ZAKAJ JE KRAJ HIRAL?
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Mokronog: ni tako črno
Obeti od sodelovanja ISKRA-BRC in barvnih tele
vizorjev - Se Mokronog zaveda pomena ceste?
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24. julija bo minilo 30 let, odkar so Italijani uničili del partizanskega štaba v Taborski steni. Na ^ki:
prof. Ante Novak, nekdanji komisar kočevskega odreda in 3. grupe, odredov, je govoril 25. maja na
sprejemu pionirjev v mladinsko organizacijo o boju v tej jami pred 30 leti. (Foto: Jože Primc)

Trije heroji v taborski steni
Borci so obujali spomine na boje pred 30 leti, mladinci pa so jih zapisovali
- Tone Ožbolt dokončuje knjigo spominov na NOV
Svečanega sprejema 44 pk)nirjev
iz osnovnih šol Vas-Fara in Trava v
mladinsko organizacijo, k ij e bil 25.
maja v votlini v Taborski steni pri
Osflnici, so se udeležili tudi števUni
borci z obeh strani Kolpe in drugih
krajev.
Letos mineva namreč 30 let od
boja v tej steni. Svečanosti so se
udeležili med drugim narodni heroji
general Jože Ožbolt iz Belce, Franc
Avbelj-Lojko iz Doba pri Domžalah
in Jože Boldan-Silni iz Kočevja,
bivši komandant drugega primorsko-goranskffia odreda podpolkov. nik Mladen ^ e l e r z Broda na Kolpi,
nekateri preživeli iz hoja v tej jami
in predstavniki raznui organizacij.
Ob boju za to jamo in nekaterih

Pogledati resnici v oči, natančne
strija), ki Mokronožanom obetajo
je obvestiti, hkrati pa pomiriti javno
zaposlitev doma. Občinsko vodstvo
mnenje in ljudi, ki ob raznih prilož
si prizadeva, kolikor je v njegovi
nostih povprek in .ponavadi brez
moči, toda rešitve so odvisne od
utemeljitev udrihajo po občini in
investitorjev, za katere pa, odkrito
Trebnjem, češ d aje ono krivo za za
povedano, prometno odmaknjeni
ostajanje Mokronoga v zadnjih dese
Mokronog ni bil privlačen. Nova
tih letih, to je bil namen ponedelj
asfaltna cesta, ki bo, če ne pride kaj
kovega sestanka političnega aktiva
vmes, do začetka julija Mokronog
Mokronog in predsednikov dnižbedokončno povezala s svetom, uteg
no-političnih organizacij ter občin
ne kraju prinesti neprimerno hitrejši
ske skupščine trebanjske občine.
napredek.
Ta namen je bil dosežen, kar pa
MARJAN LEGAN
seveda še ni dovolj. Samo vedeti, za
kaj ne kaže najbolje z nekaterimi
Sevnica:
načrti, ob tem pa ne imeti tako re
koč niti enega novega delovnega mesrečanje
izseljencev
^ a za mladega človeka, ki zapusti
šolo, to ne more biti zadoščenje za
Letošnje tradick)nalno srečanje
Mokronog, ki se zgleduje po Mirni,
dolenjskih izseljencev bo v Sevnici v
Trebnjem in podobnih krajih, ki jih
nedeljo, 25. junija. Ta dan bo v Sev
je pred vojno prekašat
nici tudi praznovanje 400-lethice
Toda ni vse tako brezupno, kot * kmečkega punta, na katerem bo na
kaže morda na prvi pogled. Obrata
stopilo več sto pevcev iz več slover
ISKRE, ki životari že leta in leta,
skih mest in iz Trsta.
gotovo ne kaže odpisati prav zdaj,
KO je podjet^ ISKRA sklenilo po
godbo z British Radio Corporation
o izdelovanju barvnih televizorjev,
za kar bo potrebno veliko konden
zatorjev. Te televizorje bodo začeli
izdelovati že julija letos.
Območje anticflclona je
V ognju pa je še nekaj drugih že
povzročalo v začetku tedna
lez (Usnje - Vrhnika, pletilska indu-

jasno in toplo vreme. V dru
gi polovici tedna bo hlad
nejši atlantski zrak z zahod
nimi vetrovi večkrat dosegel
alpsko območje in zahodni
del Balkana.
Izgledi: prevladovalo bo
spremenljivo oblačno vreme,
predvsem v popoldanskih
urah krajevne plohe ali ne
vihte!

drugih spominih na partizanska leta
je mladini spregovoril prof. Ante
Novak, nekdanji komisar kočevs k ^ a bataljona, odreda in kasneje 3.
grupe odredov. Mladim so prebrali
tudi nekaj odlomkov o boju za votli
no v Taborski steni, ki je divjal 24.
julija 1942, iz knjige Toneta Ožbol
ta „Dežela Petra Klepca“ , ki bo
predvidoma kmalu izšla.
Po recitacijah, petju in podelitvi
mladinskih knjižic so mladinci izko
ristili priložnost in intervjuvali bor
ce. Razdelili so se po skupinah in
vsaka je izprašala po e n ^ a borca in
njegove spomine zapisala. Tako tudi
mladi pomagajo pri ohranjevanju
spominov iz NOV.
J. PRIMC

Ljubi kruhek
Ob ultimatu pekarne

DIREKTORJI > KOMUNISTI
Jutri se bo stekel ultimativni rok,
ki ga je postavila Pekarna in slašči
čarna Novo mesto, ki med drugim
čaka še, kaj bo danes v Trebnjem
ukrenila občinska skupščina, ali bo
prispevala približno 10 starih milijo
nov nadomestila (kompenzacije) za
pokritje izgube pri peki kruha ali ne.
Ce ne, vztraja pekarna, da bo usta
vila pečenje belega in črnega kruha,

iskati poti k stabilizacij M
Potrebno je dosledno spoštovati predpise, da bo
stabilizacija uspela - Andrej Marinc: »Zveza ko
munistov mora biti razredno usmerjena I m
Sekretar medobčinskega komiteja
ZK Ludvik Golob je na sestanku z
direktorji - komunisti, na katerem
so bili tudi občinski predsedniki in
partijski sekretarji, ugotovil, da na
Dolenjskem že ukrepajo glede uve
ljavljanja XXI. in XXII. ustavnega
dopolnila, da pa vidnUi rezultatov še
ni.
Na sestanku, ki je bil 23. maja na
O točcu, je poudaril, da so se dolenj
ski gospodarstveniki dobro»znašli in
da iš“^ejo prave poti k stabilizaciji.
Pozneje so se tudi direktorji zavzeli.

(Nadaljevanje na 4. strani)

d a je potrebno spoštovati zakonitost
in predpise, ker je to edina p o t k
stabilizaciji, čeprav so omenili te
žave, ki jih povzroča zlasti nelikvid
nost.
Sekretar sekretariata CK ZKS
Andrej Marinc je sodil, kako po
membno je ustanavljanje 'temeljnih
organizacij zdmženega dela, ker te
razčiščujejo ekonomske odnose. Za
vzel se je, naj dejanja čimprej za
menjajo besede. Prav obravnavi o

»Krko« v Afriki
Kot poroča Tanjug, je kenijska
vlada zaupala novomeški tovarni
Krka naročilo za dobavo zdravil v
vrednosti 320.000 dolarjev. Po
istem viru so se med KRKO in kenij
skimi partnerji začela pogajanja o
gradnji prve kenijske tovarne zdra
vil, vredne milijon dolarjev. Tovarno
naj bi začeli graditi že letos.

(Nadaljevanje na 4, strani)

Dolenjci o turizmu
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V torek dopoldne je Dolenjska
turistična zveza sklicala ‘v Šmarje
ških Toplicah posvet o problematiki
turizma na Dolenjskem. Na posvet
so prišli predstavniki gostinskih in
turističnih organizacij ter občinskih
skupščin sedmih dolenjskih občin.
O možnostih za razvoj turizma v
tem delu Slovenije so povedali svoje
mnenje tudi predsednik komiteja za
turizem pri republiškem izvržiem
svetu in £ Franc Razdevšek, pred
sednik Gospodarske zbornice SRS
Leopold Krese in predsednik Turi
stične zveze Slovenije dr. Danilo
Dougan.
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SPREVOD SREDNJEŠOLCEV — Cas mature je pred vrati. Na
novomeških ulicah smo v petek imeli priložnost videti že prve letošnfe maturante — dijake novomeške srednje ekonomske šole. Po
sprehodu skozi mesto so pri vodnjaku na Glavnem trgu zapeli
dijaško himno, pred šolo pa so „glihali“ s tretješolci za ključ (slika
zgoraj — foto; S. Dokl). Tudi dijaki četrtega letnika kočevske gim
nazije so v soboto, 27. maja, prodali za 450 din ključ bodočim
četrtošolcem. Od 45 dijakov jih bo 38 delalo maturo, ki se bo
začela 15. junija. Dve odličnjakinji sta namreč mature oproščeni,
pet pa jih ima popravne izpite in bodo delali maturo jeseni (slika
spodaj —foto: J. Primc)
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tedenski
mozaik
Strokovnjaki za vesoljske raz
iskave v Združenih državah
Amerike pa se ne menijo niti za
mini krila niti za odstop slovi
tega znanstvenika nemškega po
rekla Wemerja von Brauna, ki je
zapustil NASA in odšel v privat
no industrijo, marveč za nekaj
drugega: na Luno je pred nekaj
dnevi treščil velik meteorit in jo
pošteno stresel Ker je zadnja
odprava Apolla pustila tam tudi
velik potresomer, imajo sedaj
znanstveniki polne roke dela z
razvozlavanjem podatkov, ki so
jih dobili ob tem potresu. Me
teorit je imel menda v premeru
skoraj tri metre in je ob udarcu
sprostil tolikšno m oč kot bi jo
eksplozija 1000 ton T N T ...
bolje zgoraj ko t pri nas na
Z em lji. . .
Reporterji, ki vse izvohajo,
so sporočili, da so med pravkar
končanim obiskom ameriškega
predsednika Nbcona v Sovjetski
zvezi izmenjali tudi darila. Tako
sta, uradno, dobila Nixonova
samovar za kuhanje čaja,
Kissinger petdeset let star ko
njak, sovjetski voditelji pa ure,
izdelane iz redkih kamnov in
okamenelega lesa. Neuradno pa
se je zvedelo, da je N ixon po
daril Brežnjevu tudi cadillaa
Brežnjev je namreč velik ljubi
telj avtomobilov in je dobil do
slej v dar že citroena, bentleya
in roUs roycea. . . lepa zbir
k a . ..

Zaostritev odgovornosti
Ko spremljamo letošnje gospodarske tokove po podatkih, ki
nam jih dajejo na razpolago statistiki, bi zelo težko našli številko,
ki se ujema s predvidevanji, zapisanimi v naših planskih doku
mentih. Če izvzamemo zamrznjene cene — pa še te nam deloma
uhajajo iz rok — se značilnosti inflacijskih gospodarskih gibanj na
daljujejo. Kaj torej zdaj storiti in kakšne naloge nas čakajo?
Prav gotovo nam je resigna- proizvoda, torej približno enocija v tem trenutku najmanj po letni prirastek dmžbenega pro
izvoda. To pomeni, da bi vse
trebna in najbolj škodljiva.
Kljub vsemu je n e re d e k gospo stare račune lahko plačali in
darstva na področju proizvod poravnali grehe za nazaj, če bi
nje, izvoza in produktivnosti vsi, ki ta družbeni proizvod
opazen, res pa je, da so gospo ustvarjamo, dobro leto potrpeli
in sadove našega dela porabili
darski tokovi manj umiijeni kot
smo pričakovali. Glavni pro za plačilo starih obveznosti. Se
blem, ki nas tare, so stari ra veda, Če bi se ob tem z neoslabIjenostjo trudili za večjo pro
čuni, ki jih je treba poravnati.
duktivnost, delovno storilnost
Zmenili smo se, da čimprej.
Niso tako veliki, da bi morali in boljše poslovne uspehe na
skrušeno poklekniti in vreči
sploh. Res pa je tudi, da h im e 
puško v koruzo. Za vso državo
r i tisti z večjimi prejemki več
znašajo 15 do 20 novih mili žrtvovati za stabilizacijo gospo
jard. Številka je na prvi pogled darskih tokov, kot tisti z manj
velika, v bistvu pa pomeni le 5 šim i
do 10% letnega družbenega
Torej je bistveno predvsem
vprašanje, ali sedanje obnašanje
pri nas kaže pripravljenost de
TELEGRAM
lati v to smer. Žal ne. Iz nekate
STOCKHOLM - Cez pribUžno
rih republik je že slišati glasne
teden dni se bo v glavnem mestu
zahteve po podaljšanju rokov za
Švedske začel doslej največji sesta
plačilo starih obveznosti ob
nek posvečen problemom človeko
vega okolja. Prebrali bodo več deset
istočasnih načrtih za nove inve
referatov, na sestanku pa bodo sode
sticije. Teh se lahko lotimo le,
lovali predstavniki 140 držav sveta,
če imamo zanje denar. Odlaga
med njimi tudi Jugoslavije. Poljska
nja starih dolgov na račun emi
ne bo sodelovala na tej konferenci
zato, ker ne dovolijo sodelovanja
sije in neplačanih računov za
Demokratični republiki Nemčiji.
kupljene proizvodne materiale
(Iz Pavlihe).

Policijski
komunikacijski
center v zahodnonemškem me
stu Dueseldorfu pa je dobil še
nekaj veliko bolj praktičnega:
najmodernejši teleks v Evropi
Z njim si bodo lahko posamezni
policijski uradi na ozemlju
Zvezne republike Nemčije ve
liko hitreje in natančneje izme
njavali sporočila. . . trdi časi za
kriminalce. . .
In še ena novica iz te države:
motorizacija vrtoglavo narašča!
Medtem ko imajo trenutno tam
okoli 16 milijonov avtomobi
lov, jih bo po predvidevanjih
strokovnjakov leta 1980 že 19
m ilijonov. . . da n eb o sčasoma
zmanjkalo prostora za
pešce. . .

