVANJU TRŽAČA
NOV se je zgodil čudež: dvorana je 
bila po dolgem času napolnjena do 
zadnjega kotička. K temu je največ

pripomogel trud organizatorjev, ki 
so vstopnice prodajali po delovnih 
organizacijah.

UČITELJI OSEMLETKE so se 
udeležili dneva prosvetnih delavcev 
Bele krajine. Bili so zadovoljni tako 
s predavanji kot z družabnim popol
dnevom v hotelu SMUK.

VSE VEČ ORGANIZIRANIH 
skupin prihaja v mesto, tako da so 
lokali ob sobotah in nedeljah veči
noma zasedeni. Zlasti živo je na Ve
selici in edina natakarica Ančka ima 
dela več kot preveč.

UČENCI VIŠJIH razredov osnov
ne šole bodo proslavili dan mladosti 
na Bazi 20. Ob programu, ki so ga 
sami pripravili, bodo tudi pionirji 
sprejeti v mladinsko organizacijo.

metliški tednik
Stran uredila: RIA BAČER
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Minute napetega pričakovanja pred izpolnjevanjem testov za bo
doče voznike motornih vozil v Brežicah. Pravkar poteka četrti, 
letošnji tečaj, v soboto in ponedeljek pa so bili izpiti. Od januarja 
do zdaj je uspešno opravilo teoretični in praktični preizkus znanja 
145 kandidatov. (Foto: J. Teppey)

SVEČANO IN VESELO JUBILEJNO VZDUŠJE

Tako se naš mladi svet vrti
Prireditve, sprejemi in priznanja po vsej občini

Mesec mladosti je močno razgibal življenje mladine v brežiški 
občini. Toliko prireditev ne pomnijo zlepa. Zaživela so športna 
društva na šolah, pionirske in mladinske organizacije.

Po mestnih ulicah so 19. maja 
organizirali tradicionalni tek mla
dosti in povabili zraven športnike iz 
Posavja ter Hrvaške. Tudi sprejem 
pionirjev v mladinsko organizacijo je 
bil letos nadvse slovesen. Pionirje iz 
vseh osnovnih šol v občini so tokrat 
sprejeli v Zvezo mladine na letališču 
v Cerkljah, kjer so jim priredili letal
ski miting in jim prikazali najsodob
nejšo vojaško tehniko. Delegacija 
pionirjev je konec tedna odpotovala 
v Ljubljano na jubilejno proslavo 
pionirske organizacije.

Gimnazijci so za predvečer Tito
vega rojstnega dne pripravili kultur
ni program za samostojno prireditev 
na odru prosvetnega doma. Dan 
rmadosti je izpolnila telovadna aka
demija na rokometnem igrišču. V

zadnjem tednu se je zvrstilo tudi več 
športnih prireditev, ki sta jih z roko 
v roki organizirala Zveza mladine in 
Zveza za telesno kulturo v brežiški 
občini.

Mladinska organizacija se je letos 
spomnila tudi mentorjev in jim za 
uspehe ter prizadevnost pri obliko
vanju osebnosti mladih ljudi po
delila priznanja. Tokrat so bili de
ležni priznanj tudi mladi družbeni 
delavci v podjetjih, šolah, krajevnih 
skupnostih, v Zvezi tabornikov, klu
bih OZN, v organizaciji Rdečega kri
ža, Ljudske tehnike, prosvetnih 
društvih in drugod. Priznanja so 
spodbuda za delo v prihodnje, ob
enem pa dokaz, da njihovo delo ni 
bilo neopaženo.

J. T.

Odbor za proslavo 400-letnice 
hrvaško-slovenskega kmečkega upo
ra v Posavju pripravlja prvo večjo 
kulturno prireditev zadnjo junijsko 
nedeljo v Sevnici. To bo festival naj
boljših slovenskih pevskih zborov, ki 
se jim bodo pridružili tudi pevci iz 
Posavja. Na festival so povabili tudi 
slovenske zbore iz zamejstva. Priča
kujejo udeležbo šestnajstih zborov.

POLET V VESOLJE

Podpolkovnik Mitja de Gleria je 
19. maja v domu Jugoslovanske 
armade v Brežicah odprl bogato raz
stavo o človekovem poletu v vesolje. 
To razstavo so dopolnili še domači 
raketarji in modelarska sekcija, ki so 
prikazali svojo dejavnost. V soboto 
so odprli v domu JLA  še razstavo 
fotografij, ki jo prireja brežiški 
Foto-kino klub. Vse razstave bodo 
odprte do vključno 26. maja. Zani
mive bodo zlasti za šolsko mladino, 
ki ima priložnost, da si jo ogleda 
skupinsko.

V. P.

V katero smer 
naj gre razvoj

23. maja se je v Brežicah sestal 
svet za gospodarstvo. .Pretresal je 
analizo zaključnih računov gospo
darskih organizacij za minulo leto in 
sprejel razvojne smernice za L 1972. 
Oboje bo predložil v razpravo ob
činski skupščini.

MUZEJSKI OBISKOVALCI
V Posavskem muzeju se je ta me

sec povečal obisk. Začela se je sezo
na skupinskih ogledov. V muzej pri
haja veliko šolarjev, pa tudi turistov 
je vsak dan več. Mlade obiskovalce 
seznanjajo letos z obogatenimi zbir
kami iz puntarske dobe. Dopolnili 
so jih z orožjem fevdalcev in kmeč
kih upornikov, s fotografijami in 
drugimi predmeti, ki ponazarjajo to 
težko obdobje naše zgodovine.

DOLGOTRAJNA MOKROTA JE ŠKODOVALA KROMPIRJU

Za setev se mudi in za drugo tudi
S Škropljenjem vinogradov in sadnega drevja ne odlagajte niti za dan -  Ne 

pozabite na dognojevanje izprane zemlje, da bo kaj pridelka!

Na območju brežiške občine je praznih še 30 odst. površin, ki so 
običajno zasajene s koruzo. Veiik del so kmetje posejali zelo poz
no. Zaradi pozne setve bo pridelek znatno slabši. Povsod tam, kjer 
koruza še ni v zemlji, bo treba izkoristiti ugodno vreme in pohiteti 
s setvijo.

logi kmetijska trgovina Agrarie v 
Brežicah.

Za posevke koruze, ki so že vzkH-

Priporočamo sorti vvisconsin 271 
in BC 360. Obe sorti imata kratko 
vegetacijsko dobo. Seme ima na za-

NOVO V BREŽICAH
V POČASTITEVI430-LETNICE 

vojnega letalstva in pionirske organi
zacije je v soboto obiskalo Brežice 
več kot 200 učencev osnovnih šol, 
ki so se odzvale razpisu vojne pošte 
Cerklje za nagradno tekmovanje. 
Pred ogledom barvnih filmov o urje
nju sovjetskih in ameriških kozmo
navtov so razglasili zmagovalne eki
pe. Prvo mesto je osvojila osnovna 
šola Dušan Jereb iz Slovenskih Ko
njic, drugo mesto šola Cerklje tretje 
Metlika in četrto Dobova. Sole in 
posamezniki so prejeli veliko prak
tičnih nagrada

VODSTVU DPD SVOBODA 
BRATOV MILAVCEV iz Brežic so 
te dni napovedali svoj obisk člani 
Amaterskega odra iz Proseka-  
Konto vela na Tržaškem. Društvi go
jita že nekaj let stike in izmenjujeta 
gostovanja. Tokrat prihajajo Konto- 
velčani s komedijo Pera Budaka 
„Klobčič*4. Zaigrali jo bodo v Do
bovi 4. junija.

EKIPA LJUBLJANSKEGA RA
DIA je pred dnevi posnela v Breži
cah šest pesmi, ki sta jih naštudirala 
zbora iz Cerkelj in Brežic; Brežiške 
pevce bodo oktobra ponovno pova

bili na snemanje. Do takrat bo zbor 
naštudiral 12 pesmi.

ZA PARTIZANSKI POHOD PO 
POTEH KOZJANSKEGA ODREDA 
so prijavile udeležence mnoge delov
ne organizacije, nekaj pa je tudi ta
kih, ki ne kažejo pravega razume
vanja. Tako na primer pri Podjetju 
za popravljanje voz v Dobovi vodilni 
zavračajo sodelovanje z udeležbo 
dveh ali treh predstavnikov kolek
tiva.

NA LETALSKEM MITINGU, ki 
so ga v Cerkljah 20. maja priredili 
pionirjem in mladincem iz brežiške 
občine, je sodelovalo nekaj sto mla
dih. Komandant garnizije in pred
sednik občinske skupščine sta prire
dila pionirjem svečan sprejem. 
Učence sedmih razredov so ob tej 
priložnosti sprejeli v mladinsko 
organizacijo.

V POSAVSKEM MUZEJU so v 
soboto dopoldne prebrali najboljše 
literarne prispevke o jugoslovan
skem vojnem letalstvu, ki so jih na
pisali učenci osnovnih šol: Lesko
vec, Šentjernej, Prečna, Mirna peč, 
Dolenjske Toplice, Dobova, Cerklje, 
Senovo, Slov. Konjice in Metlika.

BREŽIŠKE VESTI

li in so slabotni zaradi čezmernega 
dežja in nizkih temperatur, priporo
čamo dognojevanje z nekaj sto kilo
grami dušičnih gnojil na hektar.

Žita so v rasti v glavnem „ušla“ in 
v njih ni več mogoče zatirati ple
velov s herbicidi. Namesto škroplje
nja preostaja le še pletev.

Krompir je zaradi mokrote marsi
kje zgnil. Za nadomestno saditev je 
verjetno že prepozno in zaradi mo
rebitne poletne suše bolj priporoča
mo setev prej omenjenih sort ko
ruze. Prazna mesta na krompirišču 
dosadite z okopavinami.

Pridelek na travnikih bo obilen; 
tam, kjer je blatna voda preplavila 
travnike, je treba počakati s košnjo, 
da jih prej opere dež.

Sadno drevje seje zaradi pogostih 
padavin slabo oplodilo in ponekod 
je bila temu kriva tudi slana. Izred
no rad se pojavlja škrlup. Le tisti 
sadjaiji, ki so in bodo dosledno 
škropili, lahko pričakujejo obilnejšo 
sadno letino.

Posledica dolgotrajnega deževja je 
tudi slaba in počasna rast mladic v 
vinogradih. Zaradi ugodnih vremen
skih pogojev za razvoj bolezni in 
škodljivcev se v mnogih vinogradih 
pojavljajo pršice. Te uničujemo, če
prav z zakasnitvijo, s škropljenjem, 
in sicer z enim izmed naštetih sred
stev: z metasistotom, ekatinom in 
ultracidom ali organofosfornimi 
estri. Vsa ta sredstva so v prodaji v 
naših kmetijskih trgovinah. Doda
jamo jim dithane M 45, antracol ali 
eno izmed ostalih sredstev za zatira
nje peronospore. Z njimi bomo pre
prečili tudi pojav rdečega listnega 
ožiga. Vinograde moramo začeti 
škropiti takoj.

Na vseh kmetijskih zemljiščih so 
se hraniva nadpovprečno izprala, 
kar moramo upoštevati pri nadalj
njem dognojevanju.

Stab za obrambo pred ele
mentarnimi nesrečami občin
ske skupščine Brežice

Občinski sindikalni svet v Krškem je prejšnji teden v tovarni papirja pripravil posvet zastopnik0* 
Agrokombinata in Celuloze, na katerem so razpravljali, kako v okviru ustavnih dopolnil približa® 
delavcem neposredno upravljanje s sadovi njihovega dela preko temeljnih organizacij združenega 
Na posvetovanju je sodeloval tudi predstavnik republiškega sindikata Mitja Svab (na levi). (Foto1. »■ 
Zalokar)

V KRŠKEM NASPROTUJEJO PREURANJENIM ODLOČITVAM

Če zmanjka kruha za 1.200 delavcev
Nove tovarne bodo prizadele papirno industrijo, ker ne bo surovin

Zaskrbljenosti za prihodnost 500 rudarjev na Senovem seje pri
družila nova negotovost. Tokrat se boje za svoj vsakdanji kos kruha 
v tovarni papirja, ki je do sedaj uspešno poslovala in s svojimi 
izdelki zalagala ne le slovensko, ampak širše jugoslovansko tržišče. 
Uveljavila se je tudi kot izvoznik in do konca leta pričakujejo, da 
bo prodala na tuje za tri milijone dolarjev svojih izdelkov.

daj, ko bodo napravljeni naC. Q 
gozdnogospodarskih območij m 
bomo imeli v rokah srednjerocn 
razvojne programe l e s n o p r e d e l o ^  

ne, celulozno-papirne in grafične 
dustrije.

j tEppev

Pri 1200-članskem kolektivu je 
rodila dvome nedavna pobuda slo
venskega izvršnega sveta za zgraditev 
tovarn ivernih plošč v Novi Gorici in 
Cerknici. Ta odločitev ima lahko 
daljnosežne posledice, ker prizadeva 
surovinsko osnovo obstoječe indu
strije. V krški tovarni papirja se 
boje, kako bodo poslovali naprej. 
Kolektiv že sedaj čuti zadrego za
radi zapiranja nekaterih območij 
spričo lokalnih interesov.