— Pa smo končno le dobili pri nas še en nacionalni park.
— Kakšen nacionalni park? To je nova cesta, k! smo jo
zg'radlli na račun podražitve bencina.

tedenski notranjepoHtiini pregled
Dnevi minulega tedna so bili po vsej dr
žavi kajpak predvsem posvečeni slavnost
nemu dogodku - proslavi 80. rojstnega dne
predsednika Tita, ki mu je bil tokrat (na
slavnostni seji zvezne skupščine minulo sre
do) vnovič podeljen red narodnega heroja
hkrati s slavnostno listino narodov in narod
nosti Jugoslavije. No, dejavnost raznih fo
rumov na vseh ravneh pa se je ob tem še
vedno sukala okoli trenutno pač najbolj po
membnega vprašanja, okoli sprotnih raz
člemb našega GOSPODARSKEGA STANJA
ter glede tega okoli raznih predlaganih re
šitev, ki (ysaj nekatere od predlaganih) že
dobivajo obrise dolgoročnejših SISTEM
SKIH UKREPOV. Zategadelj tudi ni nič
čudnega, če so sedaj razprave na vseh ravneh
glede teh ukrepov še posebno razgrete, če
pristojni ob tem res temeljito krešejo svoja
stališča in jih —kolikor le mogoče —skušajo
ustrezno medsebojno uskladiti.
Zvezna skupščina je prejšnji teden precej
kritično sprejela predlagani srednjeročni raz
vojni družbeni načrt za obdobje do leta
1975, saj stvari v njem le niso tako jasno
postavljene, kot bi morale biti. Zato se po
slanci nikakor niso mogli odločiti, da bi ta
razvojni načrt (ki bi pomenil po sprejemu
obvezen dogovor za vse) že tudi dokončno
sprejeU, ampak so odločanje o tem še odložili do prihodnjega zasedanja - o čemer smo
že poročali. Vnovič pa so poslanci gospodarskega zbora zvezne skupščine na tem zasedanju zelo ostro terjali, naj pristojni zvezni
organi (mišljen je bil kajpak ZIS) nedvo
umno ugotovijo vzroke za neustrezna GI
BANJA OD, ki so nam kar ušla iz rok, naj
sprejmejo ustrezne zakonske predpise za
vrnitev PRORAČUNSKIH PRESEŽKOV go
spodarstvu in naj vendar že nekđj ukrenejo,
da bi sedanje obdobje administrativnega ZAMRZNJENJA CEN odpravili ter prešli na
bolj prožne oblike družbenega nadzorstva.
Gospodarstvo je tu neomajno: administra
tivno poseganje v TRŽNE ODNOSE, po
udarjajo gospodarstveniki, je nepremagljiva
zavora za STABILIZACIJSKO USMERITEV

DOLENJSKI LIST
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Na Severnem Irskem so zabeležili v zadnjih nekaj dneh. še posebej pa včeraj, vrsto hudili incident®^’
med katerimi sta izgubila življenje <lva britanska vojaka, več pa jui je bilo ranjenih. Do bombiu**
napadov in ostrostreTddh akcij je prišlo le nekaj ur zatem, ko je del prepovedane tajne irske reyO”
lucioname armade (IRA) objavil, da se bo vzdržal sovražnosti, da ne bi zanetili državljansko vop®
med protestanti in katoliki. To sporočilo je štab IRA v Belfastu (prišlo je namreč iz Dublina) taK®^
zanikal. Na sliki: prizorišče po eni izmed bombnih eksplozij v Belfastu. (Telefoto: UPI)
in dmgo blago pa si ne smemo v
nobenem primeru več dovoliti.
Kako to zagotoviti?
Samo dve možnosti sta: za
konitost, ki obravnava gradnjo
brez zagotovljenega denaga in
nakup blaga brez plačila tako
kot sleherno dmgo kriminalno
dejanje in ki je nujna tako v ka
pitalističnem kot v socialistič
nem tržnem gospodarstvu; in
drugič: politično vzdušje, v ka
terem bo ravnanje naperjeno
proti najvišjim dmžbenim smer
nicam o našem ekonomskem
razvoju obravnavamo tako re
koč enako kot kontrarevolucionamo dejanje.
Ravno na teh dveh področjih
bi se moral dosledno uveljaviti
vpliv vseh dmžbenih dejavnikov
in za zakonitost zadolženih
institucij. Zdaj neredko zvodeni
v prizadevanju okrog dmgih
morda tudi nekoliko prezale
tavo zastavljenih ciljev, kot je
na primer omejitev rasti cen za
5 % za vsako ceno. Predvsem
Zveza komunistov z vsemi druž
benimi institucijami, kjer so na
vodilnih položajih komunisti, je
tista sila naše dmžbe, ki mora
zagotoviti to zakonitost in rav
nanje po političnih smernicah
ter enotnost prizadevanj pri
uresničevanju zastavljenih dmžbenoekonOmskih ciljev.
Kj T

tedenski notranjepolitični pregled

našega nadaljnjega ukrepanja.
No, ob tem lahko zabeležimo dokaj do
ločen zahtevek za podražitev ELEKTRIČNE
ENERGIJE, ki jo terja naše elektrogospodar
stvo; za sedaj naj bi ta podražitev znašala
15 %, vendar elektrogospodarstveniki po
udarjajo (gre za rjašo republiko), da tudi s
takšno podražitvijo še zdaleč ne bodo mogh
pokriti vseh izgub —saj je električna energija
pri nas sorazmerno res še zelo poceni. Re
publiški izvršni svet je na svoji zadnji seji

Cene pod
drugačno
nadzorstvo

tistih cen, ki ne bodo več pod zveznim nad
zorstvom. To bodo, denimo, KMETIJSKI
PRIDELKI (razen najglavnejših), pa GRAD
BENI MATERIAL (razen cementa), elek
trična energija, železniške tarife, nekatere
PTT usluge itd. Povejmo še, da ta proces
sprostitve ce n .— ki naj bi bile poslej pod
družbenim nadzorstvom — le ne bo tako
enostaven in se ne bo začel kar čez noč, saj
bodo glede tistih izdelkov oziroma storitev,
ki bodo v pristojnosti republike ali občin,
pristojni sklepali DRUŽBENE DOGOVORE
tako s proizvajalci kot s porabniki (seveda s ^
predstavniki obojih).
Naše bralce bo bržčas podrobneje zani
malo vprašanje glede olajšav za KMETIJSKO,
MEHANIZACIJO, vprašanje, ki je, kot je
znano, prodrlo tudi v zvezno skupščino. Po
la n c i zbora narodov in gospodarskega zbora
namreč terjajo, naj bi ukinili režim uvoznih
dovoljenj za traktorje in tisto kmetijsko me
hanizacijo (gre predvsem za tako imenovano
lahko mehanizacijo za potrebe zasebnili
kmetijskili proizvajalcev), ki je naša indu
strija ne izdeluje dovolj al| pa je sploh ne
dela. Predstavniki proizvajalcev so seveda
močno proti temu, da bi jim z zmanjšanjem
carinske zaščite omajali njihov dosedanji za
ščiteni položaj — vendar poslanci zvezne
skupščine, vsaj upam o tako, v tem bržčas
ne bodo odnehali. Ce želimo zares spodbu
diti RAZVOJ NAŠEGA KMETIJSTVA, kar
je pravzaprav nujno, bo takšen umljiv ukrep
(in potem najbrž še kakšen) le moral doča
kati svojo zeleno luč.

(minuli petek) ta podražitveni zahtevek slo
venskega elektrogospodarstva že obravnaval
in ga tudi odobril. Elektrika se potemtakem
podraži že s t e m mesecem (saj je bil sklep IS,
da je podražitev za 15 % možna s 1. junijem).
Tokrat je republiški izvršni svet
val tudi nov zakonski osnutek o DRUZBENEM NADZORSTVU NAD CENAMI v republiki, kar pomeni, da gre administrativno
obdobje dosedanje zamrznitve cen res že
Gradnja naše (prve zaresne) avtomobilske ceste
proti koncu - gospodarstvo bo ob tem kaj
kar lepo napreduje; konec prejšnjega tedna (v
pak nadvse zadovoljno, potrošniki pa seve petek) so podpisali izvajalske pogodbe že za na
nekoliko manj. Res pa je, daje to edina pot, slednja dva odseka - kajti promet na odseku
da vsaj nekoliko zajezimo neusmiljeno na Vrhnika - Postojna bo letos jeseni že začel teči raščanje porabe vSeh vrst, da vsaj nekoliko in sicer za dela na odseku HOČE - LEVEC ter na
POSTOJNA - RAZDRTO. Prvi od obeh
zaustavimo nenehno naraščanje tržnega po odseku
omenjenih odsekov naj bi bil dograjen do konca
vpraševanja in da kolikor toliko spravimo v 1975. leta, slednji pa leto poprej - do julija 1974.
red naše precej neusklajene tržne odnose. Po To bo doslej največja investicija v Sloveniji (saj
novem zakonu o družbenem nadzorstvu nad znaša vrednost gradbenih del, ki so zanje sedaj
podpisali pogodbe, skupno 890 milijonov dinar
cenami (ki je seveda usklajen z enakim zvez jev),
vendar je nujna, ce hočemo vsaj Še za rep
nim zakonskim predlogom), naj bi se precej ujeti naraščajoče prometne tokove, ki grozijo, da
povečala republiška pristojnost za določanje bodo sicer našo republiko docela obšli.
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Veliki obisk je končan: za popolen umik am erišk i ,
Richard Nixon je s svojim srebr- drugih Saigonu naklonjen®
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Sovjetske zveze in odnesel seboj bom bardir^ja. Tako naj p*
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štovanje suverenosti in enakoZboljšanje »
pravnosti. Glede bhžnjevzliodne Moskvo m
in Washingt<»S
>vasningto^1[;.
krize sta mnenja, da jo je treba prav ne bi bilo moc
reševati na miren način in na tudi drugod po
prej
osnovi resolucije Varnostnega deva Vietnam je slej
sveta Združenih narodov, pri vse na isti točki čemer se zavzemata za obno če se niso v Kremlji* ^ ^ 0
vitev in nadaljevanje Jarringove tudi kaj takega, kar J
0 $^
misije. O Indokini ne pove skrito svetovni javnos
skupno sporočilo prav nič no šteti sporazumi ^ ^n ia“
vega. Tu sta obe strani samo za- „pravila
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o l e p e m ved^
pisali svoja stališča, ki so si vse- ijgjo ^ v e d a zgolj ^
kakor še vedno v popolnem na- „led supersilama in
spro^u. Sovjetska zveza je obvelja za odnose
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njiju in drugi«’'
sli
podporo in pomočjo Severostane še vedno
nemu Vietnamu in osvobodil- manj odprto,
nemu gibanju ter se zavzemala
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v Kočevju so v čast dneva mladosti priredili sre
čanje srednješolske mladine iz ljubljanskih dija3dh domov. Poseben vlak je iz Ljubljane pripeljal
2.000 srednješolcev, ki so imeli športna srečanja,
manjkalo ni tudi zabave s plesom. Predsednik
ObS Miro Hegler pozdravlja goste. (Foto: F.
Brus).

Stolpič
Ko je sekretar sekretariata CK
ZICS Andrej Marinc na Otočcu
komunistom - direktoijem go
voril tudi o štipendiranju, je v
razpravi poudaril:
„Razumem, da imate težave s
pomanjkanjem prostora v štu
dentskih domovih v Ljubljani.
Toda ne morete pričakovati, da
bo družba rešila vse probleme.
Najbolj enostavno bo, če bo do
lenjsko gospodarstvo tudi v tem
primeru sklenilo konkreten sa
moupravni sporazum in na ta na
čin zgradilo v LjuMjani stolpič
za svoje študente!”

Splošna vodna skupnost Dolenjske je začela gra
diti nov most čez Mimo pri Tržišču. Zaradi tega
bo cesta zaprta še približno dva meseca, ko se bo
iztekel rok za dograditev. Ko so podirali trhljeno
nosilno ogrodje, so šele videli, kako nujen je nov
most. (Foto: Legan)

Ali bo Novo mesto in z njim
večji del Dolenjske že ta mesec
brez kmha, to bomo vedeli že v
naslednjih dneh. Z jutrišnjim
dnem se namreč izteka rok, Vi
so ga občini, republiškim orga
nom in republiškemu Zavodu

Sejmišča

Novo MESTO: Na ponedeljko
vem sejmu je bilo naprodaj 485 pra
šičev, od tega 58 starejših. Prodali
so jih 263, zanje pa so zahtevali od
230 do 290 dinarjev za mlajše in od
300 do 460 za starejše., Cene so to
rej ostale nespremenjene, promet je
bil običajen.

Čez novi savski most v Brežicah napeljujejo elek
triko za razsvetljavo. Luči sprva niso bile pred
videne, a če je denar za drugo, ga bodo tudi za
razsvetljavo spravili skupaj. Zato bodo Brežičani
rade volje še malo počakali na otvoritev. (Foto:
Jožica Teppey)

Pekovski ultimat se izteče jutri

Gotovo misel, o kateri bi
veljalo razmisliti.

. BREŽICE: Na sobotni sejem
so pripeljali 491 mlajših in 17
starejših prašičev. Lastnika je menja
lo 396 živali. Za kilogram žive teže
mlajših živali so zahtevali do 15 di
narjev, starejših pa 9 dinarjev.

Za dan mladosti in 80. rojstni dan predsednika
Tita je bilo na Dolenjskem veliko mladinskih pri
reditev; zbralo se je na tisoče mladih. V Bršlinu
se je zbrala novomeška mladina in pripadniki
JLA. Ob tej priložnosti so odkrili spomenik pred
sedniku Titu. (Foto: S. Dokl).

Poslej biez kruha?
za cene določili novomeški
peki. V svojem sklepu, s kate
rim so seznanili pristojne obla
sti in službe, so naznanili, da
bodo prenehali peči beli in čmi
kruh ter obdržali le peko peciva
in sladkarij, če ne bodo dosegli
vsaj cen, zahtevanih dva meseca
pred zamrznitvijo lanskega 26.
novembra, in sicer: za čmi kruh

Kmetijski nasveti

Kako spitati teleta
Ker se več kmetov na Dolenjskem pohvali z dohodkom od
pitanja telet, organiziranega v sodelovanju z zadrugo ali kom
binatom, se lahko nadejamo, da se bo taka reja še razširila.
Govejega mesa še zlepa ne bo preveč, saj domači in tuji podatki
govorijo o naraščanju porabe tovrstnega mesa. Napovedujejo,
tudi, da bo zaradi naraščanja števila prebivalstva na zemlji za
čelo primanjkovati mesa in mleka. Dve tretjini človeštva sta
pomanjkljivo hranjeni ali celo lačni.
Mesa ne bo preveč, zato lahko brez skrbi svetujemo, kako
dosegati večje prirastke in večji učinek pri reji. Najprej nekaj
besed o pitanju telet do 200 kg teže. S klanjem tako spitanih
telet vsaj delno popravimo ^ h , ki ga še vedno počenjamo s
tem, da koljemo pravkar odstavljena teleta.
Pri pitanju telet do 200 kg je važno, da lahko to delo oprav
ljamo, četudi nimamo dovolj lastne krme. To pomeni, da se z
njim lahko ukvaijamo na kmetiji še dodatno, takrat, ko delovne
moči niso povsem zaposlene. Najbolje je, če se povežemo s
kako zadrugo ali kombinatom ter se z njim v pogodbi dogo
vorimo, kako bo plačano naše delo, za vse drugo pa naj poskrbi
zadruga ali kombinat, ki ima ustrezne službe.
Računamo, da dosegamo‘dober uspeh, če pitovna teleta v
obdobju od 80 do 200 kg teže priraščajo za kakih 11SOO gra
mov na dan. Temu primerno morajo biti sestavljeni obroki,
predvsem: krma za teleta mora biti lahko prebavljiva in zgo
ščena. Ce pokladamo preveč slabše klaje, postanejo živali tre
bušaste, pa tudi njih meso ni več tako belo. Blagodejno učin
kuje mleko; zlasti posneto mleko je prvovrstne krmilne vred
nosti, ker vsebuje željene beljakovine.
Glede obilice velja, naj imajo teleta krme, kolikor je želijo.
Praktiki tudi priporočajo, naj teleta še pred začetkom pitanja
navadimo na suho hrano, da ne bo pretežko prekiniti^ mlekom,
kar naredimo takrat, ko zmorejo teleta pojesti poldrug kilogram
močnih krmil na dan.
,
i
Inž. M. L.

2,30 in za bele kilogramske
štmce 3 din.
Prejšnji teden jim je repub
liški Zavod za cene odgovoril,
da bodo „pristojni organi zaželi
v najkrajšem času reševati to
vprašanje, do takrat pa veljajo
cene, ki so veljale na dan zamrznitve“ . Ta zavod sta o pro
blematiki preskrbe s kruhom na
območju Novega mesta in več
jega dela Dolenjske obvestila iz
vršni svet in republiški sekre
tariat za gospodarstvo potem,
ko ju je za posredovanje prosila
novomeška občina oziroma
njen oddelek za gospodarske in
dmžbene dejavnosti.
Ernest Peklar, vodja novo
meškega obrata Pekarna in sla
ščičarna, je dejal, da republiški
odgovor njegovega kolektiva ne
zadovoljuje, upa pa, da se bodo
s pametno politiko stvari v bliž
nji prihodnosti le uredile tako,
da jim ne bp treba ustaviti peke
kmha. Toda četudi bi dosegli
zahtevane cene, bi bila to - po
Peklarjevem mnenju - le začas
na rešitev. Še vedno ne bi mogli
kriti vseh proizvodnih stroškov,
ker se je medtem podražilo
marsikaj, kar stroške povečuje.
Vse to pa so razlogi, da postaja
tudi pekovski poklic čedalje
manj mikaven in perspektiven.
Med drugim je kolektiv v zad
njih dveh letih zapustilo 12
ljudi, dva od teh prav zaradi ne
vzdržnega stanja, kije nastopilo
po zamrznitvi cen.