Težav pohištvene industrije zaradi 
omenjenega uvoza ivernih plošč v 
Krškem ne zanikajo. Tovrstne tovar
ne si samo z domačo proizvodnjo 
iveric ne morejo pomagati.'Naši iz
delovalci lahko zagotovijo pohištve
ni industriji komaj 35 tisoč kub. m 
ivernih plošč in vsaj 120 tisoč 
kub. m bi jih morali uvoziti iz tuji
ne. Postopoma bi se te količine 
bistveno zmanjšale. V Nazarjah je že 
začela obratovati tovarna ivernih 
plošč z zmogljivostjo 50.000 
kub. m, ki svojo proizvodnjo lahko 
poveča na 80.000 kub. m. Razen 
tega bo letos stekla tovarna za 
100.000 kub. m ivernih plošč v Slo- 
venj Gradcu.

Po vsem tem je opredelitev izvrš
nega sveta za dve novi tovarni v Slo
veniji preuranjena. Občinska skup
ščina v Krškem je prepričana, da bi 
bila taka odločitev umestna šele te-

Predavanje 
o urejanju vrtov

Hortikulturno društvo Krško 
priredi jutri ob 17.30 praktično 
predavanje o urejanju vrtov. Pre
daval bo tov. Kregar iz Ljub
ljane. Po predavanju na terenu 
bo še strokovna razlaga ob dia
pozitivih. Zbrali se bomo pri 
novi šoli na Vidmu.

v_________________>

V Koprivnici 
zadovoljni

Starši in učitelji, predstavniki kra
jevne skupnosti in organizacij v kra
ju so z veseljem sprejeli novico, da je 
občinska skupščina Krško ugodila 
njihovi zahtevi in sklenila, da bo so
delovala pri graditvi nove osnovne 
šole v Koprivnici Prebivalci tega 
okoliša bodo prispevali za novo šolo 
del sredstev iz svojih žepov. O samo
prispevku za šolo bodo glasovali na 
referendumu 18. junija. Ze zdaj so 
prepričani, da se bo glasovanje iz
teklo v korist mladega rodu, v korist 
sedanjih in bodočih rodov.

Preganjanje 
kriminala 

v gospodarstvu
Občinsko sodišče v Krškem je 

lani obravnavalo dve kaznivi dejanji 
zaradi poneverbe, en primer podku
povanja pa je še v preiskavi. Obrav
navalo je tudi kaznivo dejanje zlora
be uradnega položaja iz koristo
ljubnosti. Pred sodišče je enkrat 
prišla zadeva zaradi zlorabe poobla
stil v gospodarstvu, vendar je bil po
stopek ustavljen zaradi pomanjkanja 
dokazov in delno zaradi zastaranja. 
Sodišče je preganjalo gospodarski 
kriminal in druge škodljive odklone, 
če so bili dokazani kot kazniva deja
nja. Nevestno gospdarsko poslovanje 
je prišlo pred sodišče petkrat, vseh 
zadev s področja gospodarskega kri
minala pa je bilo trinajst.

POJASNILO
o plačevanju krajevnega samoprispevka za 

osnovno šolo »Jurij Dalmatin« v Krškem

V zadnjem času se pojavljajo glede plačevanja krajevnega samopn' 
spevka na območju krajevne skupnosti Krško in Zdole razne govori# 
in prihajajo na občinsko skupščino celo anonimna pisma, da se zbra* 
na sredstva trošijo v druge namene namesto za gradnjo o s n o v n e  šole 
Krško. Zaradi neutemeljenih govoric in anonimnih pisem, dajemo 
naslednje pojasnilo:

Krajevni samoprispevek za gradnjo osnovne šole Krško je občins*^ 
skupščina uvedla z odlokom na seji dne 29. maja 1969. Krajevni 
samoprispevek se plačuje na območju krajevne skupnosti Kršk°' 
Zdole in v novo ustanovljeni krajevni skupnosti Dolenja vas za čas ?o 
1. 7. 1969 do 31. 12. 1972. Vsa sredstva zbranega krajevnega sam°' 
prispevka do vključno 31. 12. 1972 se bodo uporabila izključno 23 
gradnjo osnovne šole „Jurij Dalmatin4* v Krškem. *

Ne glede na to, daje šola že gotova, obstajajo za leto 1972 finan  ̂
ne obveznosti v višini 2,846.529,00 din za poravnavo z a p a d l i h  sit*̂  
adj in 1,031.471,00 din za vračilo najetih kreditov. Občinska 
šč ina kot investitor pa bo morala iz proračuna do leta 1988 vrača 
najeta posojila, ki znašajo 6,078.829,00 din, s pripadajočimi obres 
mi.

Na račun krajevnega samoprispevka je bilo do 31. 12. 1971 zbra 
nih 1,703.047,00 din, za letošnje leto pa pričakujemo n a d a l j n j  

800.000,00 din.
Celotni do sedaj znani stroški izgradnje šole znašajo 16,234.999. 

dinarjev ter predstavlja krajevni samoprispevek le 15,5 % vseh Potr .̂. 
nih sredstev, prispevek delovnih organizacij pa 41,60 %. Pre0*!a\!) 
42,90 % bo poravnal investitor, t. j. občinska skupščina, z vrač-® 
najetih posojil in iz lastnih sredstev, ki jih je prispevala v teku gradflJ0 
v višini 1,400.000,00 din. , . y.

Zato so vse govorice o nenamenski uporabi zbranih s r e d s t e v  kraj 
nega samoprispevka neutemeljene in izmišljene. ^  pisarfle

tajništva občinske skupš^^

KRŠKE NOVICE
PIONIRSKI ODRED „TONETA 

KAMBlCA“ na kostanjeviški osnov
ni šoli bo 25. maja v okviru prazno
vanja dneva mladosti razvil prapor. 
Botrovali mu bodo številni posamez
niki in nekatere delovne organi
zacije, ki so zanj prispevale denar.

OB „DNEVU ORGANOV JAV
NE VARNOSTI** je bil v gostišču 
„Pri treh lučkah** na Sremiču sve
čan sprejem. Poleg delavcev milice 
so sc ga udeležili predstavniki občin
ske skupščine in družbenopolitičnih 
organizacij.

PRVA LETOŠNJA KRVODA
JALSKA AKCIJA bo v občini med 
6. in 9. junijem. Prvega dne bodo 
občani lahko darovali dragoceno 
življenjsko tekočino na Senovem, 
nato pa še v Brestanici, Krškem In 
Kostanjevici. Organizatorji akcije, 
občinski odbor RK, občinski sindi
kalni svet in konferenca SZDL raču
najo, da se bo tudi tokrat odzvalo 
pozivu k temu humanemu dejanju 
kar največ občanov.

V NEDELJO DOPOLDAN JE 
BILO NA BOHORJU srečanje pla
nincev iz Celja, Sevnice, Brežič, Se
novega in Krškega. Z njim so pla
ninci proslavili pomemben življenj
ski jubilej maršala Tita. Organizator 
srečanja, ki je bilo v okviru akcije 
Pl ninske zveze Jugoslavije, je bilo

,00*
senovško planinsko društvo »

h°r“. niriOSL?'
NA ZBORU JUCV v p

VANSK1H PIONIRJEV-ZAJJ' v
NIKOV bo med 27. in 3 1 -n‘̂ vsk<>
Banjaluki sodelovalo tudi P ^lcU 
zastopstvo. Na krškem s0 se 
mentoijev pionirskih zad 
odločili, da b o d o  na zoo geI,o- 
lovali pioniiji z BizeljsKeg » 
vega, Brestanice in Kostanjevi ^

V PONEDELJEK JE BJJ; 
PREDSEDSTVA občinsKeg 
kalnega sveta. Na njej so Dog°^P 
potek sklepanja kolektivnih P. občr
z zasebnimi delodajalci v
ni. XT A p

VČERAJ SE-JE NA ^  ZK
komiteja občinske ko pos3̂ , 
in medobčinskega sveta . ]aVCeV K. 
sestal aktiv prosvetnih oe« ktoflJ 
munistov. V Pr*sotnOSinutvo 0° l 
republiškega Zavoda za ^ aktU;*.
sa Lipužiča so razprav J 0;e in •
nih vprašanjih idejnost oSnO
obraževanja o marksizmu 
učno-vzgojnega Pr0CCTr.'DN^ ,iie

V MINULEM TE£ po v f I  
ASFALTIRALI k #
stanovanjsko naselje P ^  > ■
osnovni šoli s Cesto • ^uiun ^ 
novostjo je urejen sej
problem naselja na 
bregu.

DOLENJSKI UST Stran uredila: JOŽICA TEPPEY_

Na referendumu 
»DA« za ceste

Celo organizatorji nedeljskega re
ferenduma v okolišu Velike Doline 
so bili presenečeni nad velikim odzi
vom volivcev. Od 780 upravičencev 
jih samo 63 ni prišlo na glasovanje. 
Za samoprispevek sc je izreklo 677 
občanov, proti 49. Referendum je 
uspel in denar za ceste bodo v kra
jevni skupnosti zbirali pet let. Razen 
samoprispevka bodo lastniki motor
nih vozil odšteli še enkraten pri
spevek, prav tako pa tudi lastniki 
počitniških hišic. Cesto od Mokric 
do Velike Doline bodo začeli asfalti
rati prihodnje feto ob pomoči ob
činske skupščine. Iz samoprispevka 
bodo uredili še vrsto vaških poti.

KONCERT  
ZA 4OO-LETNICO



DOLENJSKI LIST

KRMELJ: 
VEČ PROSTORA ZA HIŠE
V Krmelju se je zadnje čase zelo 

razmahnila gradnja zasebnih stano
vanjskih hiš, tako da je začelo pro
stora že. primanjkovati. V pone
deljek, 22. maja, je imel to zadevo 
na dnevnem redu tudi svet za urba
nizem, komunalne in stanovanjske 
zadeve. Predlagano je bilo, naj bi 
gradbeni okoliš razširili vsaj toliko, 
da bi zadoščal za prihodnjih 10 let.

ZAVRATEČ: 
ZAKAJ NE POSTAJE?

Rejci goveda z Osredka, obeh Hu- 
bajnic, Cešnjic, Znojil, Rogačie, 
Spodnjih in Gornjih Impolj ter Gor
njih in Spodnjih Orel si že dalj časa 
želijo, da bi v Zavratcu ustanovili 
osemenjevalno postajo, ker jim po
tem ne bi bilo več treba goniti krav 
tja na Studenec. S tem bi prihranili 
dragocen čas.

K Z .

Dobro obveščeni 
občani — dobri 
samoupravljavci!

^ K o n č n o  b o  o d l o č i l a  
I SKUPŠČINA

^lne skii^dl3or temetine izobraže- 
teden sk,Prf°St* Jevnica je prejšnji 
Ine^ e  oro, • s Predstavniki novo- 
23 ^Utvo ^5DoCî ske enote Zavoda 

dela • L obravnaval letošnji 
?  finančni Jf°.braževalne skupnosti 

°bravnav^ !,' ^ edla8ane načrte
^ ala iutH o i  PŠČina TIS’ W b 0  Zb. maja.

SAMOPRISPEVKA 

K0m -  E BI S L 0
ki jomVo Š  V- “lvesticije v šolstvu, 

Vmko Božič, direkto;

LISCE, se je preimenovala v sklad za 
gradnjo osnovnih šol in vzgojno- 
varstvenih ustanov. Na zadnji seji je 
obravnavala razmere v sevniškem 
šolstvu in ugotovila, da je trenutno 
še nemogoče natančneje določiti 
prvenstveni red gradnje in popravil 
šolskih poslopij. Gre za tako po
membne zadeve, da jih je treba še 
enkrat natančneje pretehtati. Komi
sija je tudi ugotavljala, da načrta o 
naložbah v šolstvo in otroško var
stvo ne bo mogoče uresničiti brez 
samoprispevkov občanov. V ta na
men bodo pripravili referendum in 
upajo, da bodo ljudje podobno kot 
drugod razumeli potrebe vzgoje in 
izobraževanja.