Bojazen za strokovnjake

Razmerja
Ze pred letom in pol je direktor
novomeške podružnice SDK Jože
Padovan poudaril, daje tisti konj, ki
vleče, bolj tepen, kot tisti, ki ne
dela. S prispodobo je hotel pove
dati, da tisti, ki upoštevajo vse pred
pise, ki naj bi našemu gospodarstvu
pomagali k ustalitvi, teže živijo kot
tisti, ki jim lahko rečemo tudi krši
telji predpisov. Kljub temu so se na
posvetu, ki je bil prejšnji torek na
Otočcu, direktorji - komunisti za
vzeli za dosledno spoštovanje pred
pisov, čeprav so zraven poudarili, da
je treba slabe predpise hitreje spre
minjati.
Razmerje med slabim in uboglji
vim konjem pa slej ko prej ostaja
nespremenjeno. Tako so do 15.
maja letos V štirih dolenjskih obči
nah poravnali tri četrtine svojih ob
veznosti v gospodarstvu, do dolenj

skega gospodarstva pa so kupci po
ravnali komaj 15 odstotkov svojih
obveznosti. Slika je še bolj čm a, če
zapišemo, da so bili Dolenjci dolžni
več kot dvakrat manj, kolikor bi
morali dobiti!
Predsednik novomeške občinske
skupščine je postregel še z dmgimi
podatki: poprečni osebni dohodki
so bili 1970 v občini za 70 dinarjev
pod slovenskim poprečjem, lani že
za 110 dinarjev manjši in letos že za
126 dinarjev. Ob tem, da po mnogih
merilih slovenska poprečji dose
gamo (zaposlovanje in izvoz, na pri
mer, sta celo znatno nad slovenskim
poprečjem), pa osebni dohodki in
pomanjkanje družbenih stanovanj
ob sočasnem hitrem gospodarskem
napredku skrivajo v sebi tudi bume
rang. Taka politika namreč lahko
privede do tega, da na Dolenjsko ne
bo več mogoče dobiti stro
kovnjakov!

Te dobrote bi radi dobro pla
čali, pa jih ni!

Luksuz
Cene so še vedno zarnrznjene in
letošnja pomlad, ki je bila zelo da
režljiva zlasti z močo, jih kljub veli
kim upom mnogih proizvajalcev ni
odtalila. Trgovci so še vedno za
skrbljeni, saj so police v mnogih
trgovinah napol prazne. Iskanje bla
ga jim povzroča veliko tekanja in
truda in tudi veUko časa izgube za
to. V proizvodnji večinoma še na
prej trmasto tišče blago v-skladiščih
in čakajo na boljše čase, ko bodo
ccne končno lahko povišali.
Zamrznitev cen je v vsakem pri
meru lahko le začasen ukrep, ki naj
pomaga v obdobju, ko bi vrtoglavo
zviševanje cen lahko spodneslo pri
zadevanja za stabilizacijo gospo
darstva. Slej ko prej pa mora priti
do sprostitve cen, do tega, da se
bodo le-te svobodno oblikovale na
tržišču. V prvem obdobju po od
mrznitvi bodo cene kljub vsemu
vrtoglavo poskočile, nato pa, ko bo
blago obležalo, se bodo cene prila
godile povpraševanju. TLsti, ki jih
bodo zvišali preveč, jih bodo morali
sami znižati.
Pritrditi moramo prizadevanjem
pristojnih, ki z zamrznitvijo cen sku
šajo zaščititi potrošnika. Brez dvo
ma je treba zaščititi osnovne živ
ljenjske potrebe (hrano, živila,
obleko, najemnine itd.), toda zakaj
so zamrznjene vse cene? Zakaj ni
mogoče kupiti raznih luksuznih iz
delkov (fotoaparati, tehtnice za go
spodinjstvo, mikseiji, električni
brivski aparati itd.), ki so jih ljudje
pripravljeni plačati, po svobodno
oblikovanih cenah? Zakaj tem iz
delkom ne odmiznemo cen? Slišati
je, da je povpraševanje še vedno
večje kot ponudba in da s tem ni
smo zadovoljni, toda mar ni tako za
radi preveč popolne zaščite/s popol
no zamrznitvijo cen?
M. J.

Iz Črnomlja prihajajo
spodbudni glasovi, da bodo
v sodelovanju z italijansko
firmo SAME tudi v Cosmosu
- Beltu začeli delati traktor
je, ki jih našemu kmetijstvu
tako primanjkuje.
O težavah, ki pretresajo
trg, kadar gre za nakup ozi
roma za prodajo traktorjev.

Franc Košir

Razlike
Direktor sem iške Iskre Franc Ko
šir je na sestanku direktorjev - čla
nov ZK, ki je bil prejšnji torek na
Otočcu, poudaril:
„Zakaj kažejo analize tako poraz
ne odstotke za Dolenjsko, kadar go
vorimo o študentih na višjih in visokili šolah? Različni vzroki vplivajo
na tako stanje, prav gotovo pa ne
gre zanemarjati niti tega: stanovanj
ske razmere študentov so nevzdržne.
Družba bi morala temu vprašanju
posvečati več skrbi Zdaj pa se do
gaja, da jili večina stanuje v zasebnih
sobah, kjer so na milost in nemilost
prepuščeni izkoriščanju posamez
nikov, ki si na račun revnih študen
tov dvigujejo svoj življenjski stan
dard. V tem je tudi vir socialne ne
enakosti.
^
In ko že govorim o socialnem raz
likovanju, ne moremo biti tiho, da
se preveč vrtimo okrog tistega, kar
je enostavno reševati, premalo pa
pogledamo dejstvom v oči tam, kjer
ne bi smeli skrivati glav v pesek. Po
glejte: zakaj dosledno ne uresničimo
ekonomskih najemnin? Po mojem
stanujejo v družbenih stanovanjili
pretežno tisti, ki imajo velike oseb
ne dohodke. Ni torej prav, da druž
ba daje zastonj stanovanja in za
nizke mesečne najemnine tistim, ki
imajo pravzaprav dovolj denarja. In
kaj sc dogaja? Tisti, ki dobijo stano
vanje zastonj in ki plačujejo nc'ekonomske, majhne najemnine, vla
gajo svoj denar v vikende, v merce
dese. Mar ni tudi tu žarišče socialnih
razlik? “

Kako ravnati s sodom?
Razveselil sem se, ko ste začeli v
vašem listu objavljati nasvete inž. M.
L. o ravnanju z vinom in vinskimi
sodi. S temi nasveti som seznanil ve
liko svojih znancev, ki so to v „Do
lenjcu" prezrli ali pa niso nanj naro
čeni. Prosim vas, da mi inž. M. L.
pojasni .še eno zadevo, za kar bum
uredništvu zelo hvaležen. Kako je z
izpraznjenim sodom? Ali naj ostane
zažveplan sod povsem zaprt do po
novne polnitve z moštom ali vinom
ali ga je treba odpreti poprej in
kdaj?
LOJZE ŽOKALJ,
0 brežje20
ODGOVOR: Da ostanejo prazni
sodi adravi, dobri, vinski, priporo
čajo celo večkratno žveplanje, ne
kako na 6 tednov. To žveplanje naj
bo rahlo, to pomeni, da uporabimo
I žveplovo tablico za sod, ki drži
300 litrov. Sod je treba zapreti in
tako n y čaka do polnitve z mo
štom. Ce pa so sodi dalj časa zažveplani (pol leta in morda še več),
jih moramo pred polnitvijo izprati
in „oviniti“ , sicer se lahko zgodi, da
bo imelo vino neprijeten vonj po
žveplu, kar je vinska napaka in jo
imenujemo ,.žveplovo starino".
Inž. M. L.

Traktorji
govorili tudi na svetu za
kmetijstvo in prehrambno
industrijo in svetu za zadmžništvo in kooperacijo pri
zvezni gospodarski zbomicL
Zdaj je položaj tak, so
dijo, da so potrebni hitri
ukrepi, če se hočemo zava
rovati pred še hujšimi teža
vami, kakršne so zdaj. N a le
tošnjem Novosadskem sejmu
je bjelovarska tovarna trak
torjev Tomo Vinković sve
čano podpisala pogodbo z
beograjskim
trgovinskim
podjetjem
Brodoimpeks:
bjelovarska tovarna bo po
tej pogodbi povečala proiz
vodnjo traktorjev 12 do 30
konjskih m oči od sedanjih
2000 na 6000 traktorjev na
leto.
Vse to kajpak ne pomeni,
da bodo težave „tralctorske“
narave v našem kmetijstvu
rešene. Kljub vsem ugodnim
napovedim bo namreč po
treben še precejšen uvoz, če
bomo hoteli zadovoljiti po
vpraševanje.
Da je povpraševanje res
veliko, zgovorno potrjuje
podatek: na Novosadskem
sejmu so prodali 30 traktor
jev iz Bjelovara, zanimanje
za nakup pa je tako veliko,
da je tovarna Tomo Vinkovic i’ pr\’ih treh mesecih le
tos dobila že 12.000 pisem,
v katerih kupci želijo te
traktorje za poljedelstvo,
sadjarstvo in vinogradništvo.
Kot smo že zapisali: kljub
tudi najbolj ugodni prodaji
domačih traktorjev bo po
vpraševanje preseglo domače
zmogljivosti. Zato bi bilo
prav, ko bi z ugodnimi kre
diti banke pomagale kme
tom pri nakupu tujih trak
torjev in ko bi družba po
magala z devizami, da bi lah
ko uvozili čimveč traktor
jev.
Naj si še tako zakrivamo
oči, moramo priznati, da se
je stari način obdelave pre
živel in da danes uspevajo
samo tisti, ki obdelujejo modemo. Brez traktorjev in
druge mehanizacije pa ni
modernega kmetijstv
SO
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Gradbišče Tovarne duMčnili gnojO v Obiliću pri Prištini

AVTONOMNA POKRAJINA KOSOVO

Kosovo — svinčena utež na
jugoslovanski lestvici razvoja
Ko je govor o nerazvitih predelih Jugo
slavije in njihovih problemih, se Kosovo
vedno oddv^’a, ker je ju ^slovanska skup
nost prišla do poznanja, da pomeni ne
razvitost te pokrajine svinčeno utež celo
kupnemu razvoju in da bo jutri še huje,
če se razlike v razvitosti ne bodo zmanj
ševale. Z osmimi zaposlenimi na tisoč
prebivalcev, s komaj tretjino poprečnega
jugoslovanskega narodnega dohodka na
prebivalca, zavzona Kosovo zadnje mesto
na tabeli razvitosti. Če je potrebno na
vesti tudi primer prednjačenja pred osta
limi, potem so to; naravni prirastek pre
bivalstva, ki je na prvem mestu v Evropi,
odstotek nepismenih in nezaposlenih.

Doslej največji gospodarski u ^ e h pokrajine je ne
dvomno izkoriščanje lignita, svinca in cinka - glavnih
kosovskih surovin. S tem so položeni temelji predelo
valni industriji. To pa še ne pomeni, da bi se lahko že
doslej bistveno spremenila socialna struktura prebi
valstva, saj je od milijon 200 tisoč prebivalcev pokra
jine zaposlenih komaj 70 tisoč ljudi.
Metalurško-kemični kombinat „Trepča“ je sicer po
memben za industrializacijo pokrajine, toda ta kom
binat stagnira. V preteklih petih letih so nekoliko m o
dernizirali posamezne rudnike. Kombinat „Trepča“, ki
ima 20 obratov v Srbiji in v C m i gori, zaposluje 12
tisoč delavcev. Drugi pomembnejši dosežek je rudarsko-energetsko-kemični kombinat „Kosovo“ v Obi
liću pri Prištini, ki izkorišča velikanske zaloge lignita
za proizvodnjo električne energije, industrijskega plina
in oglja, kmalu pa bodo pričeh proizvajati tudi dušična
gnojila. Ko bo zgrajena peta termoelektrarna s kapa
citeto 200 megavatov, ^ zaključen tako imenovani
kompleks „Malo Kosovo“ in na vrsto pride „Veliko
Kosovo“. Od Obilića do Skopja je speljan plinovod,
gradijo pa ga tudi proti Kosovski Mitroviči; v načrtuje
še plinovod proti Nišu.
V nerazviti občini Glogovac bodo v treh letih zgra
dili topilnico niklja. Rezerve te rude računajo na 24
mflijonov ton, pc«iuja pa se površinski odkop.
Prva tekstilna tovarna na Kosovu je bombažna pre
dilnica v Prištini, ki surovine izključno uvaža, svoje
izdelke pa izvaža, pri čemer pa navezuje stik^ tudi z
domačimi potrošniki bombažnega prediva. Omeniti je
še vredno industrijo sintetičnih vlaken v Prizrenu, kije
imela precejšnje težave, ko pa se je preusmerila na pro
izvodnjo poliestra, so se razmere močno izboljšale.

Zakaj je Kosovo takšno kot je? Ni na tem mestu
prostora za analizo zgodovinskih in sock)loških
dejstev. Pred 25 leti, ko je bil v Jugoslaviji sprejet pivi
petletni načrt, je znašal narodni dohodek na Kosovu
52 odst. tedanjega zveziKga poprečja. Deset let kas
neje se je zmanjšal na 42 odst., čez dvajset let na 36
odst, danes pa znaša narodni dohodek na prebivalca
na Kosovu komaj, še 31 odst. zveznega poprečja. To je
vsekakor posledica skromnih investicij, kar pomeni
tudi počasnejšo preotsazbo prebivalstva.
Nerazvitost prinaša težave tudi v naslednjem. Med
tem ko porast prebivalstva zahteva odpiranje vedno
več novih delovnih mest, razmere gospodarstva na Ko
sovu zahtevajo investicijska vlaganja v bazično indu
strijo, v kateri je vsako delovno mesto izredno drago.
Posebno značilna je energetika; v to je skoncentriran
precejšen del sredstev. V preteklih petih letih je vsako
Človeški vidik industrijskega
novo delovno mesto na Kosovu stalo za 62 odst. več
prilagajanja
kot je zvezno poprečje. Da bi bile težave še večje, so
cene ja v n ih proizvodov kosovske industrije maksi
Uvajanje industrije na tako zaostalem območju kot
mirane. Tu gre za svinec, cink, električno energijo in je Kosovo je po pravilu izredno dolgotrajno tudi v
umetna gnojila.
takšnih tovarnah, ki so vključene v podobne industrij
Industrijski obrati navedenih panog so bili zgrajeni s ske gigante, kot je „Crvena zastava" ali niška Elek
krediti na kratke odplačilne roke in z visokimi obrest tronska industrija. Značilen je primer pečke tovarne
nimi merami. Posledica tega je trikrat večja prezadol avtomobilskih delov, v kateri so morali uvesti prisilno
ženost kosovskega gospodarstva v primerjavi z zveznim upravo, da bi proizvodnja normalno stekla. To je to
poprečjem.
varna, ki izdeluje sedeže in zadnje obloge za fiat 1300
Tako opisani problemi Avtonomne pokrajine Ko in 125 PZ. V tovarni se postopoma usmeqajo tudi na
sovo nakazujejo poti nadaljnjega razvoja. Osnovni na izdelovanje delov za tovornjake znamke fiat in OHM.
men je, da bi dosegli 420 dolarjev narodnega dohodka
na prebivalca. Za celotno Jugoslavijo je predvideno, da
Najprej odziv v Srbiji
naj bi leta 1975 dosegli 1.000 dolarjev narodnega do
Kar
zadeva
sodelovanje večjih jugoslovanskih tovarn
hodka. Ambicije Kosova s 420 dolaiji bi pomenile, da
se pomakne odnos v doseganju zveznega poprečja od z gospodarstvom Kosova, je potrebno poudariti, d a je
sedanjih 31 na 42 odst. Prvo leto planiranega obdobja bil prvi odziv v tovarnah ožjega območja Srbije. Elek
tronska industrija Niš ima že nekaj let obrat v Uroje mimo, Kosovo pa se ne približuje dlju . . .
ševcu, gradijo pa manjšo tovamo elektromotorjev in
likalnikov. Smederevska železarna gradi v Uroševcu to
Kako vendar doseči 420 dolarjev? vamo šivnih jeklenih cevi, medtem ko ima beograjski
Republike so se sporazumele o ukrepih za hitrejši „In terek ^o rt“ v Prištini tovarno zidnih tapet. „Prva
razvoj Kosova v primerjavi z ostalimi nerazvitimi petletka" iz Trstenika je že pred sedmimi leti odstopila
območji v Jugoslaviji. Glede na to naj bi bilo v Kosovu proizvodnjo hidravličnih amortizeijev Prištini. Tovarna
do leta 1975 investiranih 14 milijard dinarjev, kar bi se dobro razvija in sodeluje tudi z velenjskim „G ore
bilo trikrat več kot v preteklem petletnem obdobju. njem".
Čeprav so vse omenjene tovarne grajene v glavnem s
Investirah n q bi v glavnem v predelovalno industrijo.
Za nova vlaganja v proizvodnjo surovin, za kar po- sredstvi Avtonomne pokrajine Kosovo, je pomenilo
kr^ina neposredno ni zainteresirana, pa bi se morali vključevanje v dobro razvite delovne organizacije
dogovarjati z industrijo v ostalih delih Jugoslavije, ki te hitrejše osvajanje tehnologije in organizacije dela. To je
surovine potrebuje. Med pomembne investicijsko vsekakor pomoč Kosovu, pričakovati pa je, da bo v
bodoče vse večji priliv kapitala v to pokrajino. Raču-,
akcije je treba vsekakor prišteti hidrosistem Ibar Lepenac, ki bo odpravil pomanjkanje vode v vzhod najo predvsem na partnerje za svinec, cink, nikelj in
električno energijo.
nem delu pokrajine.
Kosovo razpolaga tudi z dvema centroma za razvoj
zimskega turizma: na šari in na Prokletijah.
Najprej »Malo Kosovo«
Ob vsem tem bi moralo kosovsko gospodaretvo let
Kosovo je kom ^ prešlo predindustrijsko fazo raz no povečevati produktivnost dela za 8 do 9 odst.
voja. Vendar bo leta 1975, ko bi se pokrajina do neke letno, da bi stopili v korak z ostalimi in da bi dosegli
mere vzporedila z bolj razvitimi predeli države, na tistih, danes še nedosegljiviii 420 dolarjev narodnega
Kosovu živelo še vedno 55 odst. kmečkega prebi dohodka na prebivalca.
valstva.
TlvODOR BRUDAR
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izjemo pa bo naredila le za bolniš
nice in zapore (!). Več o tem na 3.
strani.
Povedali pa bi radi nekaj drugega.
Kruh je simbol blaginje, živ^enjskega standarda, toda tako dobe
sedno tega vendarle ni treba vzeti,
kot da bi sc s kruhom naš življenjski
standard začel in nehal. Ce gre za
podražitev kruha, dobi pri nas ta
stvar takoj nekakšno sindikalno-politično obeležje, cela vrsta podra
žitev pa gre mimo, kot da se ni nič
zgodilo.
Spomnimo se na lansko pregovar
janje, ko je republiški Zavod za cene
imel {woblastilo 37 slovenskih ob
čin, ki so soglašale z novimi cenami
kruha (ki so jih predihale pekarne),
pa je vendarle zavrnil zahteve spo
razuma in se zlasti pri črnem kruhu
vztrajno boril za 10 par manjšo pro
dajno ceno, kot da bi s temi parami
reševal jugoslovansko stabilizacijo in
standard delovn^a človeka. Pri
prave na podražitev, ki so se kasneje
prenesle na direktne razgovore ob
čin s pekovskimi podjetji, je nazad
nje prehitel odlok zvezn^a izvrš
nega sveta o zamrznitvi cen, ki je
zamrznil tako stanje, da velja kilo
gram kruha (koliko dela in tv^anja
je treba, predenje hleb na mizi!) to
liko kot skodelica kave v zakotni go
stilni
Zato je razumljiv protest pekarn,
ki za težaško nočno delo ne morejo
primemo plačati svojih delavcev, pa
tudi kmetijstva, ki posredno trpi
škodo. Ob tem pa se polnijo odpad
ne kante s kruhom, o čemer se
lahko prepričamo na javnih sme
tiščih.
Da ne bo nesporazuma. Vemo, da
je slabo plačan delavec vesel poceni
kruha. Toda zakaj bi bila ta dobrina
pod ceno tudi za ljudi z dobrimi za
služki? Dvojne cene niso mogoče,
zato pa je mogoč socialni program,
ki bo pomagal socialno šibkejšim, da
bi si lahko kupili kruh, četudi bi bil
malo dragi. Najbrž je v tem smisel
po litičn ^a boja za standard delov
nega človeka. Doslej imamo tudi že
več izkušenj, da smo s prepovedjo,
administrativnim ukrepom, spravili
neko panogo na tla, potem pa jo re
ševali, ker smo uvideli, da ne mo
remo brez nje.
MARJAN LEGEN

Iskati poti
(Nadaljevanje s L strani)
TOZD bodo namenili enega izmed
naslednjih sestankov tega aktiva.
Andrej Marinc je med drugim
tudi poudaril, da je skr^'ni čas za
razredno usmeritev ZK, ker je zdaj
zaradi njene brezkrvnosti prihajalo
do kriz. Omenil je tudi bitko za moralno-politične kriterije pri izbiri
strokovnjakov n ^ v o ^ n a delovna
mesta, kajti „kdor ne pozna odno
sov med ljudmi in našega sistema, ne
more dobro voditi delovne oiganizacije!“
Marinc se je za\zel še za dosledno
izpopolnjevanje družbenih odnosov,
v katere je potrebno vnesti več hu
manosti, prijateljstva in argumenti
ranosti, da bodo postali resnično
komunistični.

DRŽAVNI NASLOV
ZA NUNCIČA

*

V nedeljo je na državnem speedway prvenstvu v Ljubljani osvojil na
slov državnega prvaka Krčan Janez
Nunčič. Predvidoma bi morale za
državno prvenstvo šteti tri dirke, ker
pa sta dve odpadli zaradi organiza
cijskih težav, je veljala samo Ijub' Ijanska, ta pa je prinesla spet slavje
Krčanom. Lan^ega zmagovalca
Evalda Babiča je tako zamenjal dru-.
gi Krčan Janez Nunčič.

:

v.

Letonja košnja se je začela in Janez Osvald iz Sf^vca pri Ribnici
se je s svojimi grabljami in drugo suho robo napotil po Dolenjski.
Svoj čas smo Ribničani potovali z vozovi ali svoje izdelke prenašali
v koah, pa je bil zaslužek boljši kot zdaj, ko je komaj kaj več kot
za bencin pravi. (Foto: Legan)

Bomo še jedli kruh?
Naj bi izgubo začasno krila občina?
Odbornik Franc Volf iz Vasi Fare
je na zadnji seji občinske skupščine
Kočevje vprašal, kdaj in kako bo
urejena preskrba s kruhom. Predsed^
nik občine Miro Hegler mu je pojas
nil, da sta o tem obveščena že iz
vršni svet in zavod za cene. Pek iz
Fare vozi kruh vse do Osilnice, ven
dar ne dobi povrnjenih vseh stro
škov. Inšpektor Ivan Vesel je dodal,
da z današnjim dnem, 1. junijem,
grozi tudi Kočevju omejitev ^ k e
kruha, se pravi pomanjkanje kruha.
Andrej Klun je vprašal, v čem je
problem: v prevozu ali ceni kruha?
Inšpektor je pojasnil, da pek iz
Fare vozi na dan kruh 30 km daleč,
se pravi, da prevozi skupno 60 km,
da speče 250 kg kruha in da ima

Grmčanke druge
v Sloveniji
V ponedeljek je bilo v Celju re
publiško prvenstvo v atletiki za
učencev in učenke srednjih šol. Na
tekmovanju sta nastopili ekipi pod
ročnih prvakinj osnovne šole Grm in
nekateri najboljši posamezniki iz
Črnomlja, Metlike, Vavte vasi, Cer
kelj, Kočevja in od drugod.
Izredno se je postavila dekliška
ekipa Grma, ki je v ekipni konku
renci zasedla odlično drugo mesto,
fantje pa so bili peti. Med posamez
nimi rezultati je vredno'omeniti do
sežek grmske štafete 4 x 60 m, kije
zmagala s časom 31,7, ter atlete Rakošetovo (V. vas), Sterkovo in Kra
ljevo (Črnomelj) in Petiha (Ko
čevje), ki so osvojili odličja. Več o
tem tekmovanju bomo pisali prihod
njič.

Birčna vos - Titu
Več kot 60 ljudi seje zbralo 27.
maja v osnovni šoli v Birčni vasi,
kjer so pioniiji, mladinci in pripad
niki JLA pripravili spored za pro
slavo 80. rojstnega dne tovariša Tita.
F. B.

tako skromen zaslužek, da mu sploh
ne kaže več peči kruha. Tudi v Ko
čevju je cena kruha nizka. Morda bo
morala ^za nemoteno oskrbo s kru
hom prevzeti nekatere stroške tudi
občinska skupščina.
Neki odbornik pa je pol za šalo,
pol zares pripomnil, da bomo kmalu
postali turistično zanimivo območje
predvsem zato, ker bomo doma
pekli kruh in kuhali polento.
J. P

Solidna uvrstitev
Murna in Doljaka
Novomeščana Bogo Murn in Ja
nez Doljak sta se udeležila prve gor
ske hitrostne dirke za prvenstvo Ju
goslavije, ki je bila na zagrebškem
Slemenu 28. maja. Kljub zahtevni
konkurenci sta se dobro odrezala:
Miyn
v kategoriji do 1000 ccm
zaseda četrto mesto, Doljak pa 'v
kategoriji do 1300 ccm šesto mest6.
Prireditev, ki si jo je ogledalo več
kot 10.000 ^edalcev, je motil naliv.
Zmagal je Robert Lang, rekord pro^ pa je na tre n in g dosegi Strok.
Case tekmovalcev je brezhibno me
rila ekipa novomeških športnili de
lavcev z elektronsko napravo
HEUER.

NASTOPIL BO TUDI
EVALD BABIC!
V nedeljo, 4. jimija, popoldne
bodo na s t^ io n u „Matija Gubec“ v
Krškem spet ropotali motorji. Krča
ni so organizatorji prve speedway
dirke za državno prvenstvo, na ka
teri bo nastopilo šestnajt najboljših
speedway vozačev Jugoslavije. Med
drugimi se bosta za naslov prvaka
Jugoslavije potegovala tudi Krčana
- mladinska državna prvaka Janez
Nunčič in lanski zmagovalec Evald
Babič, ki trenutno nosi še vojaško
obleko.
V Krškem je vse nared. Pričaku
jejo velik obisk, saj se športni de
lavci v Krškem vedno potrudiji, da
so prireditve na visoki ravni

Na območju Oneka pri Kočevju se je v nedeljo, 28. maja, izkrcal iz več helikopterjev „sovražnik*'.
Domača vaška partizanska enota je ob pomoči redne vojske in sosednjih večjih partizanskih enot
sovražnika obkolila in „uničila**. V vaji je sodeloval tudi štab SLO iz Mozlja; ogledali pa so si jo razen
kočevskih rezervnih oficirjev tudi nekateri drugi ugledni gostje. (Foto: J. Primc)
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To strdn ste napisdh ssmil — To stran ste napisah sami! — To stran ste napisa/i sami!
Nihče ne
plača za RK
Nabiranje oblek, perila in
obutve, ki jo je organiziral
Rdeči križ, je tudi v Ko
čevju dobro uspela. Žal pa
občani, posebno še priredi
telji, radi pozabijo ali pa ne
vedo, da velja zakon za od
vajanje prispevkov za Rdeči
križ, ki je izšel že 8. maja
1969. Člen 8. tega zakona
med drugim določa nasled
nje: Delovne organizacije in
druge pravne osebe ter ob
čani, ' ki organizirajo prire
ditve, na katere je dovoljen
vstop s plačano vstopnico,
morajo pobirati za Jugoslo
vanski rdeči križ po 5 par za
vsako vstopnico, ki velja do
5 dinarjev, in po 10 par za
vsako vstopnico, ki velja več
kot 5 dinarjev.
Kako je s fem v Kočevju?
Razen kina Jadran nihče ne
pobira in odvaja tega pri
spevka. Kaj pa drugi? Mesto
je preplavljeno in preleplje
no s plakati za kulturne in
zabavne prireditve, plese v
klubih, gostinskih obratih in
druge prireditve, za katere je
treba plačati vstopnino. V
Kočevju in verjetno še mar
sikje nihče ne izvaja tega do
ločila, čeprav je prispevek
predviden za najnujnejše
družbeno delo, za pomoč
državljanom in človeštvu na
sploh.
V Kočevju je v zadnjem
obdobju veliko prireditev in
tako je bilo mnogo prispev
kov izgubljenih. Kdo naj to
nespoštovanje
zakonskih
predpisov nadzoruje?
A. ARKO

Ob referendumu: polaganje računov glasovalcem
s tem da je referendum
uspel, smo potrdili zamišljeni
program obnove in moderni
zacije osnovnih šol in način
financiranja. Tako smo izrekli
podporo za bodoče delo predla
gateljev programa in s tem seve
da posredno tudi, da so z dose
ženimi rezultati na tem področ
ju opravičili zaupanje občanov.