SEVNIŠKI
kuwVn*ciskhc^r0^  ~ m^a s0 
dn, >?rne skunn sKuPŠčin° temeljne
sevi??1 dala oH°Stl’ ki med
Ve ^ Slcini Rrarin8° VOr’ "aredit* s 
Hec^^na bo Za katerega se ne 
4 P>Vratorska Hn̂ g0Va Pnhodnost. 
S t!tl- sai S . f ela Jc ^eba čimprej
vid^^ben ki predstavlja

? % & j« g °dovaski
občini A OBRTNIKE -  

o b e ta t  raznraur ,skuPščina je že
yoj J J  nujno potVeh °  tem’ da ]c v 
vaiii?irti- S vet, bno pospešiti raz
ita  kom Urbanizem, stano-
t f i  .^i bi obrt ?alne “ deve pred- 
itan-Unenovani Vsmerili v posebni, 
«  D o S 0brtn> conir>g v Bo- 

^ o d  m "Čna odločitev je od-

l972A? ^ A T A nJV ^ P ščine-kĵ j: Dropin? KNJIG — Leto
êvfi6' ^0 podatku23 SVetovno leto5?! P r e b S f tV N E S G A je p o

H  i a,dnjimi Jugoslavija
“ j e l a m i ,  saj pride v 

W n nič m enega prebivalca nič 
boT na letrf t  °«57 prebrane 

•es odDii 0 Poudaijamo, ker

S ta2Xk?asils!!emdomuv
^  O d ?  N a l o ž b a  s i J l g ’ 1 J 0  P r i r e j a  

N a ^ O R ^ d i ; 1Je' RaZStaVa
p o k o p a l iš č e  -

^  F evnici je že toUkšna

PABERKI
stiska na pokopahšču, ca pokoj
nikov skorajda nimajo kam poko
pavati. Svet krajevne skupnosti Sev
nica je sklenil, da je treba izvoliti 
poseben odbor, ki bo poskrbel za 
povečanja zadnjega doma umrlih.

SLABO OZNACENJE -  Kra
jevna skupnost je dala pobudo ko
misiji za prometno varnost, naj po
skrbi, da bi v Sevnici bolje opremili 
mestne ulice s prometnimi znaki ter 
vnovič začrtali prehode za pešce. 
Prebivalci Sevnice tudi ugotavljajo, 
da so stranske ulice slabo razsvet
ljene, kar prinaša različne nevšeč
nosti; zadnjič je bil v eni izmed njih 
celo poskus posilstva.

OBČNI ZBOR UPOKOJENCEV
-  14. maja je bil v Sevnici občni 
zbor upokojencev, katerega se je 
udeležilo čez 160 članov. Minulo 
leto je bilo za upokojence zelo 
uspešno. Zgrajen je bil dom, oprav
ljenih pa je bilo še več drugih korist
nih akcij. V razpravi je predstavnik 
celjske podružnice skupnosti pokoj
ninskega in invalidskega zavarovanja 
Franjo Tasič obrazložil novosti no
vega pokojninskega zakona. Dose
danji dolgoletni predsednik Jože 
Jenčič je bil imenovan za častnega 
člana. Z zbora so poslali tov. Titu 
pozdravno pismo za njegovo 80-let- 
nico.

i v i v i m i ;

POLITIKA ZK

Udarec krivici
Sevnica: premožnejši 

naj več prispevajo

Ne da se prisegati na poli
tiko Zveze komunistov, na 
njena stališča m sklepe, ki 
govorijo o socialnem razslo
jevanju, ob tem pa delati po  
starem (kar zna tako pogum
no šibati beograjski „Ču, 
ćeš, ć e . . .  “).

Tega se je najbrže zavedal 
tudi sevniški svet otroškega 
varstva, ki deluje pri temelj
ni izobraževalni skupnosti, 
ko je te dni sprejel predlog, 
naj bi z  letošnjim prvim sep
tembrom v Sevnici uvedli 
diferencirano plačevanje za 
otroško varstvo v vrtcih, kar 
pomeni, da tista družina, ki 
ima večje dohodke, tudi več 
plačuje za svoje otroke v 
otroški varstveni ustanovi 
Ugotovili so, da je ta ukrep 
pravičen, saj so do pomoči, 
ki jo družba daje za otroško 
varstvo, upravičeni samo 
otroci socialno šibkejših dru
žin, doslej pa so jo dobivali 
vsi, ne oziraje se na dohodke 
družin.

Seveda je to šele predlog, 
ki ga bo treba natančneje 
obdelati in pripraviti merila. 
Drugačen obračun bo terjal 
tudi več dela, vendar je 
zmanjšanje socialnih razlik 
vsaj pri otrocih nujno in 
vredno dodatnega dela

Svet je soglašal tudi z me
rili, kdo ima prednost za 
sprejem v vrtec, ker za vse 
otroke v vrtcu v naglo nara
ščajočem mestu ni prostora. 
Prednost imajo otroci mater 
samohranilk, otroci socialno 
ogroženih družin, zatem  
otroci zaposlene matere in 
očeta, če pri hiši ni drugega 
varstva, nazadnje pa še otro
ci staršev, ki materialno 
(prek podjetij) podpirajo 
otroško varstvo.

To so merila, za katere 
naj bi ljudje vedeli, pristojni 
pa jih spoštovali, zakaj ne bi 
radi, da bi bilo treba kdaj 
pisati in govoriti o krivicah 
in privilegijih, ki so m ožni 

M. LEGAN

V Trebnjem ne soglašajo s sedanjim načinom delitve pomoči kmetijstva, 
češ da je za manj razvite krivičen, ker nimajo lastne udeležbe

PREDLOG OBČINSKI SKUPŠČINI:

slena injekcija mleku
K°zen za prirejo mesa naj bi im eli km etje  davčne  

olajšave tudi pri prodanem  m leku

^di in n,  J2 sevniške občine pri- 
0l8anizari£ ? r,e^ kmetijske 
veda na erfJ11  ^  žive teže go
lje, ima ” bektar obdelovalne zem- 
^  za četrfVlC° ’ IPU davčna upra- 
nienitev ZIPanj ša davčno qbre- 
l°k. Ce r n  j '  določa občinski od-
Sto PetdeseM^i m proda od st0 do 
kv * ogramov, je oprosti-

01ajšav 2 S n ? a u J akih dodatnih
*  sevniširi ^  °* e.nim ai°  >zat0 
Pritoževati h ne morejo

občmska skupščina 
Tod?'®tef avenutlaP°sluha-joaa to še m vse. V netelc io  

!®le«-Ŝ Sk^Cali ^ “P110 se)0 sveta za 
« W v o  f ° fzdarstvo^ r  sveta S  
da« b i l S °  “  fuiance z namenom, 
nai QJfiSS!aga /40bčinski skupščini, 

JSave uvede tudi za odkuplje

no mleko. Predlog je, naj bi imel 
25-odstotno davčno olajšavo tisti 
kmet, ki proda mlekarni nad 700 
litrov mleka na leto, če ga proda od 
500 do 700 litrov, pa naj bi olajšava 
znašala 15 odst.

Olajšave nameravajo razširiti še na 
mleko zaradi tega, ker je z uvedbo 
odkupne proge pred nekaj leti v ob
čini zelo naraslo zanimanje za rejo 
krav, kar želijo še spodbuditi. S tem 
namenom predlagajo tudi, da bi bili 
vsakršnega davka od storitev opro
ščeni tisti, ki prevažajo ali zbirajo 
mleko do odkupnih postaj.

Lahko pričakujemo, da bo občin
ska skupščina, ki bo zasedala ob 
koncu tega meseca, po vsej verjet
nosti soglašala s temi spremembami.

M. L.

Po seji so si udeleženci sestanka ogledali še kmetiji Danijela Potokarja na Račjem selu in Ivana Rejca v 
Bistrici. (Foto: M. L.)

S SEJE UPRAVNEGA ODBORA KMETIJSKEGA SKLADA

Proti delitvi »po črnogorsko«
J r  milijona dinarjev je dokončno za letos zagotovljeno za asfalti- 
bo Ste 0(* ^evn ĉe Pr°ti Planini. Načrti so pripravljeni, izbrati 
šote is c K  *  graditelja- Z dodeljenim denarjem po divji, ozki 

8,0 Sevniščice žal ne bodo prišli daleč. (Foto: Legan)

Da je pesimizem, ki veje iz pripravljenega gradiva za razpravo o 
izvajanju akcijskega načrta razvoja kmetijstva v trebanjski občini 
pravzaprav malce pretiran, je v petek, 19. maja, pokazala seja UO 
sklada za pospeševanje kmetijstva, na kateri so sodelovali tudi pred
stavniki ljubljanskega kmetijskega inštituta in zavoda z direktorico 
inž. Pepco Perovšek na čelu.

Načrt je v resnici predvideval zelo 
veliko. V občini, kjer so po vseh po
datkih najmanjše in najslabše 
opremljene kmetije z najmanjšo 
tržno proizvodnjo, naj bi v nasled
njih petih letih investirali kar 20 
milijonov dinarjev, od tega letos 4,9 
milijona. To pomeni, da so te na
ložbe zelo odvisne od zunanje po
moči, ki pa je ni mogoče priča
kovati v tolikšni meri, kot so sprva 
predvidevali, če se ne bo spremenil 
način pomoči.

Po akcijskem načrtu naj bi letos 
znašala tržna proizvodnja v občini 
2,7 milijona litrov mleka, 6.000 ton 
jedilnega krompirja, 600 ton semen
skega krompirja, 2.200 spitanih go-

DEVETDESETLETNICA

Ni jim žal truda
Rudi Bizjak o gasil
skem slavju v Mo

kronogu

Osem let si predsednik, sedem 
pa poveljnik, da ti potem ob 
kaki slovesnosti pravijo: hvala. 
Včasih tudi tega ne. Je pač tako.

Rudi Bizjak, predsednik tu in 
poveljnik tam, sicer pa delavec v, 
mokronoški Iskri, zamahne z 
roko in raje pripoveduje, kako 
bo mokronoško gasilsko dru
štvo, najstarejše v trebanjski ob
čini, počastilo 90-letnico, odkar 
so trški možje ustanovili četico z 
namenom, da se bo spoprijemala 
s petelini po strehah, rdečimi se- 
v^la.

ved, 580 telet in 1.800 prašičev. Da 
bi to uresničili, bi bilo potrebno 
opraviti celo vrsto nalog in ukrepov, 
ki pa so povečini vezani na denar.

Po prijavi investicij, ki jih je dala 
KZ Trebnje Zvezi hranilno-kreditnih 
služb Slovenije, bi od navedenih na
ložb prispevali kmetje polovico, to 
je 2,45 milijona S-din, za kmetijske 
stroje b znašala republiška udeležba
285.000 din, za kmetijske zgradbe 
612.800 din, iz drugih virov, za ka
tere še ne vedo, pa naj bi dobili 
nekaj nad milijon dinarjev. Ker je 
toliko denarja v negotovosti, so za
čeli kmetijski pospeševalci in kmetje 
izgubljati začetno vnemo pri svojem 
delu.

L E T O S D R U G A Č E
Tradicionalni patruljni orienta

cijski pohod, ki ga za dan borca vsa
ko leto priredi občinski odbor ZZB 
NOV Trebnje, bo letos izjemoma
22. julija, ko praznujemo dan vstaje 
slovenskega naroda-. Prijave zbirajo 
pri občinskem odboru.

Za praznik Mirne
4. junija bo krajevna skupnost 

Mirna praznovala svoj krajevni praz
nik. Že v petek in v soboto popol
dne bo na sporedu troboj v odbojki 
in šahu med ekipami „DANE“, 
„TGO“ in KPD Dob za pokal KS 
Mirna; v nedeljo, 4. junija, bo ob 8. 
uri zjutraj odhod patrulj po poteh
III. bataljona brigade VDV, kr ima 
domicil mirenske krajevne skup
nosti, ob 9. uri pa meddružinsko 
lovsko tekmovanje v streljanju na 
glinaste golobe in v streljanju z 
malokalibrsko puško. Spored se bo 
nadaljeval popoldne ob 14. uri pod 
mirenskim gradom, kjer bo zbor 
nekdanjih borcev III. bataljona in 
sprejem patrulj, ter kulturni spored, 
v katerem bodo nastopili pevski 
zbori, recitatorji in godba na pihala. 
Sledilo bo veselo rajanje na prostem 
pod gradom, kjer bo za prijetno raz
položenje poskrbel ansambel Janeza 
J:ršinovca s „Planšarji14 in pevcema.