Kdo ve za moj denar?
Pred dvema mesecema sem v go
stilni popil kozarček vina. Ko seni
se vrnil domov, sem opazil, da mi
manjka denarnica, v kateri sem imel
160 starili tisočakov. Takoj sem se
vrnil v gostilno v Črnem potoku in
spraSevd ljudi, če jo je kdo našel.
Zatijevali so mi, da so v tej vasi po
šteni ljudje in da-bom denar gotovo
‘ dobil nazaj, ker je bil v listnici moj
natančen naslov. Zadevo sem prija
vil tudi milici, toda do danes denarja
še nisem prej;L
Star sem 80 let, vojni invalid, bo
lehen in nesposoben za delo. Prosim
vaš list, da to objavi, ker sem pri
pravljen plačati človeku 25.000
S-din nagrade. Morda bo kćg poma
galo.
ANTON KLUN
C m ip o to k 14
pri Kočevju

Kljub tem ugotovitvam pa ne
bi smeli podcenjevati tistih
8.000 volivcev (31 odst.), ki so
se na različen način izrekli
proti programu in načinu finan
ciranja. Torej so tudi utemelje
no ali neutemeljeno nezadovo^ni z dosedanjim načinom
financiranja in niso zadovoljni z
doseženimi rezultati. V dokaz
navaj aj o naj razli čnej še razlage.
Prepričan sem, da se bodo
našli med tako številnimi kritiki
ljudje, ki bodo skušali sproti
razvrednotiti napore izvajalcev
programa in seveda uspeh, ki ta
program odločno podpirajo.
Takim razmišljanjem in kriti
kam ne bi smeli nuditi osnove.
Po mojem mišljenju bi bilo naj
uspešnejše orožje proti takim
poskusom javnost dela sklada.
Kako to v podrobnosti zago
toviti, je odvisno od presoje
vodstva sklada in družbeno-političnih organizacij občine in
zahtev volivcev.
Ker imam s tem v zvezi kon
kreten predlog, ni razloga, da ga
ne bi navedel. Mišljenja sem, naj

Izreden krvodajalski uspeh
Vojak Grujič dal že 17-krat kri
v ribniški vojaški enoti je okoli
70 odstotkov vojakov, prostovoljnih
darovalcev krvi. Največ jih je v enoti
poročnika Dušimira Nikoliča, iz ka
tere le vsak deseti vojak ni darovalec
krvi, druga najuspešnejša je enota
poročnika Pavla Čačiča, tretja pa
enota poročnika Slobodana Lukiča.
Največkrat je doslej dal kri vojak
Stevica Grujič, in sicer 17-krat. ftavi, da se je odločil, da bo dal kri
30-krat. Kri daje že od leta 1968, ko
je bil star 20 let.
Med starešinami je dal doslej naj
večkrat kri zastavnik Stane Jordan,

in sicer 9-krat, vodnik prve klase
Miodrag Stojanovič pa 6-kxat.
Odziv darovalcev krvi je bil tako
velik, da je ekipa, ki je jemala kri,
ostala v Ribnici namesto dva dni kar
tri.
Ta akcija je doslej naju spe šnejša"v
ribniški vojaški enoti. K uspehu so
precej pripomogli oficirji z osebnim
zgledom in dobra propagandna akciŽIVORAD KULASEVIČ

bi naš Dolenjski list, k ije tudi
veliko prispeval, da je bil vo
livcem problem šolstva prikazan
v vsej težini, sproti objavljal po
datke o zbiranju sredstev in tro-

Odloči naj
strokovnjak I
Na članek odbornika Hrastaija in
tov. Kramarja, ki jih je objavil Do
lenjski list v prejšnjih številkah, pri
pominjam v svojem imenu in
mislim, da tudi v imenu občanov
Karteijevega, Sel, Globodola, Hmeljčiča, Šentjurja, Velikega Kala,
Orkljevca, Malega Kala in zaselka
Dobje, da je glede gradnje ceste ne
utemeljeno mišljenje posameznih
odborov. Imamo strokovnjake, ki
znajo in ki so dolžni speljati cesto
tako, kot ustreza prometu in potre
bam občanov.
Že leta 1940 je bil narejen načrt
za cesto Novo mesto-Karteljevo,
Ornuška vas-Trebelno, pred vojno
pa se je del te ceste tudi zgradil
(mislim na sedanji, izboljšani pri
ključek na avtomobilsko cesto).
Vojna in obdobje obnove sta
gradnjo potisnila v pozabo, današnje
potrebe po prometnih zvezah, usta
navljanje industrijskih središč, ka
kršno postaja Novo mesto, po drugi
strani pa še zaposlovanje delavcev,
kakršno je na Trebeljan^em , zahte
vajo gradnjo ceste. Ta cesta je nujno
potrebna, morali pa bi jo graditi gle
de na potrebe prometa, ne pa na
zahteve posameznih vasi. Če bi gra
dili cesto preko Kamenja in Hmeljnika do Ornuške vasi, bi bila 2600
metrov daljša, vzpona pa bi imela
skoraj še enkrat toliko. Razen tega
ne bi povezala Karteijevega. V Karteljcvem je transformatorska po
staja, osemenjevalnica, telefon in
drugo, kar je v nujnih primerih odlo
čilnega pomena. Še enkrat pa pri
stavljam, da moramo zaupati stro
kovnjakom.
MARTIN BARBO
'
Mali Kal 11, Mirna peč

šenju. Zavzemam se toržj za
stalno rubriko s to tematiko. V
tej rubriki naj bi bila obravna
vana tudi tekoča problematika,
vključno z možnostjo javne kri
tike, Nujno pa naj bi odgo
varjali organi, katerim smo za
upali kontrolo in izvajanje pro
grama.
To je samo moj predlog,
morda ima kdo še bolj učinko
vito zamisel. Vsekakor pa je že
tako veliko število volivcev
„proti“ dovolj velik razlog, da
se moramo zamisliti. Pri reševa
nju podobnih problemov bo še
potrebno zaupanje občanov in
bo sedq čas, da s kvalitetnim
delom nezadovoljneže prido
bimo in ne da jih še za 20 odst.
povečamo.
JOŽE BEG,
Otočec ob Krki 75

Ne da bi dočakala svoj 56. rojstni
dan, je 21. maja po kratki in mučni
bolezni umrla v zagrebški bolnišnici
inž. Marta Kovačič-Volarič, sode
lavka NOV od leta 1941 in dolgolet
na generalna direktorica zagrebškega
podjelja ,.AUTOCENTAR“.

Pozdrav Belokranjcem
Uredništvu!
Sem vaš zvesti bralec in vam po
šiljam lepe pozdrave ter vam želim
hkrati še mnogo uspehov pri bodo
čem delu! Dolenjski list mi zelo uga
ja, saj mi prinese vsak teden kup no
vic iz domačega kraja. V Reutlingenu sem že 7 let. Zadovoljen sem z
delom in zaslužkom. Še nekaj časa
nameravam ostati tukaj, potem pa
pojdem domov v prelepo Belo kra
jino.
Prav lepo pozdravljam mamo,
očeta, brata Tineta in Toneta z
družino ter vsem čestitam za srečni
dogodek! Pozdrav vsem bralcem,
posebno pa Belokranjcem! - Poši
ljam vam še 20 mark za letošnjo na
ročnino in prosim, da mi Dolenjski
list odslej pošiljate na novi naslov.
JANEZ STUBLJAR,
7411 Rommelsbach,
Deutschland
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Inž. Marta
Kovačič
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Mlada leta je preživela v Tržišču,
kjer je obiskovala osnovno šolo,
končala pa jo je v Mokronogu, od
koder je odšla na trgovsko akade
mijo v Ljubljano. Po končanem štu
diju na tej toli se je vpisala na eko
nomsko f^ u lte to v Zagrebu in se že
tedaj pridružila tamkajšnjemu levi
čarskemu klubu študentov, ki je
imel ime „Triglav". Zaradi tega je
postala oblastem sumljiva, ta sum pa
JO je spremljal tudi v Varaždinu, kjer
se je zaposlila v tovarni tkanin. Leta
1943 je odšla v partizane.
Zaradi njenih izrednih sposob
nosti je opravljala različne vodilne
funkcije. Tako je bila tik pred kon
cem vojne vršilka šefa zunanje trgo
vine in preskrbe pri „ZAVNOH“ .
Ob koncu leta 1945 je bila imeno
vana za vodjo trgovine in preskrbo
Vojne uprave cone , 3 3“ , zatem pa
je postala načelnica v tej vojni upra
vi. Leta 1949 so jo imenovali za na
čelnico trgovine v ministrstvu za
novo naseljene kraje.
Naslednje leto je bila demobilizi
rana v činu m a^rja, nakar je postala
generalna
direktorica
podjetja
„Voče-eki®ort“ , leta 1959 pa gene
ralna direktorica podjetja „AlJTOCENTAR“ , kjer je ostala do smrti.
Marta Kovačič je bila članica ZK
od leta 1943. Njen brat Rafael je bil
ustreljen kot talec. Za svoje delo je
bila med drugim odlikovana tudi z
redom zaslug za narod in redom
dela.
Kako priljubljena je bila med
ljudmi, je dokazal njen pogreb v Zarebu na Mirogojskem ^ k o p a liič u ,
jer so se od nje poslovili njeni najdražji in vsi sodelavci. Na njeno po
sebno željo ji je mokronoški pevski
Zbor zapel njeno najdražjo pesem
,tLipa zelenela je'*.
Marta je bila izrazita pooseblje
nost žene, t>orke, komunistke, pred
vsem pa požrtvovalne delavke, ki bo
ostala vsem v trajnem spominu kot
vzor {človeka, ki je vse svoje življenj
ske moči irtvovad dehi in n ^ re d k u
domovine.
M.

t
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KMEČKA OHCET - Tisoči radovednih gledalcev so se udeležili tradicionalne Kmečke ohceti v
Ljubljani. Tudi Sodražica je poslala svojo „odpravo*", ki ni bila izgubljena v množici najrazličnejših
narodnih noš. Na sliki : mladi Sodražani. (Foto: F. Modic)

PRI
DOLENJSKI BANKI IN
HRANILNICI VNovem mestu
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.
^

NOVOTEHNE^
^

Odgovor komiteja občinske konference ZKS Metlika
„Odprto pismo metliškim
politikantom" - to je bil čla
nek pisca tov. Petra Vujčiča iz
Metlike, objavljen v Dolenjskem
listu 18. maja 1972. O vsebini
tega članka je razpravljal ko
mite občinske konference ZK
Metlika. Komite meni, da je pi
sec nepremišljeno ravnal, ko se
je odločil za tako pisarjenje, saj
ni s svojim člankom prav nič
, prispeval k izboljšanju politične
situacije ter razmer v Metliki.
Učinek takega pisanja je ravno
nasproten, saj se s takimi de
janji situacija še poslabšuje.

možno ugotoviti, da je članek
družbeno škodljiv.
Komite meni, da uredništvo
ni ravnalo pravilno, ko seje od
ločilo za objavo takega članka,
ki je družbeno škodljiv. C e tega
ni moglo presoditi samo, bi bžo
prav da bi se posvetovalo z DPO
ali vsaj z njihovimi predstavniki.
Prav tako se komite ne
strinja s pojasnilom uredništva v
Dolenjskem listu 25. maja, daje
pismo tov. Vujčiča prvi odkrit
prispevek k demokratični raz
pravi o razmerah v metliškem
družbenem življenju, saj je po.
mnenju komiteja vsebina njego
vega članka bolj demagoškega
kot pa demokratičnega karak-

Dejanska vrednost članka j'e'
toliko manjša zaradi tega, ker je
pisarjenje v članku zelo posplo .V rja .
šeno in netočno, zaradi.česar
S trditvijo uredništva ozi
ne daje nikomur, ki razmer in
roma njegovim utemeljevanjem,
situacije v Metliki ne pozna
da ni še nihče dokazal, da tr
kako diugače, jasne slike in ditve tov. Vujčiča ne držijo, se
točnega odgovora. Zaradi tega
komite ne strinja, ker tudi nih
je lahko velik krog bralcev in
če ni (tudi sam pisec) dokazal,
javnosti zapeljan. Iz tega je
da njegove trditve držijo.

Komite meni, da si pisec ni vpliv na družbeno-politično živ
razčistil pojma politikanstva. ljenje in delo v občini.
Treba je namreč ločiti, kaj je
politik in kaj politikant. Če se
In na koncu še nekaj besed o
morda ni kdo strinjal s politiko, razvoju gospodarstva v občini.
ki jo je v občini vodil kot pred Popolnoma se strinjamo, da je
sednik skupščine tov. Vujčič ali največji delež za razvoj občine
morda kdo drug in če je zaradi prispeval kolektiv tovarne Beti.
tega morda nastajala malo večja Nedvomno ima pri tem velik
borba mnenj, zato se komite ni del zaslug tov. Vujčič in tudi
kakor ne strinja s tem, da so ti, celoten kolektiv, ker se je z
ki se z določenimi zadevami razumevanjem odrekel v ta na
men. precejšnjemu delu osebnih
niso strinjaU, politikanti.
Iz članka tov. Vujčiča iz dohodkov. Da ne bi v javnosti
zveni, da je bilo skoraj celotno na osnovi enostranskega infordružbeno politično življenje in mu^anja prevladovalo mnenje,
delo zasnovano na, politikant da niso k temu splošnemu ozi
skih osnovah. Ce to drži, potem roma gospodarskemu razvoju
je k temu prav gotovo po drugi nič prispevali, moramo ob
mnenju komiteja prispeval tudi tem povedati, da so za razvoj
sam pisec, saj je bil v pretekli kraja prispevali svoj delež tudi
mandatni
dobi predsednik drugi kolektivi, kot so: Komet,
skupščine in v sedanji republi Metlikatrans, Kmetijska za
ški poslanec. Se pravi, da ga vse druga, Komunalno podjetje,
kakor moramo prištevati k Novoteks, Mercator in drugi.
družbeno-političnim delavcem
Komite občinske konfe
občine, saj je imel kot tak velik
rence ZKS Metlika

tura

INŠTALATERJI, KLEPARJI!
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BALETNI
.DOVODNI MOŽ“
Jutri ob 16. uri bo v novomeškem
Domu kulture javna predstava dela
učenk baletne vzgoje. 19, junija ob
20. uri pa bodo ob koncu tretjega
leta baletne vzgoje v Novem mestu
predstavili „Povodnega moža“ v ko
reografiji Milice Buh.

sprejme

v uk

10 inštalaterjev za centralno kurjavo
in vodovod
5 stavbnih kleparjev

Razstava o Titu
V počastitev osemdesetletnice
predsednika Tita je postavila Študij
ska knjižnica Mirana Jarca v Novem
mestu knjižno razstavo. Obsega Ti
tova dela, literaturo o njem, nekaj
pesmi in proznih spisov o Titu,
uglasbene pesmi o Titu ter upodo
bitve tovariša Tita med NOB. Raz
stava obsega 182 kosov gradiva.

NOVO MESTO,
TRUBARJEVA 2

•
Po več letih bo v nedeljo v Novem mestu spet medobčinska pevska revija. Pričakujejo več kot 700
osnovnošolcev, ki bodo pdi v pionirskih in mladinskih zborih iz slovenskih in hrvatskih šol. (Foto: L
Zoran)

zaposli

več KV in PKV inštalaterjev centralne
kurjave In vodovoda
P o n u d b e pošljite n a naš n aslo v ali se osebno oglasite
v u p ra v i p o d je tja .

SLOVENSKI IN HRVAŠKI ZBORI V NOVEM MESTU

Pisana glasbena razglednica
Za medobčinsko revijo je prijavljeniii več pionirsitih in mladinslcih pevskili
zborov iz §ol z obeh strani Kolpe - Nastop: 4. junija ob 9. uri - Po več iettii
spet množično srečanje mladih v dolenjski metropoli

LJUBLJANSKE
MLEKARNE
LJUBLJANA, TOLSTOJEVA 63
RAZPISUJEJO

PRERASU SEKCIJO
V Žužemberku so imeli nedavno
ustanovni občni zbor kulturnoumetniškega društva. V to je prera
sla kulturno-prosvetna sekcija, ki je
delovala pri TVD Partizan. Sprejeli
so delovni načrt in izvolili vodstvo.
Ob podpori vseh bo lahko društvo
doseglo lepe uspehe.
M. S.

Posmrtne
maske
Nekdanji ljubljanski antikvar
in upokojenec Mladinsko knjige
Janez Dolžan je podaril Studijski
knjižnici Mirana Jarca v Novem
mestu posmrtne maske sloven
skih pesnikov in pisateljev; Si
mona Gregorčiča, Ivana Can
karja, Otona Župančiča, Preži
hovega Voranca, literarnega zgo
dovinarja dr. Ivana Prijatelja, sli
karja Ivana Vavpotiča in arhi
tekta Jožeta Plečnika. Priložil je
tudi inventarno knjigo fidejkomisne rakovniške knjižnice
p o fa Barba. Inventarno knjigo
je ^isal zgodovinar P. Radks
leta 1901, ko je preuredil rakov^niško knjižnico.
^

DVA NA HVAR - Na tradi
cionalnem srečanju gledaliških sku
pin Jugoslavije na Hvaru bosta Slo
venijo letos zastopala Prešernovo
gledališče iz Kranja in amatersko
gledališče „Slava IČlavora“ iz Mari
bora. Na XV. jubilejni reviji sloven
skih gledaliških skupin, ki seje kon
čala v nedeljo v Velenju, sta bili ti
dve gledališči najvišje ocenjeni.
REVIJA MLADINSKIH Z B I
ROV - V Zagorju se je končala re
vija mladinskih pevskih zborov kot poročajo, spet brez predstavni
kov z našega območja.
POTUJOČA KNJIGARNA V
KRSKEM - Partizanska knjiga je do
zdaj prevozila nad 11.000 km po
Sloveniji. Na pot je šla pred sedmimi
meseci in je med drugim prekrižarila
tudi več krajev na Dolenjskem, v
Beli krajini in Spodnjem Posavju. V
naslednjih dneh se bo ustavila še v
Krškem, kjer še ni bila.
200 LET Šo l s k i h t i s k o v Na razstavi „Slovenska šolska knjiga
ob 200-letnici uradnih šolskih

Sadove obkdpskega sodelovanja na kulturnem področju smo v
zadnjem času že večkrat okusili na Dolenjskem. Novemu mestu je
zdaj pripadla čast, da gosti pevske zbore naraščajnikov iz osnovnih
šol na slovenski in hrvatski strani Kolpe. V nedeljo, 4. junija, ob 9.
uri, bodo v Domu kulture na Prešernovem tigu prvič po dolgih
letih spet odgrnili zaveso za začetek medobčinske pevske revije.
Prirediteljici Zvezi kultumo-prosvetnih organizacij v Novem mestu
se je za ta nastop prijavilo in že po
trdilo sodelovanje šest hrvatskih in
štirje slovenski pionirski in mladin
ski pevski zbor. Prijave drugih še pri
čakujejo, tako da bo na reviji sode
lovalo več zborov, kot je zdaj zna
no. ZKPO je povabila tudi mlade
pevce iz §koQe Loke, s katero Novo
mesto na kultumem področju v zad
njem času tesneje sodeluje.
Med prvimi so se novomeški
ZKPO kot prirediteljici t e ^ velikega
pevskega srečanja prijavili naslednji
zbori iz Hrvatske; zbor osnovne šole
Rade Janjanin iz Ogulina, ženski
zbor ^asbene šole iz Karlovca,
pionirski zbor osnovne šole iz Voj
nika, šolski zbor iz Duge Rese,
pionirski zbor osnovne šole „Slava
Raškaj“ iz Ozlja in mladi pevci iz
samotoiske osemletke.
Od slovenskih so prijavljeni do
zd^: mladinski zbor osnovne šole z
Mirne, mladinski zbor osnovne šole

tiskov," odprti prejšnji teden v Slo
venskem šplskem muzeju v Ljub
ljani, so prikazali razvoj slovenske
šolske knjige od terezijanske šolske
reforme in cesarsko-kraljevske založ
be šolskDi knjig do leta 1918. Raz
stava je posvečena letošnjemu med
narodnemu letu knjige.
CANKARJEVA PISMA - Višji
gradl>eni tehnik Pius Žužek, vnuk
slovenskega političnega delavca dr.
Karla Slanca, je daroval Študijski
knjižnici Mirana Jarca 13 Cankarje
vih pisem dr. Slancu v Novo mesto.
S tem darom bo tudi Ivan Cankar
dostojno predstavljen v rokopisnem
oddelku te novomeške knjižnice.
PARTIZANSKI TISK - PubUcist
in zgodovinar slovenske NOB Ivo
Pirkovič je podaril novomeški štu-.
dijski knjižnici 113 kosov partizan
skega tiska, predvsem primorskega.
Ker jc imeb knjižnica do zdaj le par
tizanski tisk, Ki je poročal o Do
lenjski, je Pirkovičev dar znatno
obogatil tovrstno zbirko študijske
knjižnice.

„Martin Kotar" iz Šentjerneja, mla
dinski in pionirski zbor osnovne šole
„Katja Rupena“ iz Novega mesta.
Ce bo ostalo pri teh prijavah in
ne bo novih zborov na srečanju,
bodo obiskovalci prisluhnili okoli
700 mbdim pevcem, ki se bodo
drug za drugim zvrstili na odm.
Obeta se pisana glasbena razglednica
in doživetje, ki v Novem mestu, če
prav se šteje za pokrajinsko kul
turno središče, ni vsakdanjost.

NOVI DOKTORJI
Med novimi doktorji, ki so dobili

ta naslov prejšnji teden, sta tudi dva
Dolenjca; Marko Marin je postal
doktor
umetnostne
zgodovine,
France Kresal, novomeški maturant,
pa je doktoriral iz zgodovinskih zna
nosti.

»Sosedov sin«
v Novem mestu
V ponedeljek, 5. junija, bo
40-č lanski ansambel Šentjakobskega
gledališča iz Ljubljane predstavil
Novomeščanom najboljšo Jurčičevo
povest „Sosedov sin“ . Osnovni okvir
zgodbe je ljubezen med hčerjo boga
tega kmeta in sinom soseda, mešetarja in propadlega posestnika. V
Novem mestu bosta dve predstavi:
za dijake in delovne kolektive.

PRED IZIDOH:

Prvenec
Edi Trdan Izdoja
svoje pesmi
Edi Trdan iz Dolenje vasi pri Rib
nici študira v Ljubljani na elektrofakulteti, v prostem času pa goji
šport, se zanima za arhitekturo in
slikarstvo ter piše pesmi Pred iz
idom je njt^ov prvenec „Spekter",
ki ga tiska v samozaložbi.
V „Spektru" je mladi avtor po
vezal pesmi, nastale v zadnjem času.
Ob prebiranju je kaj lahko ugotoviti,
da se je pri pesnikovanju zgledoval

po klasikih, pri čemer zlasti ne more
zakriti Prešernovega vpliva. Pesmi pa
so tolikanj pretkane z osebnim do
živetjem, da ustvarjalcu ne moremo
odrekati izvirnosti.
Na prvem mestu gre omeniti so
netni venec, kar kaže, da je njegov
avtor začel na najbolj težavni lestvi
ci pesniške izpovedi. Edi Tidan je
hotel biti v vsem dosleden, tako je
sonetni venec okronal s posvetilom
(akrostihom) v sklepnem sonetu ozi
roma magistralu. S posvetili je opre
mil tudi številne dmge pesmi, s či
mer je prvenec naredil še bolj mi
kaven.
P. L.

Osnovnošolski uspehi v Slove
niji so se v zadnjih letih občutno
izboljšali Eden od razlogov je
tudi ta, da se je gmotno stanje v
šolstvu bistveno popravilo. Še
vedno pa nas skrbi osip, ki je še
prevelik. Izračunali so, da izdela
v eni generaciji učencev - se
pravi od prvega do osmega raz
reda - še vedno le 66 odstotkov.
C e bi odpravili ponavljanje raz
redov, bi osip malone odpravili
Po predlogu republiSce iz
obraževalne skupnosti naj bi

Brez
ponavljanja?
osnovne šole že po izteku šolske
ga leta 1972/73 odpravile mož
nost, da bi učenci ponavljali raz
rede. Ta izobraževalna skupnost
bo hkrati predlagala republiški
skupščini, naj odpravo ponav^anja uzakoni
Z uveljavitvijo tega bi sleher
nemu učencu omogočili, da bi
osnovno šolo končal v osmem
razredu. Seveda pa bi morali do
seči, da bi vsak mladi občan na
tej stopnji dobil vsaj minimalno
znanje. To doseči seveda ne bo
lahka stvar in t e p se zavedajo
tudi predlagatelji ukrepa proti
ponavljanju. Zlasti bo potrebno
v priprave na izvajanje takega
ukrepa vpreči strokovne službe.
Ce bi odpravili ponavljanje, še
ne pomeni, da bi dovolili da bi
se kakovost pouka zmanjšala.
Naloga kajpak ni lahka, zato se
je bodo lotili skrajno previdno.
s_____________________L i H E /

Visoki jubilej v zatišju domače hiše
Novomeščan Anton Lamut, oče pokojnega slikarja Vladimira, sta
rosta dolenjskih prosvetnih delavcev, bo 5. junija dopolnil 90 let
Te dni bo v Novem mestu praz
noval 90-letnico rojstva i^ e b n o
starejšemu rodu dolenjske javnosti
dobro znani prosvetni delavec in
vzgojitelj števunih ^neracij, šolski
nadzornik v pokoju tov. Anton
Lamut, oče pred nekaj
Veti
umrlega nadaijenega slikarja Vla
dimira. Kljub hudim udarcem, ki
jih je slavljenec prejemal na svoji
dolgi življenjski poti, in kljub te
gobam, ki so jih prinesla leta, bo
dočakal svoj visoki življenjdci
praznik u m ^ o svež in duševno
vzravnan, poln vedrine, k čemur je
poleg njegove krepke narave naj
več prispevala nemara prav zavest,
da je vedno hodil po pravi čeprav
ne z rožami posuti p o ti
Tov. Lamut se je rodil 5. junija
1882 na Selih pri Dragatušu v Beli
krajini V osnovno šolo je hodil v
Dragatušu in Črnomlju, napravil
pet razredov gimnazije v Novem
mestu, prestopil na ljuUjansko

učiteljišče in L 1906 maturiral. Že
takrat je pripadal mladim naprednim izoteažencem, ki jih je pre
vevala ideja o osvoboditvi južnih
Slovanov izpod avstrijskega jarma.
Svobodoljubju, pravičnosti, pošte
nosti in domovini, tem svojim
idealom mladosti je ostal zvest
vse življenje.
Prvo službo je nastopil 1906 v
Radečah, 1912 pa je postal šolski
upravitelj na Čatežu pri Brežicah.
Ko se je po prvi vojni odločala
usoda koroških Slovencev, mu je
bilo težko, da zaradi invalidnosti
ne more kot borec na Koroško,
zato je odšel ^a prostovoljno za
učitelja, poučeval v Borovljah, so
deloval v plebiscitni komisiji in se
udeleževal ostalega javnega živ
ljenja.
Po neuspelem plebiscitu je z
dm tino pribežal nazaj na Čatež,
od tam pa se je 1922 preselil v
Novo mesto. Tudi tu se je razdajal

na mnogih področjih: bil je knjiž
ničar Narodne čitalnice, deloval je
pri Sokolu, poučeval na osnovni,
ob rtn i trgovski nadaljevalni šoli in
drugod. Zaradi svojega političnega
prepričanja jc pogosto prihajal v
spore s klerikalnimi veljaki Kakor
je bil sam vzgojen, tako ie vzgajal
tudi svoje otroke in \. 1940 je vsa
Lamutova družina podpisala listi
no prijateljstva s Sovjetsko zvezo.
V OF se je vključil avgusta
1941. Sestanek je vodil Lado
Ambrožič, kasnejši generalmajor.
Naslednje leto so mu Italijani od
peljali v internacijo sina Vlada, on
sam in hčerka Anča (danes je
zdravnik primarij v Beogradu in
ima čin podpolkovnika) pa sta
1943 odšla v partizane. Tedaj mu
jc bilo že 61 let. Za kazen so mu
ženo m hčerko Darinko interni
rali hišo pa zaplenili
Do konca 1943 je bil borcc v
XII. brigadi natoje zbolel in po

učeval na osvobojenem ozemlju v
Rožnem dolu. Ko se je junija
1945 vrnil domov iz K ^tela pri
Splitu, kamor so ^ bili evakuirali
19. marca, je bil imenovan za
okrajnega šdskega nadzornika v
Kostanjevici Naslednje leto je sto
pil v pokoj in 1949 so mu morali
anmutirati nogo.
Toda kljub temu se je še kas
neje udejstvoval kot šolnik in
vzgojitelj. Po smrti sina Vlada in
žene pa se je untakhil v zatišje do
mače hiše, kjer skrbi zanj z izred
no pozornostjo hči Darinka, uči
teljica, medtem ko živi sin Bran
ko, diplomiran jurist, v Ljubljani.
Za »foje delo je bil tovariš
Lamut po vojni večkrat odli
kovan. Za njegov življenjski praz
nik mu iskreno čestitamo vsi nje
govi prijatelji in znanci predvsem
pa njegovi številni nekdanji učen
ci, katerim se je vtisnil ^oboko v
spomin kot učitelj nenavadno ši
rokega obzorja in bogatih izkušenj
ter strog, toda nadvse pravičen
vzgojitelj in svetovalec, poln vere v
ljudi in smisel človeškega življenja.
Še m nogo let, dragj, spoštovani
prijatelj, učitelj in vzgojitelj!. J. S.

Štipendije za učno mesto za poklic
MLEKAR
10 štip en d isto v bo o biskov alo poklicno m le k a rs k o šolo
v K ra n ju . U čenci bodo s ta n o v a li' v d o m u M lek arsk eg a
šolskega c e n tra v K ra n ju , k je r bodo im eli p la čan o vso
oskrbo. Š o la n je tr a ja 2 leti.
Pogoji za sp re je m : u spešno k o n čan a osn ovna šola in
sta ro st do 18 let.
P ro šn je s p rilo ženim sp ričev alo m o sn o v n e šole. z d ra v 
nišk im sp ričev alo m in ro js tn im listo m p o šljite k a 
d ro v sk i službi p o d je tja do 30. ju n ija 1972.

tovarna
baterij in
baterijskih naprav
zmaj
Ljubljana, Šmartinska c. 28
razglaša
za o b ra t Š en tv id p ri S tični n a s le d n ja p ro sta
d elo v n a m e sta

1. STROJNI KLJUČAVNIČAR
2. OBRATNI ELEKTRIČAR
P O G O J I: — k v a lific ira n delav ec:
1. k o v in a rsk e stroke,
2. e le k tro stro k e ;

— 2 leti p rakse.

O sebn i doh odek po p ra v iln ik u . M ožnost s ta n o v a n ja v
Š en tv id u . P rija v e s p re je m a k a d ro v s k a slu žb a p o d je tja
lOi d n i po objavi.

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

; O C Ia # « NOVOTEHNA I
; iSOlOI NOVOIEHNA I
oooooooooooooooonoooooocoooooooooo

IZOBRAŽEVALNI CENTER LITOSTROJ
Ljubl|ana, Djakovićeva 53
o b j a v l j a vpis v poklicno šolo za šolsko leto
1972/73 za naslednje poklice:

STRUGAR, STROJNI KUUČAVNlCAR,
KONSTRUKCIJSKI KUUCAVNlCAR,
KUUCAVNIČAR - VARILEC, REZKALEC, LIVAR
U čenci — k o v in a rji z b o ljšim u čn im u sp eh o m bodo
la h k o n a d a lje v a li šo la n je v te h n išk i šoli s tro jn e stro k e
v iz o b ražev aln em c e n tru te r si v p e tih le tih p rid o b ili
poklicno izobrazbo in izobrazbo te h n ik a .
'
P o uspešno k o n č a n e m š o la n ju je v sa k o m u r zag o to v lje
n a zaposlitev n a ra z n o v rs tn ih In zan im iv ih d elo v n ih
m e stih v L ito stro ju .
# P o d je tje s p re jm e v u k z učno pogodbo tu d i:

2 učenca za poklic MODELNI MIZAR In
2 učenca za poklic KUHAR
M ed šo la n je m u ž iv a jo u čenci v rs to u g odn osti:
— p re je m a jo Stipendijo za n a b a v o šolskih p o treb ščin
in za plačilo d ru g ih stro šk o v ;
— če p re b iv a jo v d o m u iz o b ražev aln eg a c e n tra , zago
ta v lja š tip e n d ija tu d i plačilo o sk rb n in e ;
— p re je m a jo žep nino , odv isn o od u čn eg a u sp eh a, v e 
d e n ja in le tn ik a ;
— v k lju č ijo se la h k o v š te v iln e izvenšolsk e d ejav n o sti,
k o t so šolsko šp o rtn o d ru štv o , ta b o rn iš k a o rg a n iz a 
cija, fotosekcija, k lu b O ZN, d ra m s k a se k c ija itd.
# V P O K U G N O S O L O S E L A H K O V P IS E U CEN EC
Z U S P E Š N O D O K O N Č A N IM O S M IM R A ZR ED O M
O SN O V N E SOLE.
P rija v i za s p re je m (obrazec D ZS 1,20, ko lk o v a n z 1 d i
n a rje m ) je tre b a priložiti o rig in a ln o sp ričev alo o k o n 
čan i osnovn i šoli in p rija v o za b iv a n je v d o m u (o b ra
zec DZS 1,74, ko lk o v a n z 1 d in a rje m ) v p rim e ru , če
ž e lite b iv a ti v d o m u ICL. Z dopisnico p a la h k o ja v ite
ta k o j, d a se želite v p isa ti (n av ed ite poklic, ki se ga
želite učiti). O brazce in sp ričev alo b oste poslali n a k 
nadno.
D o k o n ca ju n ija v as bom o pism en o pov ab ili n a z d ra v 
nišk i pregled in n a razgovor, d a bom o ugotovili, če
iz p o ln ju je te pogoje za u č e n je poklica.