Na sestanku so poudarjali, da je 
bil v zadnjih treh letih v občini ven
darle narejen viden napredek, da je 
dobro zastavljena kmetijska pospe
ševalna služba in da je bilo vloženih 
nad 3,5 milijona dinarjev v posodob- 
ljanje kmetijstva, pri čemer so vštete 
le čiste kmetije. Kot že rečeno, so 
na sestanku poudarjali, da je sedanji 
način kreditiranja, ki je vezan samo 
na hranilne vloge, do manj razvitih 
krivičen, saj dela tako, kot je dejal 
pri delitvi črnogorski knez: Komur 
je bog dal, mu dam še jaz.

M. LEGAN

Na pobudo njegovih stanovskih
tovarišev so v nedeljo, 14. maja, 
blizu Trebnjega ob avtomobil- 
ski cesti odkrili spominsko obe
ležje dolgoletnemu šoferju 
„Viatorja“ Francu Kogovšku z 
Vrhnike, ki je pred letom dni 
tako tragično preminil v avto
mobilski nesreči. (Foto: M. L.)

Mirna: spored 
za praznik

6. junija bo krajevna skupnost 
Mirna praznovala svoj praznik. 
Pripravljen je spored prireditev, 
ki napoveduje patruljne pohode, 
ki jih bodo vodili borci HI. bata
ljona ,VDV brigade, ki ima na 
Mirni svoj domicil, v programu 
je tudi zbor borcev tega bata
ljona, razen tega pa tud i športna 
tekmovanja in kulturni spored.

Gasilsko slavje bo 2. julija, na 
nedeljo, ko bo mokronoška kra
jevna skupnost počastila svoj 
krajevni praznik. Da bi bilo do
stojno njihovega devetdesetlet
nega dela, želijo gasilci, da bi 
bila največja gasilska proslava na 
Dolenjskem. Inž. Marka Bulca, 
člana predsedstva SFRJ, so za
prosili za slavnostno besedo, po
vabili bodo gasilce iz bližnjih in 
daljnjih krajev, „krstili** novo 
brizgalno, podelili starostna odli
kovanja svojim članom in di
plome botrom, ki so z denarnimi 
prispevki pomagali živeti dru
štvu. Manjkal ne bo gasilski 
mimohod, nastop pionirske ga
silske desetine, učencev osnovne 
šole in mokronoških pevcev, pre
brali bodo društveno kroniko in 
kajpak, poveselili se bodo visoke 
starosti društva, ki je toliko let 
varovalo Mokronog in okolico 
pred nesrečo.

M. L.

DROBIR IZ MOKRONOGA
DO KOD JE MEJA? Zdaj, ko 

morajo lastniki stavb v Mokronogu 
plačevati prispevek za uporabo 
mestnega zemljišča, je še posebej 
pomembno, do kod seže kraj. „Od 
table do table** običajno ''pravimo, 
vendar pa v Mokronogu ugotavljajo, 
da vsi lastniki niso dolžni plačevati 
in da tudi izterjava ne poteka naj
bolje. Krajevni skupnosti ne more 
biti vseeno, saj občinski odlok dolo
ča, da se denar porabi tam, kjer se 
zbere.

OST ZALEŽE. Nekaj zamere je 
bilo, ko smo svoj čas objavili bodico 
z naslovom „V dobi požvižgavanja** 
in z njo ošvrknili tiste, ki za državne 
praznike niso na hišah izobesili za
stav. Očitno tudi beseda še nekaj za
leže, saj so ob zadnjih praznikih po
vsod visele zastave.

NEPOTOLAŽENI. S pojasnilom 
podjetja „Žito“ Mokronožani ne 
morejo biti zadovoljni, saj dobijo 
svež kruh šele ob enajstih. Kdor ve, 
kako je zdaj s peko, kako nedo

nosen je ta posel in kako bežijo 
ljudje iz tega težavnega poklica, ve, 
da rii mogoče pričakovati, da se 
bodo razmere kaj kmalu popravile. 
Kazalo bi dobiti kakega zasebnika 
(seveda, če je mogoče), ki bi Mokro
nog in okolico oskrboval s kruhom, 
saj tamkajšnje območje za podjetje 
ni ravno privlačno.

DELO JE. „Zaenkrat delo ima
mo, kaj več pa ne vemo,“ tako od
govorijo v mokronoški Iskri na vpra
šanje, kako gre obratu. Pričakujejo, 
da bo spremembo na boljše prinesel 
napovedani sestanek v političnega 
aktiva Mokronoga in predstavnikov 
družbeno-političnih organizacij tre
banjske občine.

SVET SOGLAŠA. Svet krajevne 
skupnosti soglaša s predlogom urba
nistov, kje naj bi v kraju uredili pri
meren prostor za parkiranje avto
busov oziroma avtobusno postajo. 
Krajevna skupnost je pripravljena 
prispevati svoj del, vendar kaj več 
denarja nima in se zato zanaša tudi 
na zunanjo pomoč.

TREBAHJSEE NOVICE
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ITAS: podvojiti proizvodnjo
Septembra bo dograjena in opremljena 6000 kvadratnih metrov velika pro
izvodna dvorana -  šest montažnih linij -  Preudarnejša organizacija dela 
-  Rudarji po skupinah med kovinarje -  Prikrajšani ne bodo rudarji, ki so 

pred upokojitvijo -  Kočevski premog zagotovo še to zimo

ITAS je eno največjih podjetij v kočevski občini, zato dogajanja 
v njem zanimajo slehernega občana. Še posebno pomembno je to 
podjetje zato, ker se je združilo z Rudnikom in ker se v njem že 
zaposlujejo člani rudniškega kolektiva. Z novim direktorjem Fran
cem Korelcem smo se pred kratkim pogovaljali predvsem, kako 
poteka preusmerjanje Rudnika in kako se skladno razvija ITAS.

-  Poteka gradnja nove, 6.000 
kvadratnih metrov velike proiz
vodne dvorane po načrtih ali pri
haja do zastojev oziroma zakasni
tev?
-  Montaža te dvorane poteka, 

kot je bilo predvideno. Zavzemali se 
bomo, da bo dograjena in oprem
ljena septembra letos. Dvorana z 
opremo bo veljala 34 milijonov din. 
Vsa dela so pogodbeno oddana.

PROTOTIP NA RAZSTAVI
V BEOGRADU

-  Kaj bo pomenila ta dvorana 
za ITAS se pravi za združeno 
podjetje ITAS-Rudnik?
-  Z novo dvorano bomo vpeljali 

tudi novo tehnologijo. V tej dvorani 
bo 6 montažnih linij s sodobno la
kirnico kot fazo proizvodnje. V se
danjih proizvodnih prostorih ITASA 
pa bomo izdelovali sestavne ele
mente za našo proizvodnjo. Prešli 
bomo tudi na bolj racionalno proiz
vodnjo.

Podrobneje bomo določili svoj 
proizvodni program. Naš tehnični 
sektor pripravlja programe za pro
izvodnjo izdelkov, ki jih bomo delali 
doma in katere bodo delali za nas 
poslovni partnerji.

Osnova našega proizvodnega pro
grama bodo ostala vlečna vozila in 
gradbena mehanizacija.

-  Kaj pa kontejnerji?
-  V skupino vlečnih oziroma 

cestnih vozil sodi tudi proizvodnja

Dom upokojen
cev ali 

pijancev ?
Dom upokojencev v Kočevju se 

po mnenju stanovalcev v okolici 
vedno bolj spreminja v dom pijan
cev. Resnici na ljubo pa je treba po
vedati, da se v njem opijajo pred
vsem mladi fantje, največ med njimi 
pa je sezonskih delavcev. Namesto 
da bi se v svojem domu upokojenci 
zabavali in ob igrah prijetno preživ
ljali zaslužena leta pokoja, jim to 
onemogočajo mladi ljudje, ki se pri
hajajo sem opijati.

Ko pozno ponoči dom 
upokojencev zapro, se začne po 
mestu tuljenje in razgrajanje pijan
cev. Pogosto se „žejni“ ustavijo še 
pred vrati hotela in neusmiljeno raz
bijajo po vratih in tulijo, da zbude 
vso okolico. „Utrujene" skupine po
sedajo tudi na terasi pred kinom in 
se „zabavajo" tako, da prebivalci 
tega dela mesta in hotelski gostje ne 
morejo spati.

Razgrajanja v domu upokojencev, 
opijanje mladih, pretepi in celo 
smrtni primer, ki se je tu zgodil, naj 
bodo opozorilo vodstvu društva 
upokojencev, inšpekcijam in orga
nom javne varnosti, da je treba le 
napraviti tu nekoliko več reda. Mor
da več prodanih alkoholnih pijač res 
prinaša blagajni upokojencev več 
dobička, toda vse to ni v korist upo
kojencem, če so hkrati ogroženi za
radi pijancev, mladih nasilnikov, raz
grajačev in pretepačev in če se zato 
v svojem domu ne morejo počutiti 
niti varne.

J. PRIMC

prikolic za prevoz kontejnerjev. Pro
totip te prikolice smo že izdelali, in 
sicer za neko ameriško firmo. Sku
paj s kontejnerji EMO smo prikolico 
že razstavili na aprilskem sejmu mo
tornih vozil v Beogradu.

-  Kakšen porast proizvodnje 
načrtujete v prihodnjem letu?
— Popolna preosnova podjetja 

zahteva veliko naporov. Vse to pa je 
potrebno, če hočemo, da bomo iz
polnili naše načrte, da bi sedanji 
obseg proizvodnje v prihodnjem letu 
podvojili.

RUDARJI POSTOPNO MED 
KOVINARJE

-  Kako poteka vključevanje 
članov rudniškega kolektiva v ko
lektiv ITAS, se pravi, kako po
teka preusmerjanje rudarjev v ko
vinarje?
— Prvotno namero, da bi prekva

lificirali vse rudarje hkrati in jih 
hkrati zaposlili v ITAS smo spre
menili tako, da izvajamo prekvali
fikacijo in zaposlovanje v ITASU 
postopno. Prihod veliko novih de
lavcev hkrati v ITAS bi povzročil 
tudi velike težave. Zato smo se odlo
čili za postopen prehod.

Skupina, ki konča prekvalifika- 
cijski tečaj, se takoj zaposli v ITA
SU. Konec aprila se je zaposlila sku
pina prvih desetih ljudi, 3. maja pa 
je prišla že druga skupina okoli 20 
prekvalificiranih rudarjev. 1. junija 
bo prišla nova skupina 24 mož. Vsi, 
ki pridejo v ITAS, morajo skozi 
novo fazo priučevanja na delovnih 
mestih. Skupine bodo tako prihajale 
v ITAS vse do jeseni, ko bodo pre
kvalificirani vsi rudarji.

SODOBNO PODJETJE, 
SODOBNE PLAČE

-  Rudarji so doslej dobro de
lali in dobro zaslužili. Nekateri iz
ražajo pomisleke, češ da bodo 
kot kovinarji slabše zaslužili.
— Naša dolžnost je, da ustvarimo 

sodobno (moderno) podjetje z viso
ko stopnjo produktivnosti, da bo 
ustvarjalo primeren dohodek in da 
bodo tudi osebni dohodki zaposle
nih primerni. Će hočemo to doseči, 
potrebujemo take ljudi, take člane 
kolektiva, ki bodo z veseljem delali 
in ustvarjali novo podjetje. Zato je 
odveč vsaka bojazen, da bodo oseb
ni dohodki nizki. Prav zdaj priprav

ljamo tudi nov pravilnik o nagra
jevanju. Prizadevali si bomo, da 
bodo merila za nagrajevanje čimbolj 
pravična.

-  Rudarji, ki jim manjka do 
upokojitve leto, dve, tri ali pet. 
pravijo, da bi prejemali večjo po
kojnino, pa čeprav bi jih pred
časno upokojili, kot bi znašali nji
hovi osebni dohodki, če bi se pre
kvalificirali v kovinarje. Kaj bo 
pokrenjenega, da rudarji ne bodo 
oškodovani?
-  Za vse rudarje vodita družba in 

podjetje posebno skrb, zato ni bo
jazni, da ne bi dobili dela, da bi si 
sami morah iskati delo ah da bi dvo
mili, da zanje ne bo poskrbljeno.