PjODROČNO pr ven s tvo PIONIRJEV V ATLETIKI

KRITIKA MLADIM:

To se ne sme ponoviti! Zmagoviti ekipi Grma
Zakaj spodrsljaj ob sprejemu štafete?

IZ VSEH STRANI
BRSLIN - v soboto dopoldne je
bilo v Bršlinu področno tekmovanje
„Vesele šole“ , na katerem je nasto
pilo 37 tekmovalcev. Najuspešnejši
so bili učenci iz brežiške in novo
meške občine. Zmagovalci so: 3.
razred: 1. Branko Dernač (Senovo)
14 točk; 4. razred: 1. Robert Rodič
(Grm) 16 točk; 5. razred: 1. Aleš
Vesel (Bršbn) 14 točk; 6. razred:
Miran Tomljanovič (Bršlin) 14 točk;
7. razred: 1. Bogdan Barbič (Bre
žice) 15 točk in 8 . razred: 1. Mar
tina Grmšek (Artiče) 15 točk. Naj
boljši so prejeli lepa praktična darila
novomeške tekstilne tovarne Novoteks in občinske zveze DPM. Organi
zator je bila bršlinska šola, priredi
tev je tekla brezhibno. (S. D.)
KOCEVJE - Na dan mladgsti je
bilo v Kočevju srečanje mladine
ljubljanskih domov in mladine iz ko
čevske občine. Kočevski mladinci
so okoli 1.700 Ljubljančanov, ki so
se pripeljali s posebnim vlakom, zelo
lepo sprejeli. Z godbo na čelu so
nato odkorakali v središče mesta,
Jcjer je bila pri spomeniku skupna
proslava. Po kosilu so na ploščadi
pri hotelu tudi zaplesali. Igrali so
domači „Intervali".
KOCEVJE - Razstava o delu
mladine Kočevske pred vojno, med
vojno in po njej je bila v Likovnem
salonu odprta od 24. maja do 1. ju
nija. Organizirala sta jo Zveza mla
dine in domači muzej. Na razstavi
so bili posebej prikazani še obiski
predsednika Tita v Kočevju. Zani
miva razstava je privabila zelo veliko
obiskovalcev.
KOČEVJE — Prav na dan mlado
sti je bilo na proslavi v avli nove
osnovne šole svečano sprejetih v
mladinsko organizacijo 205 pionir
jev.

nasi znanci
Razprodajo glosov

V dvorani Tivoli bo od danes
do sobote 11. pevski festival
„SLOVENSKA POPEVKA 72“ ,
na katerem se bo zbrala kopica
znanih, manj znanih in neznanih
pevcev zabavne glasbe, ki se
bodo potkovali za naklonjenost
gledalcev in tekmovalne žirije.
Pevcem je dana možnost, da so
delujejo pri razprodaji glasov.
Na tej prireditvi bo pela tudi
znana pevka Irena Kohont (na
sliki), ki je ni treba posebej pred^ ^ v ljati.
^

Zakaj je zvezna štafeta tako ne
opazno, skoraj ilegalno prišla v
Novo mesto, zakaj je za priliod ve
delo tako malo Šudi, ziJcaj ni na
sprejemu govoril župan ali predstav
nik partije, zakaj niso palice prinesli
po „voznem“ redu, skratka: zakaj
toliko spodrsljajev prav letos, ko so
šli s štafeto na pot še posebno topli
pozdravi za osebni visoki jubilej to
variša Tita?
Izvršni organi vseh družbcnopolitičnili organizacij v občini so
poskušali na skupnem zasedanju
prejšnjo sredo, ko se je štafeta že
bližala Beogradu, razvozljati ta ne
ljubi pripet^aj v Novem mestu. Če
prav je bila razprava bolj podobna
žoganju 'Z vročimi besedami kot
trezni presoji, so imeli udeleženci
vendarle en sam dober skupen na
men; ugotoviti, zak<y je prišlo do
napake v „kolesju“ , tembolj, ker na
dosedanjih sprejemili še nikoli ni
tako zaškrtalo. In imeli so še en na
men: ugotoviti krivca in ga poklicati
na odgovor.
Po vsem sodeč, kar se je ome
njeno sredo slišalo v sindikalni dvo
rani, bo morala večji del kritike za
ta spodrsljaj nositi na svojih raz-

menili Zveza mladine oziroma njeni
predstavniki. Kolikšna je njihova od
govornost, bodo morali sami ugo
toviti, in izvršni organi drugih orga
nizacij so zahtevaU, da morajo to
čunprej storiti. Očitno pri tem „po
sipavanju s pepelom" ne bo dovolj
zagovor, češ na napakah se učimo.
Stvari bo treba do dna, in če bo raz
čiščevanju sledila politična klofuta,
jo bo treba pač sprejeti z neskremženim obrazom.
I. Z.

Mladinski obisk
iz Stuttgarta
26. maja sta obiskala Novo mesto
Uwe Gudowius in Diether Lehman,
predsednik in sekretar mladinske
organizacije Landesjugendringa iz
Baden-Wuetemberga s sedežem v
Stuttgartu. V Straži ju je sprejel di
rektor Novolesa Jože Knez, v No
vem mestu sta si ogledala grmsko
šolo, v Žužemberku pa sta pri
sostvovala sestanku z mladinskim
aktivom. Med bivanjem v novomeški
občini sta se zanimala za samo
upravljanje.

MLADI IN SVET

Rade bi ostale skupaj!
Tilko Kastelic je steber rokometne ekipe deklet
s stopiške osnovne šole - Njena željo je, do bi
ekipo rokometašic ostalo vedno skupaj
Med tisočimi otroki, ki so bili ob dnevu mladosti in 80. rojstnem dnevu
tovariša Tita sprejeti v mladinsko organizacijo, je,tudi 13-letna Tilka Kastelic
z Dolnje Težke vode pri Novem mestu. Tilka je vseh 7 let odlična učenka, je
tudi predsednica šolskega športnega društva na osnovni šo li, Janez Trdina" v
Stopičah in je kgub mladostni neizkušeiKisti eden od stebrov ženske roko
metne ekipe, ki je letos osvojila naslov področnih prvakinj.
Ko sem gledal rokometno tekmo
na Loki, mi je padla v oči živahna
deklica; kot kača seje prebijala sko
zi obrambo nasprotnih igralk, ki so
se na vse pretege trudile, da bi usta
vile prodorno napadalko. Vendar je
bila Tilka vedno na pravem mestu,
spretno je delila žoge svojim soigral
kam, ki so dosegale zadetke kot za
šalo.
Kaj te je v zadnjem času najbolj
razveselilo?
„Najbolj sem vesela zmage na
področnem rokometnem prvenstvu
osnovnih šol v Brestanici Ko smo se
pojavile na igrišču, so nas s podce
njevanjem opazovali, češ kaj bodo
te punčke! Zavedale smo se, da ni
mamo kaj izgubiti. Zagrizle smo se,
borile smo se z vsem srcem, zato
uspeh ni izostaL“
— Predstavi nam ekipo.
„Vodi nas tovariš Boris Vovk, ki
je duša in srce naše ekipe, sestavljajo
pa jo: Nada Blažič, Slavka Turk, Mi
lena Štular, Marjanca Blažič, Jožica
Mežnar, Vika Šega, Branka Božič,
Stanka Krese, Zdenka Blatnik, Jo
žica Goršin, Slavka Kra^' in Majda
Klobučar."
— Kaj pa sprejem v mladinsko
organizacijo?
„Vesela sem, da sem bila sprejeta
ob tem velikem dnevu, ko naš ^ubl^eni Tito slavi 80. rojstni dan. Ved
no se bom spominjala lepega spre
jema, ki je posebno doživetje v mo
jem življenju.**
— Kaj pa dru p konjički?
,,Rada kolesarim. Zaljubljena sem
v naše Gorjance. Vsak teden grem
na Vahto. Ne morem povedati, k ^
čutim, kadar sem sredi te zelene lepote.“
— Kako bo po končani osnovni
šoU?

Komisija za medsebojna razmerja pri
upravi občinske skupščine Novo mesto

„Želim obiskovati ekonomsko
srednjo šolo. Rada bi še vedno igrala
rokomet, čeprav doma nimajo pra
vega razumevanja. Želja deklet je,
da bi še igrale skupaj, čeprav bomo
obiskovale druge šole. Druži nas ne
kaj skupnega, lepega, kar bo v na
šem življenju ostalo v lepem spominu.“
0 0 0
NOVO MESTO - Mladinski aktiv
novomeške tekstilne tovarne NOVOTEKS je v počastitev dneva mla
dosti Izdal že drugo številko svojega
glasila „Mladi tel«tilec“ . Glavni po
udarek je v tem glasilu dan življenj
skemu jubileju predsednika Tita in
spominu revolucionarja Borisa Ki
driča, (O. Z.)
SUHOR - Mladinski aktiv na Su
horju prireja vsakih štirinajst dni
mladinske plese. V prostorih pro
svetnega doma se zbere veliko suhorskih mladink in mladincev.

(J. P.)

2 štipendiji za študij na višji upravni ali pravni Soli;
3 štipendije za študij na višji ekonomsko-komerćialni
šoli — finančna smer;
4 štipendije za šolanje na geodetskem odseku gradbene
tehniške šole;
2 štipendiji za šolanje na ekonomski srednji šoli;
2 štipendiji za šolanje na srednji upravno-adminlstrativnl šoH.
P ro š n je s p re p iso m z a d n je g a šolsk eg a s p rič e v a la o ziro 
m a p o trd ilo m o o p ra v lje n ih izp itih , k r a tk im ž iv lje n je 
piso m te r p o trd ilo m o p re m o ž e n js k e m s ta n ju o ziro m a
o se b n ih d o h o d k ih s ta rš e v n a j k a n d id a ti p o šljejo K o m i
siji za m e d se b o jn a ra z m e rja p ri u p ra v i o b č in sk e s k u p 
ščin e N ovo m e sto v 15 d n e h po d n e v u o b ja v e razp isa.

(K. R. — N. m.) in Bukvič (Grm)
8,5; 300 m: 1. Šterk (Cr.) 43,6, 2.
Pečjak (Vavta vas) 46,0, 3. Matjašič
(Met.) 47,0; 4 x 60 m; 1. Grm 33,0,
2. in 3. Črnomelj in Vavta vas 34,0;
daljina: 1. Kralj (Cr.) 4,70, 2. Rakoše (V. vas) 4,62, 3. Šmit (Grm)
4,41; višina: 1. Petrov (Grm) 1,35,
2. Pirnar (K. R. - N. m.) 1,35, 3.
Zevnik (Grm) 1,30; krogla: 1. Padovan (Grm) 10,17, 2. Petruša 8,96, 3.
Malešič (obe Met.) 8,91; troboj; 1.
Beg (Grm) 95, 2. Bajuk (K. R. N. m.) 68,5, 3. Golobič (Cr.) 68,Oi
ekipno: 1. Grm 880,5, 2. Vavta vas
790,5, 3. Črnomelj 759,5, 4. Katje
Rupena - Novo mesto 688,5, 5.
Metlika 611,0, 6. Brežice 534,5.
Zmagovalne ekipe so prejele lične
pokale, zmagovalci v posameznih
disciplinah pa diplome.
S. DOKL

V nedeljo: kocka bo padla!
,Do konca tekmovanja v repub
liški rokometni ligi sta ostali še dve
kolL Ekipi Sevnice in Brežic se na
hajata na prvem mestu in imata real
ne možnosti, da sežeta celo po na
slovu republiškega prvaka. Zadnjo
nedeljo so Sevničani z vročega te
rena v Kranju prinesli dve dragoceni
točki, ravno tako pa so bili uspešni
tudi Brežičani, ki so premagali trbo
veljskega Rudarja. Edini poraz je do
živela ekipa Ribnice v Radečah.

Odločitev, kdo bo prvak, bo ver
jetno padla že v nedeljo, ko bodo
Sevničani igrah dorrta s Piranom,
Brežičani pa v Mariboru z Bra
nikom.

SAVA : SEVNICA 13:14
RADEČE : RIBNICA 17:13
RUDAR ; BREŽICE 8:10
ILIRIJA : NOVOTEKS
81:34

Zmaga žensk, poraz moških
Nedeljska odbojkarska srečanja
so p o str^la s presenečenjem, saj sta
obe ženski ekipi zmagali, medtem
ko sta ekipi N o v e^ mesta in Treb
njega na gostovanjih doživeli poraz.
Novomeščanke so brez težav v od
lični in zanimivi igri, ki je navdušila
gledalce, porazile Jesenice, ki so bile
še pred kratkim kandidat za prvo
mesto. Ravno tako so zmagale Brestaničanke nad Kamnikom in se s
tem rešile zadnjega mesta, Trebanjci
so gostovali v' Izoli in doživeli hud
poraz, ki pa bi bil lahko milejši, če
se ne bi poškodoval Lojze Babnik.
Novomeščani so na Črnučah samo v
zadnjem nizu pokazali igro, ki jim
lahko obeta kaj več.

IZOLA : TRIMO 3:0
SAVA : NOVO MESTO
3:0
NOVO MESTO : JESENICE
3:0
BRESTANICA : KAMNIK
3:2 ^
Gostje so po ogorčenem boju
osvojile prvi niz, nato pa so pobudo
prevzele Brcstaničanke in kmalu p o 
vedle z 2:1. Krizo so imele samo v
četrtem nizu, nato pa so odločilni
niz brez težav osvojile in s tem tudi
dve važni točki.

v soboto in nedeljo je bi! v poča
stitev dneva mladosti v Krškem velik
plavalni miting, na katerem je nasto
pilo kar 300 pionirjev, mladincev in
članov skoraj vseh plavalnih klubov
Jugoslavije. Med drugimi so nasto
pili tudi
štirje olimpijski kandi
dati: Segertova, Pavličevič in brata
Miloš. Na tekmovanju so mladi pla
valci porušili kar 12 republiških re
kordov, od tega brat in sestra Škafar
osem.

ZMAGA ŠPILERJA V CELJU
V finalu republiškega atletskega
pokala, kije bilo v soboto in nedeljo
v Celju, je prepričljiva osvojil prvo
mesto v kopju Novomeščan Marjan
Spiler, ki je orodje zalučal 66,54
metra. Drugi dolenjski atleti, ki so
se uvrstili med 15 najboljših so imeli
manj sreče, vendar je vseeno vredno
omeniti dosežek mladega Sečnjaka,
ki je vrgel kopje nekaj čez 52 me
trov daleč.