Tisti, ki se jim delovna doba iz
teka, bodo lahko ostali do konca v 
rudarski proizvodnji, saj je postal 
Rudnik obrat ITASA in bo obra
toval še do konca leta oziroma do
kler bo proizvodnja premoga še do
nosna, kar pa je odvisno tudi od 
tarif za prevoz premoga po železnici 
itd. Če bo izguba, potem seveda ne 
bomo zainteresirani, da bi premog 
še kopali. Za rudarje, ki so pred 
upokojitvijo, bodo organi za social
no zavarovanje skupaj s podjetjem 
predvideli mbžnosti za izjemno upo
kojitev. Računamo tudi, da bo še do 
konca leta sprejet nov invalidsko- 
pokojninski zakon, ki bo posebej 
urejal ta vprašanja, se pravi tudi iz
jemno upokojitev rudarjev. Tudi iz
vršni svet republike zagotavlja, da 
bo to rešeno še pred kontem leta.

-  Prebivalce Kočevja pa zani
ma še, do kdaj se bodo greh s ko
čevskim premogom?
— Letošnjo zimo še prav gotovo, 

za naprej pa ne morem reči ničesar.
J. PRIMC

ITAS: nova proizvodna dvo <*na -  (Foto: J. Primc)

Uspešrca mobilizacija
 Vaja sil SLO na območju Kolpske doline

Na območju Kostelske in Kolp
ske doline je bila v noči od 13. na 
14. maj tajna mobilizacija odborov 
splošnega ljudskega odpora (SLO) 
Banja Loka, Vas-Fara in Osilnica ter 
partizanske enote in enot civilne za
ščite iz Vasi-Fare.

V nedeljo ob pol dveh zjutraj so 
dobili predsedniki odborov SLO de
pešo o delni mobilizaciji sil SLO. 
Kurirji so hitro raznesli pozive za 
mobilizacijo. Pripadniki enot civilne 
zaščite ter člani odborov SLO so se 
zbrali prej kot v uri in pol (čeprav je 
teren zelo obsežen) in takoj ukre
pali. Vse območje je bilo v priprav
ljenosti.

Nato so pripadnikom partizanske 
enote razdelili obleko, obutev in 
drugo opremo. Do 6. ure so bili vsi 
opremljeni in pripravljeni za izvrši
tev naloge.

ITAS dobil svoje glasilo
Maja izšla 1. številka »Obveščevalca«

V maju je izšla prva številka 
„Obveščevalca*,‘ . glasila delovne 
skupnosti ITAS iz Kočevja. Urednik 
glasila Franc Korelc, k ije tudi direk
tor ITAS, v uvodniku ugotavlja, da 
je treba zagotoviti enotnost v zdru
ženem kolektivu ITAS-Rudnik, ker 
bo le potem kolektiv uspešen. Po
udarja tudi, da mora vsak član ko
lektiva probleme poznati, ker jih bo 
potem lahko uspešno reševal. To pa 
pomeni, da mora biti vsak član ko
lektiva obveščen o vsem. Ob tem 
tudi opozarja, naj bi vsi zaposleni pi
sah v svoje glasilo.

Glasilo nato govori o najpomemb
nejših stvareh za podjetje, o investi
cijah, spremembi načina nagra
jevanja, prekvalifikaciji rudarjev, or
ganizaciji podjetja, letovanju, rezul
tatih gozdarjenja, sklepih DS itd. 
Vsebina je zanimiva, le še tehnično 
urejanje bi kazalo izboljšati, da bi 
bil časopis privlačnejši tudi za oko. 
Manjka mu predvsem podnaslovov, 
vmesnih naslovov pri daljših član
kih, uvodov okvirčkov in podobnih 
„trikov", ki pritegnejo bralca.

J. P.
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KEGLJIŠČE odprto od 10. do 23. ure!

W

M
nama
KOČEVJE

#  V se lju b itelje  kegljanja  obveščam o, da je na štiristeznem  avtom atičnem  
kegljišču  NAM A  v  Gaju uveden nov obratovalni čas:

#  ODPRTO JE V SA K  D A N  OD 10. DO 23. URE, razen ob ponedeljkih.

#  Poleg alkoholn ih  in brezalkoholnih pijač dobite v bifeju  na kegljišču  
tudi razne specia litete  na žaru, tople in  h ladne sendviče In odprto pivo.

#  Izkoristite svoj prosti čas na kegljišču  NAM A v Gaju v  K očevju!

Ob pol enajstih dopoldne je bilo 
vaje konec. Nato je bilo zborovanje 
vseh sodelujočih v domu v Fari, kjer 
so skupno analizirali vajo, ki je bila 
odlično izvedena.

Tako je ljudstvo Kolpske in Ko
stelske doline ponovno dokazalo, da 
je z vsem srcem predano naši domo
vini Jugoslaviji in da jo je tudi ob 
vsakem času in vremenu priprav
ljeno in sposobno braniti.

MARIJA VOLF

IZ FARE
PROMETNA VZGOJA -  V apri

lu so pionirji iz osnovne šole V as- 
Fara marljivo izpolnjevali delo in na
loge v okviru tekmovanja za znak 
„Tisoč radosti". Že marca so v vseh 
višjih -razredih izvedli tekmovanje iz 
prometne vzgoje. Reševali so testna 
vprašanja, mnogo spretnosti in zna
nja pa so morah pokazati tudi v 
praktični vožnji po naselju in na po
ligonu. Tako smo dobili 8 najboljših 
na šoli, ki so se 7. aprila udeležili 
občinskega tekmovanja. Starejši pio- 
niiji so zavzeli 2., 3. in 4. mesto, 
mlajši pa četrto. 22. aprila so se 
učenci Igor Volf, Anton Švab in 
Anton Rugole iz starejše skupine in 
Matjaž Jakšič iz mlajše skupine ude
ležili področnega tekmovanja v Za
gorju ob Savi, ki se ga je udeležilo 
140 učencev iz 17 občin. Naši so se 
v hudi konkurenci častno borili.

VESELA ŠOLA — Učenci 4., 5. 
in 6. razreda osnovne šole Vas-Fara 
so vse šolsko leto pridno reševali 
vprašanja iz snovi „Vesela šola" in 
izvedli februarja razredno, marca pa 
šolsko tekmovanje. Šolski prvaki so 
poštah Franci Volf (4. razred), Jože 
Jurkovič (5. razred) in Maja Jakšič 
(6. razred). Ti in še po dva iz vsa
kega razreda so se nato udeležili 
občinskega tekmovanja v Kočevju.
V 5. razredu je postala občinska 
prvakinja Zinka Malnar iz naše šole, 
v 6. razredu pa Maja Jakšič. Obema 
učenkama iskreno čestitamo in jima 
želimo tudi na področnem tekmo
vanju vehko uspeha.

KURIRČKOVA TORBICA -  
Učenci vseh razredov so v marcu pi
sali pozdravno pismo tovarišu Titu. 
Več najboljših smo poslali v Vinico, 
da bi jih tiskah v knjigi. Pridno smo 
se pripravljah tudi na kurirčkovo 
torbico in na proslavo bralne znač
ke. Marljivo zbirajo gradivo za 
30-letnico pionirske organizacije.

MARIJA VOLF

RAZGOVOR S PREDSEDNIKOM KO SZDL

Jih bo elektrika pokopala?
Vsaka družina 2000 din za asfalt -  Z ostarelimi 

in reveži se ukvarja krajevna skupnost

Ker stari krajevni odbor SZDL na Rudniku pri Kočevju ni dobro 
delal, so februarja letos izvolili novega, za predsednika pa Marjana 
Mrvarja. Rudniška organizacija SZDL obsega območje od Klinje 

i, Želju, Trate, Oneka do Kočevja.

ben programu KS, saj isti ljudje de
lajo pri KS in SZDL.

V načrtu imamo asfaltiranje v 
Željnah in Klinji vasi, kar bomo iz
peljali predvidoma prihodnje leto. 
83 odstotkov občanov je izrazilo

Eripravljenost, da bo prispevala vsa- 
a družina po 2.000 din samopri

spevka za asfalt.
Cestna razsvetljava za rudarsko 

naselje, Klinjo vas in Željne je po-

vasi

-  Kaj je doslej novi odbor 
SZDL že naredil?
-  Skupaj z odborom ZB in kra

jevne skupnosti (KS) smo organi
zirah za 8. marec obisk žena-bork in 
partizanskih mater. Čestitali smo 
jim za dan žena in jim podarili 
šopke nageljnov.

-  Katere zadeve ste uredili iz 
svojega delovnega programa?
-  Naš program dela je zelo podo-

stavljena, zdaj pa nas skrbi, če bomo 
imeli dovolj denarja za tokovino in 
vzdrževanje svetilk.

Razpravljali smo tudi o socialnem 
razlikovanju, kaj storiti, da do takih 
pojavov ne bi prišlo.

-  Torej dobro sodelujete z 
vsemi organi in organizacijami?
-  Izjema je le ZK, s katero ni

mamo pravih stikov. S krajevno 
skupnostjo dobro sodelujemo. Oni 
nas vabijo na svoje seje, mi pa nje na 
naše. Tudi naši pododbori po nase
ljih dobro sodelujejo s KS.

NAMESTO KINA 
DELO ZA ŽENSKE

-  Ste organizirali pomoč za 
stare in onemogle ter za socialno 
ogrožene otroke?

-  Pri KS dela socialna komi
sija, v katero je tudi naš odbor

Maijan Mrvar, predsednik KO 
SZDL Rudnik pri Kočevju — 
(Foto: J. Primc)

SZDL imenoval dva predstavnika. 
1 a komisija je obiskala vsa naselja 
in popisala ljudi, ki so potrebni 
pomoči. Vendar posebno hudih 
problemov na našem območju ni. 
Za novo leto smo otrokom iz ne
katerih vasi darovali obleko.

-  Kako bo preusmeritev pre
mogovnika vplivala na vaše delo 
in ali ste res prodali dom Svobode 
v Salki vasi?

-  Preusmeritev premogovnika ne 
bo bistveno vplivala na naše delo. 
Dom Svobode pa je Rudnik prodal 
podjetju TRIKON za 20.000 din. 
Dom je namreč potreben temeljite 
obnove, ki bo draga. Ni ga bila spo
sobna prevzeti niti KS, niti naš kino, 
niti kino „Jadran" Kočevje, pa tudi 
temeljna kulturna skupnost ni imela 
denarja za njegovo obnovo. Zdaj bo 
imel TRIKON tu delavnice in se 
bodo v njih lahko zaposlile tudi žen
ske z našega območja. Zemljo okoli 
doma pa bo Rudnik zamenjal za 
zemljo pri TRIKONU v Kočevju.

J. PRIMC

Stara cerkev: 
pridni gasilci

Prizadevni člani gasilskega 
štva ob pomoči prebivalcev in 0 , 
lih že od lani gradijo poslopje g  ̂
skega doma. Za ureditev dom2.5 
odločili zato, ker je bilo prejšnj6 
slopje izredno slabo. Pohvalno Je> 
je bilo precej opravljenega s p*° 
voljnim delom. Člani gasilskega 
štva v tem kraju posvečajo poŜ .j.e 
skrb gradnji doma, nabavi 
opreme, strokovnemu izpop0 5, 
vanju članstva in vključevanjih 
članov v gasilske vrste. -dl

PREDGRAD: 
TELEFON DOBILI

Telefon so Predgrajčani kon^0 
le dobili. Gre seveda za zvezo s* 
čevjem, medtem ko so jo s 
trgom že imeli. Občani so izk0Pj. 
in zasuli jame, Združeno KGPjeP.0 
spevalo 50.000 din, ostalo Pa „ 
dala občinska skupščina. Doko# 
izračun menda še ni n a r e j e n .  n e . .

22

Šoferjev 
ultimat

čigave je pol kil°' 
metra ceste?

„Če ne bo tiste pol 
metra ceste med 19 in 
kilometrskim kamnom J? 
odseku Sthige-DobrepoU 
do 13. maja v redu P°PrL  
ljene, potem avtobus ne D 
vozil več do Strug, ampa*. 
še do Kompolja!“ je zagr°e 
šofer avtobusa najprej  ̂
staijema, nato pa še Pre 
stavnikom krajevne skuP 
nosti Struge. „

Grožnja je zalegla. 
ki je že pol leta ni 
vzdrževal, je bila 
maja popravljena. Kraje
skupnost Struge je

13*
ljudi, da so z gramozoin  ̂
suli jame na tistem p0* 
metra dolgem cestnem 0 ^  
ku, za katerega še ne ve ’ 
kdo ga je dolžan 

Do sprejetja novega z 
na o cestah je bila to r ^  
bliška cesta in je sP°rnl 0d* 
sek vzdrževalo cestno P 
jetje, ki je vzdrževale> ce ^  
Grosupeljski občini. A  je 
vzdrževanje te ceste, ^  
postala občinska, P1̂ #  
komunalni podjetji 0 
Grosuplje in Kočevje.

Vendar so menda k ^ 0. 
peljčani ugotovili, da. s -c 
slej oni plačevali vzdrz ce. 
spornega pol kilom®* ^  
ste, čeprav bi jo moral ^ 
no podjetje Novo me 
vzdržuje „republiške ^  
v kočevski občini. z-a 
so, naj jim cestno 
Novo mesto zato vrne ^ 
Denarja seveda niso do 
tudi tega pol kUometra 
zdaj nihče ne vzdržuje- c 

Krajevna skupnost ^  da 
je cesto popravila ie j ^ o -  
bo Stružancem os. - nrgafl1 
busna zveza. Pristoj^*. ^ 0\l- 
obeh občin pa so zd Ljjtev 
ni, da poskrbe za raf  
ceste med obema o° tudi 
in da bo vsa cej  .eVajiJe 
vzdrževana, saj v. .ni#iOst 
občinske ceste ni 
krajevne skupnosti-

DOLENJSKI LIST Stran uredil: J02E PRIMC



RADIO LJUBLJANA
i DAN: poročila ob 5.00,
| 7.00, 8.00, 10.00, 12.00,

£•0.0, 18.00, 19.30 in ob 22.00. Pi- 
l p W eni sP°red od 4.30 do 8.00. 

A bPnf TEK> ?6. MAJA: 8.10 Glas- 
®atineja. 9.35 Od melodije do 

fWx^e‘ ^ .2 0  Pri vas doma. 11.00 
nafe ~ Turistični napotki za 
JJ* goste iz tujine. 12.30 Kmetijski 
vodn ~ ^  Pipan: Ptoiz- 

slovenskih go- 
in 0 'A . ^  domačimi ansambli
14 ^  ! 3.30 Priporočajo vam . . .
h  in  Vam pripoveduje glasba. 
Vrtin u<pot^  23 turiste. 16.00 

18 1 ' » -IO  Človek in zdravje.
otrnHi’TC5?*11" !9-00 Lahko noč, 
Ita Riili^ *’ Minute s triom Henč- 
-  8 20.30 Naj narodi pojo

21-15 0 &  20 30 »ToP‘P°Ps 13“- 
kih 2 9 1 * 1? 0 moriu in pomoršča- 
domačih de zvoki “  l°g°v

b e n a ^ m ^ ’ 27‘ MAJA: 8 1Q Glas- 
'—  matineja. 9.35 S pihalnim

ftAW0BREŽfC£
MAJA -  16.00 

čila, Šnnrt apo1ved Programa, poro- 
16 15 dn iT ^ n ^ ^ ^ n i  napotki -  
t t t u i , 17* 1 Nove plošče RTB 
reklam p , ~  Obvestila in

i°ddaia- ^  do 18.00 Glasbena 
• SOROTbArall. ste sami- 
16. 3 0 P ^ ’ 27> MAJA: !6.00 do 
do i6 ?nu*  za Pop glasbo -  16.30 
l6-50 d0 Sm otao kramljanje — 
Zvoki nplfo,- i  ~. ^ ed zabavnimi 
l^ ija  za v °  estil> reklam in Me- 
naše r S m f f r  17-10 do 17-30 Za 
niačih tleh + T Amenka na do- 
glasbene šni!61 s^ adbica iz brežiške 
■ « C 2 f e -  17.30 do 18.00 Na-

NEDei ta ^ valu 192 m-
zan;’J  MAJA«: 10-30 ~

^Činskem^^i11̂ 08^ ~  Še o med- 
Ža naše km°* 0Vaniu v Posavju —
vanjaž*in?ei° valce: *<*<&
zgradb -  jk m e tijsk ih  pridelkov in 
?a Zaščito Nova sredstva
NaPori v o X n T NedelJski zaPis:
gradnjo voinepa w  8tareSn za iz- 
stila, r e k lS !^  letalstva -  Obve-

S t i u j o ' i n p o f f  J f S A «

H S P f i S S t e  16.00 do 

knjižnici t Poročila -  Novo v 

filmdfi „ ~ Obvestila, reklame in
Teden ~  1 7 -15 do 17-30

d° » ooV ^ S todL a

BADIOSEViaCA
pAJ„A: 10-30 Re-

^°m  ~ 10 minut z
^etuje -  Zobozdravnik

PosiiT«l .vsak°8ar nekaj -  Tri- 
T . J ^ e z  Trdina, 

^ Ja n c ih  ter i  ajk m P°vesti o

: ^ f r * S i e POSlU&,CCV

f f - R^ ^ f - 00po^o°: 

brez imena  ̂ ~ Dlsco
V nn° društvo ~  Kako deluje 
; t av° K l a d ^ ° „  2* osnovni šoli

235 F1 ~ 20oddaje. p glasbo -  lg .oo Konec

orkestrom RTV Ljubljana. 10.20 Pri 
vas doma. 11.00 Poročila -  Turi
stični napotki za naše goste iz tuji
ne. 12.30 Kmetijski nasveti -  inž. 
Tatjana Brodnik: Kaj je pokazala le
tošnja analiza semen. 12.40 Po do
mače 13.30 Priporočajo v a m . . .  
14.10 Sobotno popoldne za mladi 
svet. 15 30 Glasbeni intermezzo.
16.00 „Vrtiljak? f7.10 Gremo v 
kino. 1 8 15 Iz operetnega sveta. 
19 00 Lahko noč, otroci! 19.15 Mi
nute z ansamblom Dobri znanci.
20.00 Mladinski radijski klub. 22.20 
Oddaja za naše izseljence /

NEDELJA, 28. MAJA: 6 0Q do 
8 00 Dobro jutro! 8.05 Veseli tobo
gan. 9.05 Srečanje v studiu 14. 
10.05 Še pomnite, tovariši . . .  Dru
ga grupa odredov in njeni boji na 
Jančjem (ob 30-letnici). 10.25 Pe
smi borbe in dela. 11.00 -  Poročila
-  Turistični napotki za naše goste iz 
tujine^ 11.20 do 13.00 Naši poslu
šalci čestitajo in pozdravljajo. 13.30 
Nedeljska reportaža. 14.05 Z veli
kimi zabavnimi orkestri. 15.05 Iz 
opernega sveta. 16.00 Radijska igra
-  Ivan Grigorescu: „V ringu?
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 
Glasbene razglednice. 20.00 ,,V ne
deljo zvečer“ . 22 20 Melodije za 
lahko noč.

PONEDELJEK, 29. MAJA: a  10 
Glasbena matineja. 9.20 Pet minut 
za novo pesmico. 10.20 Pri vas 
doma. 11 00 Poročila -  Turistični 
napotki za naše goste iz tujine.
12.30 Kmetijski nasveti -  dr. Lojze 
Hrček: Glavni tehnični problemi na
šega vinogradništva. 12 40 Pihalni

’ orkester godbe milice na koncert
nem odru. 13.30 Priporočajo 
vam . .  /14.30 Naši poslušalci česti
tajo in pozdravljajo. 1530 Glasbeni 
intermezzo. 16.00 „Vrtiljak44. 17.10 
Ponedeljkovo glasbeno popoldne. 
18 35 Interna 469. 19.00 Lahko 
noč, otroci! 19.15 Minute z Bene
škimi fanti. 20.00 Dirigent Lovrenc 
Arnič govori o posnetku Kogojevih 
„Črnih mask44. 22.15 Za ljubitelje 
jazza.

TOREK, 30. MAJA: 8 10 Operna 
matineja. 9.35 Slovenske narodne 
pesmi. 10.20 Pri vas doma. 11.00 
Poročila -  Turistični napotki za 
naše goste iz tujine. 12.30 Kmetijski 
nasveti -  inž. Milan Novak: Stroji 
za sajenje oziroma presajanje sadik. 
12.40 Z domačimi godci in ansam
bli. 13.30 Priporočajo v a m . . .
14.30 Z ansamblom Silva Štingla.
15.30 Glasbeni intermezzo. 16.00 
„Vrtiljak? \1  1Q Popoldanski sim
fonični-koncert. 18 15 V torek na 
svidenje! 19.00 Lahko noč, otroci! 
19.15 Minute z ansamblom Borisa 
Terglava. 20.00 Prodajalna melodij
20.30 Radijska igra -  Hans Fallada: 
„Pijanec44. 22.15 Večer skladatelja 
Zvonimirja Cigliča.

SREDA, 31. MAJA: 8 1Q Glasbe
n a ,  m atine ja. 9 25 Z ansamblom 
Francija Puharja ,10.20 Pri vas 
doma. 11.00 Poročila — Turistični 
napotki za naše goste iz tujine.
12.30 Kmetijski nasveti: Nada 
Rihtaršič: Pašno-košni obrat -  če- 
rto leto gospodarjenja. 12 40 „Od 
vasi do vasi? J3.30 Priporočajo 
vam . t /14.30 Naši poslušalci česti
tajo in pozdravljajo. 15 3Q Glasbeni 
intermezzo. 16.00 „Vrtiljak? 17 10 
Jezikovni pogovori. 18 30 Naš raz
govor. 19.00 Lahko noč, otroci!

ČETRTEK, L  JUNIJA: 9 35 
Pesmi in plesi jugoslovanskih naro-. 
dov. 10.20 Pri vas doma. 11 0Q Po
ročila -  Turistični napotki za naše 
goste iz tujine. 1230  Kmetijski na
sveti Jože Kregar: Vrt v juniju.

°N'a^e ^smih razredov osnovnih šol še vedno 
še Razrede-čakajo zanimive nagrade. 

>• ^  novih naročnikov v domačem kraju —

m NAGRADA 
r *« *  ZA VAŠ RAZRED

Nie s .

i^ e .  VsakẐ Ub^®no! Tekmujte in zbirajte nove naroč- 
a^ko UVr f an Je vrstni red drugačen. Se vedpo se  

kr • me^ naJboljše. Zbirajte naročnike V do- 
ttl. Na7 f̂3U' PošilJajte naročilnice na naslov: Revi

c o  nani«rjeYa 61000 Ljubljana. Na pisemsko'ovoj-
Tekm ujte Si* 1°’ ra z re d . k ra j.
naSrade *raJn°. znašli se boste med najboljšimi, 

w  vas.5e vedno čakajo. .

PRIVOŠČITE Sl 
TO ZADOVOLJSTVO!

f i i O Č
< t' s

12 4Q Igrajo nemške pihalne godbe 
13.30 Priporočajo vam . . .  14.10 
Pesem iz mladih grl. 15 30 Glasbeni 
intermezzo. 16.00 „Vrtiljak4.4 I 7 .IO1 
Koncert po željah poslušalcev, 
18 15 Klavir v ritmu.1 18.30 Iz ka
setne produkcije RTV Ljubljana.
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Mi
nute z ansamblom Jožeta Kampiča.
20.00 Četrtkov večer domačih 
pesmi in napevov. 20.35 Medna 
rodni festival Slovenska popevka 
1972 (prenos iz hale Tivoli)

#  SNAŽILKA

d o b i  stalno polno 

zaposlitev s 1. junijem  

1972. D elo v popol
danskem času

Zavod za zdravstveno  

varstvo Novo m esto, 
M ej vrti št. 5

TELEVIZIJSKI
SPORED

NEDELJA, 28. MAJA 
8.50 Madžarski TV pregled (Po

horje, Plešivec) (Bg) -  9.40 Po do
mače z dobrimi znanci (Lj) -  10.12 
Kmetijska oddaja (Zg) -  10.55 Mo
zaik (Lj) -  11.00 Otroška matineja: 
Don Kihot, Boj za obstanek (Lj) -  
11.50 Mestece Peyton (Lj) — 12.40 
TV kažipot (do 13.00) -  Nedeljsko 
popoldne (Lj) -  18.00 Elizabeta I.
-  II. del barvnega filma (Lj) -
19.30 Kratek film  (Lj) -  19.45 Cik
cak (Lj) -  20.00 TV dnevnik (Lj) — _ 
20.25 3-2-1 (Lj) -  20.30 Humori
stična oddaja (Zg) -  21.20 Zabavno 
glasbena oddaja (Zg) -  21.35 Šport
ni pregled (JRT) -  22.05 Poročila 
(Lj)

PONEDELJEK, 29. MAJA 
9.05 Odprta univerza (Bg) -  9.35 

TV v šoli (Zg) -  10.30 Nemščina 
(Zg) -  10.45 Angleščina (Zg) -
11.00 Osnove splošne izobrazbe 
(Bg) -  14.45 TV v šoli -  ponovitev 
(Zg) -  15.40 Nemščina -  ponovitev 
(Zg) -  15.55 Angleščina — ponovi
tev (Zg) -  16.10 Francoščina (Bg)
-  16.45 Madžarski TV pregled (Po
horje, Plešivec do 17.00) (Bg) -
17.45 I. Rosič: Riki -  6. del (Lj) -
18.00 Risanka (Li) -  18.15 Obzor
nik (Lj) — 18.30 Sest srečanj z Dar
kerjem -  serijski film (Lj) -  18.55 
Mozaik (Lj) -  19.00 Mladi za mlade 
(JRT) (Lj) -  19.45 Kratek film  (Lj)
-  19.50 Cikcak (Lj) -  20.00 TV 
dnevnik (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) -
20.30 V ogledalu časa: Ubit boš 10. 
aprila -  švedska TV drama (Lj) -
22.15 Kulturne diagonale (Lj) -  
22.55 Poročila (Lj)

TOREK, 30. MAJA 
9.35 TV v šoli (Zg) -  10.40 

Ruščina (Zg) — 11.00 Osnove sploš
ne izobrazbe (Bg) -  14.45 TV v šoli
-  ponovitev (Zg) -  15.35 Ruščina
-  ponovitev (Zg) -  15.55 TV vrtec 
(Zg) -  16.10 Angleščina (Bg) -
17.15 Madžarski TV pregled (Po- 
hoije, Plešivec do 17.30) (Bg) -
17.45 Krojaček hlaček -  II. del (Lj)
-  18.00 Risanka (Lj) -  18.15 
Obzornik (Lj) -  18.30 Od zore do 
mraka: Plavajoča karavla (Lj) -
19.00 Mozaik (Lj) -  19.05 Možgan
ski valovi -  I. del oddaje iz cikla 
Možgani (Lj) -  19.30 Filmi z 
mednarodnega festivala v Vami (Lj)
-  19.50 Cikcak (Lj) -  20.00 TV 
dnevnik (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) -  
20.35 Dragulj v kroni -  poljski film 
(Lj) -  22.35 F. Schubert: 8. simfo
nija v H-molu (Nedokončana) (Lj)
-  23.00 Poročila

SREDA, 31. MAJA 
8.20 TV v šoli (Zg) -  16.45 

Madžarski TV pregled (do 17.00) 
(Bg) -  17.50 Sebastijan in Mary 
Morgan -  serijski film (Lj) -  18.15 
Obzornik (Lj) -  18.30 Jazz na ekra
nu: Kvartet JRT (Lj) -  19.00 Mo-

»Dolenjski list«  
tribuna bralcev

SREČANJE LUTKARJEV

Osem predstav
Ogled igric }e brezplačen

Jutri, 26. maja, se bo začelo v 
Sodražici drrugo srečanje mladih 
slovenskih lutkarjev in bo trajalo do 
nedelje dopoldne. Lutkarji iz Ko
čevja, Slovenske Bistrice, Maribora, 
Ljubljane, Senovega, Rogatca in 
Kranja bodo prikazali skupno 8 
igric, in sicer dve v petek popoldne, 
štiri v soboto in dve v nedeljo do
poldne.

Nastopili bodo le lutkarji iz 
osnovnih šol; izjema bo predstava 
(izven konkurence) lutkovnega gle
dališča iz Ljubljane, ki bo v petek 
ob 20. uri. Na njej se bodo lahko 
česa nučili tudi lutkarji iz drugih 
krajev.

Na ogled predstav so vabljeni 
mldi iz vse Dolenjske in od drugod. 
Predstave bodo brezplačne.

Mladi lutkarji se bodo zbrali jutri, 
ob 12. uri v Ribnici. Ogledali si 
bodo novo osnovno šolo, nato se 
bodo odpeljali v Sodražico. Nekaj ur 
bodo predvidoma preživeli tudi na 
Travni gori, kjer jim bo pripravila 
prijetno srrečanje enota JLA iz Rib
nice.

J. P.

zaik (Lj) -  19.05 Na sedmi stezi 
(Lj) -  19.30 Naš ekran (Lj) -  19.50 
Cikcak (Lj) -  20.00 TV dnevnik 
(Lj) -  20.30 3-2-1 (Lj) -  20.30 
Rotterdam: Nogomet Ajax : Inter, 
barvni prenos (Lj) -  22.25 Zabavno 
glasbena odd^a (Lj) -  22.45 Poro
čila (Lj)

ČETRTEK, 1. JUNIJA
9.35 TV v šoli (Zg) -  14.45 TV v 

šoli -  ponovitev (Zg) -  16.45 Mad
žarski TV- pregled (Pohorje, Plešivec 
do 17.00) (Bg) -  17.45 Veseli tobo
gan -  Cerkvenjak -  I. del (Lj) -
18.15 Obzornik (Lj) -  18.30 Boj za 
obstanek -  film (Lj) -  18.55 Mo
zaik (Lj) -  19.00 Umetniki -  gigan
ti, oddaja iz cikla Civilizacija (Lj) -  
19.50 Cikcak (Lj) -  20.00 TV dnev
nik (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) -  20.35 
Slovenska popevka -  prenos (Lj) -  
22.00 Bos skozi pekel -  japonska 
nadaljevanka (Lj) -  22.50 Poročila 
(Lj)

PETEK, 2. JUNIJA
9.30 TV v šoli (Zg) -  14.40 TV v 

šoli -  ponovitev (Zg) -  16.45 
Madžarski TV pregled (Pohorje, Ple
šivec do 17.00) (Bg) -  17.35 Planet 
dveh sonc {Trapollo HH 33) (Lj) -
18.15 Obzornik (Lj) -  18.30 Glas
bena oddaja (Lj) -  18.45 Cesta in 
mi (Lj) -  18.55 Ekonomoska izra
zoslovje: Carine (Lj) -  19.00 Me
stece Peyton (Lj) -  19.50 Cikcak 
(Lj) -  20.00 TV dnevnik (Lj) -  
20.25 3-2-1 (Lj) -  20.35 Slovenska 
popevka -  prenos (Lj) -  22.00 R e-! 
zerviran čas (Lj) -  23.00 PoročUa 
(Lj)

SOBOTA, 3. JUNIJA
9.35 TV v šoli (do 11.00) (Zg) -  

16.40 Pokal pevcev -  posnetek (Lj)
-  18.05 Obzornik (Lj) -  18.20 Dis- 
neyev svet (Lj) -  19.10 Mozaik (Lj)
-  19.15 Humoristična oddaja (Bg)
-  19.45 Kratek film ILj) -  19.50 
Cikcak (Lj) -  20.00 TV dnevnik 
(Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) -  20.30 Slo
venska popevka -  prenos (JRT) (Lj)
-  22.00 Tekmeca -  serijski film 
(Lj) -  22.50 TV kažipot (Lj) -  
23 .10P oročia(L j)

VARČUJEMO

in poslovnih enotah v KRŠKEM, METLIKI, 
NOVEM MESTU in TREBNJEM
•  kjer zbirajo hranilne vloge in jih obrestujejo od 

7,5 do 10-odst.

•  vodijo žiro račune in devizne račune občanov

•  opravljajo devizno-valutne posle in odkup ter pro
dajo deviz

•  dajejo kredite za stanovanjsko gradnjo, pospeševa
nje kmetijstva, obrti in turizma na podlagi namen
skega varčevanja

•  odobravajo kratkoročne in dolgoročne kredite

•  opravljajo vse druge bančne posle

Zaupajte DBH svoje denarne zadeve, saj je to vaša
banka.
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športnikov 

z  a  

plamen

OLIMPA

G  &

srca
gospodinj

za
plamen

GORENJE

OLIMPIJSKI PLAMEN 
POVEZUJE ŠPORTNIKE SVETA 

-VSE NAJ POVEŽE 
PLAMEN GORENJE 

k i  n a g r a j u j e :

» 4 0  POTOVANJ NA IZVOR 
OVEH NEUGASLJIVIH PLAMENOV,

V GORENJE IN NA OL I MP,

t  barvni televizor, 

t  kuhinja > gorenje*, 

t  pralni atroji,

^televizorji, 

t  hladilniki, (

tfttedilniki. 

tmali goapodinjaki 

aparati

žrebanje: 15. junija, 15. julija,
15.avguata in ^
15.aeptembra / /̂  
1972 /£ *

RENJE TGO 
p VELENJE

v s  * *
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SPREJEM PIONIRJEV -  Več kot 200 učencev, ki so se z literar
nimi sestavki in Kkovnimi deli vključili v nagradno tekmovanje v 
okviru 304etnice praznovanja našega vojnega letalstva, so20.maja 
povabili na letalski miting v Cerklje. Najboljšim so izročili nagrade 
v Posavskem muzeju, kjer so tudi brali njihove spise. Na diki: 
udeleženci natečaja na letališču v Cerkljah. -  Fotografija tedna, 
nagrada 100 dinarjev. (Foto: M. Jaranovič). | | | ® | J

N e d e l j o  o d p r t o

MARKET »  ^IIS“ heio)«v >n

D O L E N J K A

N o v a  m a t e m a t i k a  j e  n e v a r n a

Na roditeljskem sestanku, 
kjer sem bil edini moški, me 
je tovarišica razredničarka 
opozorila, naj se bolj ukvar
jam z otrokom, kajti znano 
je, da se očetje kaj malo za
nimajo za delo in učenje 
svojih otrok šolaijev. To 
skrb navadno naložijo ma
teram, ki so z delom pre
obremenjene in zato tudi 
one ne utegnejo voditi kon
trole.

Jaz nisem tak, sem se pri
dušal, ko sem odhajal s se
stanka. Za svojega edinca 
bom že poskrbel! Ko sem 
prišel domov, je sin že spal.

Odprl sem njegovo toibo in 
pregledal vsebino. Najprej 
mi je prišel v roke računski 
zvezek. Nikjer niti sledu o 
seštevanju ali odštevanju v 
prvi ali drugi desetici. Pov
sod so bile same figure, kva
drati, krogi in pike. Le kaj je 
to? Moida so to tiste mno
žice, o katerih mi je sin pra
vil? Je to sploh računstvo 
ali matematika, kakor se 
imenuje po novem? Strmim 
in ne morem razumeti. Pred 
mano so se vrstile množice, 
nadmnožice, podmnožice, 
presečne množice, delne 
množice, združene množice

in kaj še vse, da se mi je v 
glavi zmešalo.

‘Brskal sem naprej in v 
drugem zvezku zasledil ne
kaj stavkov:

MOJ OCE JE PRINESEL 
MNOŽICO DENARJA. Glej 
ga, šmenta, kako se hvali! 
Jaz pa venomer zatrjujem, 
da nimam prav velike plače. 
Kaj. bi rekla šele moja žena, 
pa ni, da bi govoril. Nikdar 
ne more sestaviti meseca z 
mesecem. Vedno ji pred 
prvim zmanjka denarja. To
rej so moj! dohodki bolj rev
ni. To ni nobena množica, 
kot je slišati. Presneto, saj bi

me še davkaiji prijeli za ne
prijavljen dohodek, če bi se 
tako hvalil.

SOSEDOVA MICKA IMA 
MNOŽICO FANTOV. Tri
sto kosmatih, kaj pa je to!? 
Množica res ni določena, a 
vendar. Do sedaj sem vedno 
mislil, da je pošteno dekle. 
No, fanta je že imela. Ka
tera ga pa nima?

Vidite, včasih smo bili na 
boljšem. Rekli smo: imela je 
enega, dva ali tri fante ali 
kolikor pač. Bilo je natanč
no ugotovljeno, dokazano in 
se ni nihče razbuijal. In 
zdaj? Kar množica. Saj ni 
cestna deklina, ki bi ji pri
pisoval vojaške enote, npr.

oddelek, vod, četo ali polk 
fantov. Vendar je tudi tam 
vsaj približno določeno šte
vilo, pr. 10, 30, 100-aliveč. 
Tako pa ne gre! Nekaj je tu 
narobe. Oh, saj res, skoraj bi 
pozabil! Nekoč mi je sin raz
lagal, da lahko eno samo 
osebo ali predmet štejemo 
za množico. Veijamem. Lah
ko, da je res, vendar tako ni 
varno govoriti pred ljudmi.

UKVARJALA SE JE Z 
NEKIM ELEMENTOM. Prav 
gotovo vsi mislite n a .,. Pac
ki, kako ste pokvarjeni! Vas 
ni sram? Saj to pomeni le 
posamezno stvar, npr. da je 
likala hlače.

Vidite, pri vseh teh novih

izrazih, ki se jih uče n^ j .S  
larčki, si človek 
predstavlja. Dobro in ^
O svojem bližnjem r J ' . Q 
bo. Navadno je z a 
trdim, da je mor-
tika nevarna,
da ne škodi, vendar ^
k i s m o s e u č iU š e p o f ^
prav gotovo, kajti 
nedolžnimi izm21 .^hino- 
drug pomen, dmgo v*wn

Vse odgovorne P ^JJjik i 
nas starše o novi ma ^O0O 
bolje poučijo, ace ^  
svoje otroke še ve 
pak razumeli.

PEPE BOL»aC

V s i  s m o  p o n o s n i  n a n j . . .

80. rojstni dan predsednika Tita se bo globoko vtisnil v 
spomin vojaka, akademskega kiparja Pavla Hudeka, in njego
vih dveh tovarišev, vojakov Zvonimira Puškarića in Branka 
Mikše. Trije mladi fantje so v rekordnem času zgradili trajen 
spomenik na svoje bivanje v vojašnici Milana Majcna v 
Bršlinu pri Novem mestu, kjer bodo danes dopoldne v poča
stitev rojstnega dne tovariša Tita odkrili njegov več 'kot dva 
metra visok spomenik, narejen iz armiranega betona. Avtor 
dela je Hudek, pomagal mu je pravnik Puškarič, idejni osnu
tek za spominski park pa je izdelal arhitekt Mikša.

Vojak Pavle Hudek je 
doma iz Marije Bistrice v 
Hrvatskem Zagorju; njegov 
obraz preveja odločnost, po
štenost in skromnost Zagor
ca, človeka iz kraja, kjer je 
stekla zibka tudi našemu 
predsedniku. Ideja, da bi 
upodobil Tita, ni njegova. 
Pravi, da je prvi dal pobudo 
major Ilič. Pavel se je za
mislil in po treh dneh pre
misleka odgovoril: Naredil 
bom spomenik/“ Lotil se je 
težkega in odgovornega dela. 
Od začetka ni šlo vse tako 
gladko, kot je želel. Glino jp 
gnetel toliko časa, da je bil z 
osnutkom zadovoljen. Ko je 
bil lik izdelan v glini, je bil 
že na pol poti. Vedel je, da 
bo uspel Kasneje so prišle 
na vrsto še druge tehnike, 
danes pa že stoji v lepem 
parku med zelenjem in roža
mi več kot dve toni težak 
kip Tita, ki je lep okras vo
jašnice.

Hudek je pretirano skro
men. Ni hotel odgovoriti, 
koliko ur dela je vložil v spo
menik. Pomagal mu je prija
telj Zvone, ki je povedal, da 
sta pri kipu prebila okoli 
1000 ur. Njun delavnik je 
navadno trajal tudi po 15 ur. 
Časa je bilo malo, zato sta 
morala napeti vse sile.

Hudek ni imel namena do 
podrobnosti zadeti Titov 
obraz. Gnala ga je predvsem 
želja, da bi upodobil njegovo 
značilno držo. Pri oblikova
nju obraza, čeprav je izkle
san iz armiranega betona, je 
le zadel vse tiste značilnosti 
in poteze našega predsed
nika.

Delo v vojašnici ni ostalo 
prikrito. Čeprav sta si z Zvo
netom želela mir, sta imela

vedno kopico obiskovalcev. 
Nekdo je celo v šali pripom
nil, da se je ob spomeniku 
zvrstilo več vojakov in stare
šin kot v jedilnici Vsi so 
čutili, da je to skupinsko 
delo, da je to del njih in 
skupni prispevek do člo
veka, ki ga vsi spoštujejo.

Hudekovo delo še ni kon
čano. Razumljivo, da bo po
treboval nekaj dni, da se 
spočije. Potem se bo lotil še 
kipa Matije Gubca in do
prsnega spomenika Majde 
Šilc. Rad bi ustvaril še ti dve 
deli in tako v vojašnici zapu
stil kasnejšim rodovom 
umetniška dela, ki ponazar
jajo legendarne osebnosti iz 
naše zgodovine.

Kipar je povedal, da je 
imel veliko moralno in dru
go pomoč v vodstvu novo
meške garnizije. Brez takšne 
podpore ne bi v tako krat
kem času opravil dela. Nanj 
je zelo ponosen, čeprav tega 
iz njegovih besed ne boste 
razbrali.

V vojašnici Milana Majcna 
se bo zvrstilo še na tisoče 
mladeničev iz vseh krajev 
Jugoslavije. Kot kip maršala 
Tita, tako bo v Bršlinu živel 
tudi lik neutrudljivega mla
dega kiparja, ki je v podobo 
Tita vložil del svojega življe
nja, značilnega za ljudi iz 
Zagorja. Iz kipa govori veli
ka Titova osebnost, ki nam 
bo vedno ostala simbol bor
ca za mir, človeške pravice 
in za vse tisto, kar naj bi lju
di združevalo:

Kaj takega lahko ustvari 
samo človek, ki globoko ve
ruje v vrline moža, katerega 
je upodobil To je v svojem 
delu dokazal Hudek.

SLAVKO DOKL

P r v a :  M u r n  i n  Š m a j d e k

Zahteven rally končalo kar 36 tekmovalcev

N A  K R A T K O
KOČEVJE -  Danes se 

začel v Kočevju šahovski tun"1, 
mladinskih aktivov v dvor 
ELEKTRA, končan pa bo ^
maJa-SEVNICA -  Jutri bo »up
ščina temeljne izobrazeva
skupnosti pretresala lef°y0 
načrte za šolstvo ter prcdiog. 
uvedbi samoprispevka za 
in popravila šol v sevniški ot*
m KOCEV JE -  Danes bo srjj*' 
nje domske mladine iz LjubiP 
in kočevske mladine.

KOČEVJE -  Komisijo |  
ugotavljanje izvora Preir?inSic3 
je v torek ustanovila obe
% S | 0aCTj-  Odt»r$
občinske skupščine bodo na 
kovi seji sprejeli resolucJ  ̂
družbeno-ekonomskem r32
občine za leto 1972.

KOČEVJE -  V torek J. 0 
občinski skupščini razprav« a 
bodočem razvoju zase 
kmetijstva. 1iev je

TREBNJE -  V ponedeg« 
zadružni svet KZ Trebnje ^  
naval pogodbo o pride* „a 
krompirja za obrat Kolin ^  
Mirni, ki ima namen od * 
odkupiti do 6000 ton kro 
iz letošnjega pridelka. .

METLIKA -  V soboto je ^ 
odigrana košarkarska tekmi# t. 
domačo ekipo BETI m ^  
vidom. Ves čas so vodil ^  
čani. Predvsem so se ^  s 
mlajši igralci in tudi zmeril1 
87:52. S to zmago so si P1 
vstop v II. republiško lig0, ^

BREZICE -  P 
dolgoročni razvoj K° J AcUpn*
bosta jutri razpravljala na ^ fr

odnose pri občinskem Jii 
ZK. Uvodno P°Jasn,i° t  »V* Vinko Prelog z Zavoda za 
dek gospodarstva v Ce J ^

KRŠKO -  0sredj£ 0Pdom £ dneva mladosti s s p r e ^  pil 
Krškem bodo kr3a mte Qb tej 
pravili v soboto, 27. m J  ̂
priložnosti bodo sp

? % ■ ! ? * ?  5jevne organizacijes z- koinbJ
pokroviteljstvom
StaNo.olesKdOTMJpe.0.
so pripravili rent „a«l
sprejet pa je bil z ven— v 
Senjem.

„Dolenjska osmica 72“, ki jo je v nedeljo organizirala športna komisija pri 
AMD Novo mesto pod pokroviteljstvom novomeške IMV, je pritegnila na 
Dolenjsko 50 tekmovalcev. Avtomobilski rally, ki šteje za prvenstvo Slove
nije, je končalo 36 tekmovalcev, drugi pa so morali odstopiti. Med drugim se 
je na treningu poškodoval tudi eden favoritov, Aleš Pušnik.

PSOV ŽE PREVEČ
Pretekli teden smo poročali, da se 

je v Dolgi vasi pri Kočevju hudo 
ponesrečil mopedist, ker se je vanj 
zaletel pes. Miličniki so ugotovili, da 
je bil pes last Franca Malnarja iz 
Dolge vasi.

Ivan Žerjav iz Kočevja, Podgor
ska ulica 25, pa se je 17. maja ob 
10.45 peljal s kolesom po Ljubljan
ski cesti. Pri „Unionu“ gaje napadel 
pes, za katerega so ugotovili, da je 
last Marušiča z Ljubljanske c. 33. 
Na srečo se Žeijav ni prevrnil.

Zaradi psov dobiva postaja milice 
vedno več prijav, pa tudi občani 
vedno bolj negodujejo. Kočevje po
staja že prava pasja vas. Psi nadlegu
jejo otroke in odrasle, uničujejo 
parke in kalijo nočni mir.

Sedanje ugotovitve, za katere pa 
še ne moremo trditi, da povsem 
drže, kažejo, da je Stane Miklič iz 
Kočevske Reke vzel 17. maja iz ga
raže Andreja Miheliča v Kočevski 
Reki osebni avto. -  Pripeljal se je v 
Kočevje in vzel v avto še tri neznane 
fante, nakar so se odpeljali proti 
Ribnici in Sodražici, v Zimaricahpa 
so se okoli polnoči zaleteli Milič
niki so ugotovili, da je na avtu za 
okoli 15.000 din škode in daje iskal 
zdravniško pomoč 24-letni Branko 
Curl iz Podgorske ulice v Kočevju, 
za katerega domnevajo, da seje tudi 
vozil v tem avtu.

Tekmovalna proga je bila dolga 
455 kilometrov, speljana pa je bila 
po vsej Dolenjski. Organizatorji so 
se potrudili, tako da so imeli tekmo
valci dobre tekmovalne pogoje, če
prav jim vreme ni bilo naklonjeno. 
Opoldanske nevihte so tekmovalcem 
nagajale, vendar so brez hujših ne
zgod prispeli proti večeru v Novo 
mesto, kjer se je na Prešernovem 
trgu zbralo precejšnje število pri
vržencev tega vedno bolj razvijajo
čega se športa.

Od naših tekmovalcev sta največ 
dosegla Novomeščaa Bogdan Murn

katerimi je prišlo do teh žalostnih 
dejanj in kaj jim je botrovalo.

J. P.

in Vlado Smajdek, ki sta bila v kate
goriji do 1000 ccm zasluženo prva.

Uradni rezultati -  nacionalna 
kategorija do 750 ccm: 1. Vodeb- 
Favai (SOLT -  Lj.) 853 točk; 6. 
Jože Skobe-Milan Skobe (AMD N. 
m.) 958; 8. Bogdan Želko-Anton 
Kebelj (AMD N. m.) 1004; 9. Milo
van Dimitrić-Brane Maver (AMD N. 
m.) 1009. Do 850 ccm: 1. Jeran- 
čič-Ferenčak (Olimpija) 822; 6. 
Boris Goleš-Drago Les (AMD N. m.) 
1748; 7. Janez Kocjančič-Janez Po
tokar (AMD Šentvid pri Stični)
2552. Do 1000 ccm: 1. Bogdan 
Murn-Vlado Šmajdek (AMD N. m.) 
872. Do 1300 ccm: 1. Sinčič-Furlan 
(AMD Koper) 734; 5. Andrej Andri- 
janič-Janez Murn (AMD N. m.) 786. 
Nad 1300 ccm: 1. Holnthaner-Ko- 
ruza (AMD Maribor) 744; 3. Florjan 
Sotošek-Marija Sotošek (AMD 
Črnomelj) 785 točk.

Svečana razglasitev rezultatov s 
podelitvijo pokalov in nagrad je bila 
po končanem tekmovanju na novo
meški Loki.

Š e  n e r a z i s k a n a  t r a g e d i j a

R a z isk u je jo  š e r k a k o  je  p r a v z a p r a v  p r iš lo  d o  » iz 
p o s o ja n ja «  a v ta ,  n e s re č e  in  s a m o m o ra

Dejstvo pa je, da so Staneta Mi
kliča našli 19. maja ob 5. uri mrtve
ga v Bukovici pri Ribnici Domne
vajo, da je naredil samomor. Stane 
Miklič je po izjavi njegovih znancev, 
pa tudi miličnikov bil vedno vzoren 
in pošten delavec ter pameten fant 
Nikoli ni zagrešil ničesar. Trdijo 
celo, da je bil preveč pošten in da se 
je prav zato tega dejanja tako sra
moval, da se je odločil za prosto
voljno smrt.

V soboto, ko to poročamo, še 
vedno raziskujejo okoliščine, pod

Čeprav so roški ovinki precej zahrbtni in zahtevajo povečano pre
vidnost, so tekmovalci vseeno pritiskali na plin. Šlo je za dragocene 
sekunde, točke . . .  (Foto: M. Vesel)

»DOLENJSKA OSMICA 72«
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