Rezultati: pionirji - 50 m delfin;
l. Škafar 0:35,4; 8 . Troha 0:43,8;
50 m hrbtno: 1. Škafar 0:37,0 (re
kord SRS); 100 m hrbtno: 7. Frece
1:29,6; 50 m prsno: 6. Troha
0:45,5; 50 m kravl: 2. Škafar 0:31,8
(rek. SRS); 200 m kravl: Škafar
2:35,2 (rekord SRS). Ponirke 50 m delfin: 6. Škafar 0:43,8 (rek.
SRS); 50 m hrbtno; 5. Škafar
0:45,0 (rek. SRS); 50 m prsno; 6.
Blatnik 0:49,1; 50 m kravl: 6. Ška
far 0:36,7 (rek. SRS); 100 m kravl;
Škafar 1:27,0 (rek. SRS); 200 m
kravl: Škafar 3:05,4 (rek. SRS).
Krška plavalca Andrej Škafar in
Branka Škafar sta postavila repub
liške rekorde v svojih plavalnih kate
gorijah, to je Andrej med mlajšimi
'pionirji A kategorije in Branka med
mlajšimi pionirkami B kategorije.
Na' tekmovanju je krški plavalec
Franc Čargo, ki plava za Ljubljano,
dosegel čas 0:59,5 na 100 m kravl;
na enaki progi je mladi Krčan Igor
Turk plaval 1 ;03,5.
ž . ŠEBEK
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KRŠKO - V enem najpomemb
nejših srečanj zasavske rokometne
lige je Partizan iz Krškega porazil
Laboda iz Novega mesta z 19:16, s
tem je vprašanje prvakov v ligi še
vedno odprto. (Ž. S.)
KOCEVJE — V soboto je bila v
Kočevju odigrana p^enstvena tek
ma II. republiške košarkarske lige center med vodilnima ekipama v
ligi, to je KK Kočevjem in metliško
BETI. Tekma je bila izredno po
membna za obe ekipi. V prvem pol
času so imeli domačini rahlo teren
sko premoč in so bili za koš na bolj
šem, v drugem delu tekme pa so se
gosti razigrali in z odlično igro pro
dornega Jezerinca nadigrali doma
čine s 83:66. Pri Kočevju je bil naj
boljši Štemberger, pri Metličanih pa
Jezerinac in Arbutina. (M, P.)
MIRNA - Prvenstveno nogomet
no srečanje med Mirno in Ihar.om se
je končalo z zmago gostov 3:2. Mla
dinci Mirne niso nastopili, zato so
tekmo izgubili s 3:0 brez boja.
(J. M.)
Č r n o m e l j - Prvenstveno roko
metno srečanje med Cosmosom in
Olimpijo se je končalo z zasluženo
zmago Belokranjcev, ki so zmagali s
26:20. Najboljša strelca sta bila Gor
šek in Lozar, ki sta dosegla 17 za
detkov. (T. L.)
SEVNICA - Rokometašice sevniškega Partizana so odigrale prvo
javno tekmo z ekipo Partizana s Se
novega. Sevničanke so bile boljše in
so brez težav porazile gostje z 18:2.
(J. R.)
LJUBLJANA - Rokometašice
Črnomlja so imele prvenstveno sre
čanje v Ljubljani, kjer so se srečale z
ekipo Ohmpije B; Ljubljančanke so
zmagale z 29:10. (T. L.)
TRBOVLJE — Nogometaši novo
meškega Elana so v nedeljo v Trbov-.
Ijah pripravili prijetno presenečenje,
ico so porazili ekipo Cementa s 4:3.
Manj uspešni so bili mladinci, saj so
srečanje izgubili s 5:3. (J. M.)
Č r n o m e l j - Nogometaši Bele
krajine so porazili ekipo Doba s 7:0.
Srečanje pa je bilo prekinjeno v 58.
minuti, ker je na igrišču ostalo samo
7_igralcev Doba, dva sta bila namreč
poškodovana. Zadetke za Belokranj
ce so dosegli; T. Vajs 3, Nedič 2,
Kramarič in Švajger po l. V s rečanju mladincev obeh ekip so bili rav
no tako uspešni domačini, saj so z
zadetkoma M. Curka in H. Kobeta
dobili dve pomembni točki. (T. L.)
KRŠKO - Prvenstveno nogomet
no srečanje celjske nogometne podzvezne lige med Krškim in Vojni
kom se jc končalo neodločeno z
2:2. (Z. S.)

Kje, kdo, kdaj?
Košarkarji Novoteksa se bodo
v soboto na Loki srečali z ekipo
Trnovega. Rokometaši Sevmce
bodo odigrali v nedeljo odločil
no tekmo s Piranom, Brežičani
bodo gostovali v Mariboru, Rib
ničani pa bodo imeli doma dvo
boj s Savo iz Kranja. Brežičanke
bodo gostovale v Mariboru pri
Braniku. Odbojkarsko srečanje
Celje : Novo mesto je že bilo od
igrano, 'zato bodo igrale samo
Brestaničanke v Mariboru. Trebamci bodo imeli v gosteh repu
bliškega prvaka Kamnik, Novo
meščani pa bodo imeli eno naj
pomembnejših srečanj z ekipo
^

» M A V R I C A «
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ZA POKLIC KOVrNARJA!

»KOVINARSKA«
tovorno industrijske
opreme in konstrukcij
KRŠKO

3 štipendije za študij na pravni fakulteti;

2 štipendiji za študij na fakulteti za arhitekturo, grad
beništvo in geodezijo;

Rezultati — pioniiji: 60 m: 1.
Končar (Met.) 7,6, 2. Pečarič (Met.)
?,9, 3. Jakopin (K. R. —N. m.) 7,9;
400 m: 1. Tomič (Cerklje) 59,4, 2.
Adlešič 59,8, 3. Kralj (oba Čr.)
60,0; 4 X 60 m: 1. Grm 31,0, 2. Me
tlika 31,1, 3. Črnomelj 32,2; dalji
na: 1. Rajner (Cr.) 5,24, 2. Stangelj
(Grm) 5,07, 3. Kolbezen (Cr.) 4,98;
višina: 1, Pezdirc (Met.) 1,55, 2. Pilič (Cr.) 1,55, 3. Šuštar (Grm) 1,55;
krogla: 1, Babič (Met.) 11,96, 2.
BukviČ 11,90, 3. Vogler (oba Grm)
11,76; troboj; 1. Križman (Grm) 80
točk, 2. Lamut (Bršlin) 60, 3. Pucelj
(Šent.) 58. Ekipno: l. Grm 661,5,
2. Črnomelj 568,5, 3. Metlika
484.5, 4. Katja Rupena (N. m.)
477.5, 5. Šentjernej in 6. Brežice
374.5,
Pionirke; 60 m: 1. Resnik 8,2, 2.
Nagode (obe Cr.) 8,3, 3. in 4. Povše

Osem rekordov Škafarjevih

RAZPISUJE
naslednje štipendije:

3 štipendije za študij na ekonomski fakulteti;

Prejšnji ponedeljek so telesnovzgojni delavci v C rnom ^u organizirali pod
ročno atletsko prvenstvo za pionirje, na katerem je nastopilo 312 mladih
atletov iz vseh večjili dolenjskUi občinskih središč. C m onialjčani sO se zelo
potrudili, zato je tekmovanje v celoti zelo uspelo; pioniiji so se na svoje
domove vračali zelo zadovoljni. Največ uspeha so imeli tekmovalci novo
meške šole Grm, čeprav so Belokranjci osvojili kar 7 prvih mest. Najboljši
rezultat je dosegla 14-letna Pavhna Šterk, ki je progo 300 metrov pretekla v
odličnem času 43,6. Za najboljše dosežke so dobUi še posebne pokale na
slednji tekmovalci: Begova, Sterkova in Križman,

sprejme

v učno razmerje

trgovsko podjetje s kemično tehničnim
, blagom no veliko in malo ter uvoz in
zastopanje tujih firm
LJUBLJANA, RESLJEVA CESTA 1
RAZGLASA
n a s le d n ja p ro s ta d elo v n a m e sta :

1. KOMERCIALNI REFERENT V PRODAJI
2. STROJEPISKA
POGOJI:

• 20 VAJENCEV
ZA POKLIC KLJUČAVNIČARJA
• 4 VAJENCE
ZA POKLIC KOVINOSTRUGARJA
• 1 VAJENCA
ZA POKLIC KOVINOREZKALCA
P O G O JI: u sp ešn o k o n č a n ih 8 raz re d o v o sn o v n e šole,
z d ra v s tv e n a sp o so b n o st za u č e n je o ziro m a poklic.
P ro š n je za s p re je m je tr e b a vložit! p ri k a d ro v s k i službi
p o d je tja v 10 d n e h po te j o b ja v i. P ro silec n a j p rid e
tu d i osebno n a razgovo r.

pod 1. sre d n je šo lsk a iz o b razb a z n e k a j p ra k s e ali VKV
ali K V trg o v in sk i d e la v e c s p ra k s o v stro k i;
pod 2. n iž ja iz o b razb a s stro je p isn im te č a je m in n e k a j
p rak se.
P o sk u sn o d elo: pod 1.: 2 m e seca; pod 2.: 1 m esec.
P o d je tje n u d i sa m sk o sobo.

10 mest učencev (učenk) za izučitev
za poklic prodajalca v kemično
tehnični stroki
P O G O J I: d o k o n č a n a o sem letk a, s ta ro s t 15 do 18 let.
z d ra v je , v e se lje za o p ra v lja n je p o k lica p ro d a ja lc a .
T re m u čen cem bo p o d je tje n u d ilo popo ln o o sk rb o v
do m u.
O sebn i d o h o d k i za ra z g la še n a d e lo v n a m e s ta in n a g r a 
de u čen cev po p ra v iln ik u o d e litv i o se b n ih d oh o d k o v
p o d je tja .
P is m e n e p o n u d b e s p re je m a S p lo šn i o d d elek p o d je tja ,
L ju b lja n a , R e slje v a cesta 1.

/

Samo kočevski fotoamaterji!
1‘ričakovali smo voliku slik, bili pa sino razočarani. Pra/nik inladili
jc luidil veliko možnosti, da naši fotoamaterji posnamejo dobre in
zanimive posnetke, vendar pravega odziva ni bilo. Na nas ni pozabil le
naš kočevski sodelavec' ['ranče Brus. ki jc spremljal priliod ljub
ljanskih dijakov v Kočevje, razen tega pa jc prisostvoval sprejemu
pionirjev iz Kočevja v mladinsko organizacijo. Za fotografijo tedna ni
bil primeren noben posnetek, objavili pa smo posnetek s sprejema
ljubljanskih srcdnjcšolccv in ,,Sodraško odpravo"'. Francc Brus je
spremljal „Kmečko ohcet“ v Ljubljani, poslal nam je sliko slo
venskega para in „odprjvo“ mladih Sodražanov, ki so v narodnih
nošah sodelovali na tej res veličastni prireditvi slovenske folklore.
Od m ladcp sodciavca Marka Burgerja iz Kočevja smo prejeli foto
reportažo štirih posnetkov, vendar razen enega drugi niso uporabni.
Najboljšo sliko mu bomo objavili kdaj drugič.
Prepričani smo, da še niste izčrpali vseh moči. Niso sc še začeli
letni dopusti, zato imejte fotoaparate pri rokah!
Ce hočete, da bo fotografija prišla v poštev za naslov ,,1'otografija
tedna“ , mora biti posneta v preteklem tednu, motiv mora biti izviren,
slika tehnično zadovoljiva in narejena na formatu 13 \ 18 cm (ali vsaj
200 kv. centimetrov za druge formate), v uredništvu pa mora biti vsaj
v ponedeljek do 12. ure (za tekočo številko). Pošiljke, ki bodo za
mudile 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 pretemnih slik.
^
Torej ne pozabite na osnovne podatke:
kdaj je bila slika posneta,
kje je bila posneta in
kdo ali kaj jc na sliki.
Za vsako objavljeno fotografijo dobi avtor najmanj 50 dinarjev
honorarja, za fotografije tedna pa so rezervirane najzrade od 100 do
200 dinarjev. Posnetke pošljite do 5. junija 1972, žarenji.rok je 12.
ura.
L i;..:- -'ISTVO DOLL-NJSKLC^ 1

PETO MESTO
ZA NOVOMEŠCANKE

CIGANSKA SLED:

V nedeljo je bilo v Ljubljani gimna.stično prvenstvo za pionirje in
pionirke nižje stopnje, na katerem je
nastopilo 400 obetajočih telo
vadcev. Nastopile so tudi najmlajše
telovadke Novega mesta in zasedle
zadovoljivo 5. mesto. Med posamez
nicami je najvišjo uvrstitev dosegla
Hočevarjeva, ki je delila osmo do
deseto mesto.

Čuvajte Čuvaje!

V DOLENJSKI LIGI
BREZ SPREMEMB
V dolenjski kegljaški ligi so od
igrali 6 . kolo. Posebnih presenečenj
ni bilo, v vodstvu sta še vedno ekipi
Novega mestu in Krškega. Rezultati
zadnjega kola; Celulozar : Novo me
sto 714:785, Brežice
Rudar
764:686 in Trebnje
Krško
713:714. V vodstvu sta ekipi Nove
ga mesta in Krškega z 8 točkami,
vendar imajo Novomeščani srečanje
manj.

PRVO MESTO ZA
BREŽICE
V počastitev 30. obletnice JVL in
80. rojstnega dne predsednika Tita
so v Brežicah odigrali nogometni
turnir, na katerem je zmagala ekipa
Brežic, ki je komaj po streljanju
enajstmetrovk ugnala ekipo tnirkijanske garnizije s 6:5. Srečanja za
tretje mesto ni bilo, ker novomeški
Elan ni prišel v Brežice, zato so Senovčani upravičeno negodovali.

Čestitke Toniju
Da znani Metličan Toni Gašperič
ne velja le v domačem kraju za naj
bolj prizadevn^a mladinca, doka
zuje tudi priznanje, ki ga je dobil ob
dnevu mladosti v Ljubljani. Bil je
med 35 slovenskimi mladimi druž
benimi delavci, ki jim je republiška
konferenca Zveze mladine Slovenije
dala priznanje za uspešno delo.
NOVO MESTO — Na dan mlado
sti je bilo v Novem mestu prisrčno
tovariško srečanje med mladino no
vomeškega Laboda in murskoso
boške Mure. Mladi konfckcionaši so
.se srečali v rokometu in streljanju,
Novomeščani pa so za goste pripra
vili prisrčen kulturni program, ki so
ga izvajali: pevski zbor tovarne
Krka, recitatorji iz Laboda in osnov
ne šole Stopiče. (C. V.)

Jožetu Murnu
so ukradli
že petega psa!
Prejšnjo sredo je prišel no
vomeškim miličnikom prija
vit nenavadno zgodbo Jože
Murn s Kala. Takole je pri
povedoval: ,J^eznanci so mi
ponoči poskušali ukrasti
psa, a sem to opazil in sem
jih pregnal Zjutraj sem od
šel v službo, takrat pa so se
tatovi vrnili. Žena je videla
samo še to, da so psa odpe
ljali Cigani, vendar ni več
mogla spoznati nikogar iz
med tatov..
Tako je govoril Jože
Murn. Zgodba bi ne bila kaj
posebnega - pse namreč
kradejo neprestano in zlasti
Cigani se radi podajajo med
pasje tatove.
Iz zadnjih mesecev je zna
nih več prijav: u k ra li so
čisto navadne cucke in pse z
rodovnikom, lovske pse in
mirne domače kužke. N i
mogoče pričakovati, da bi
krajo psov izkoreninili, ker
so res vami bržkone le tisti
redki psi, ki so tako hudi, da
ne puste do sebe nikogar,
razen gospodarja.
Murnova zgodba o kraji
psa pa je nenavadna zato,
ker je to v zadnjem času že
peti pes, ki so mu ga ukradli.
Kar je preveč, je preveč!
Seveda ni mogoče priča
kovati, da bi miličnikom
med tropi Ciganov uspelo
najti ukradeno žival, ker je
pes skoraj gotovo že končal
svoje življenje v loncu.
Ostaja le še poziv: čuvajte
svoje čuvajel
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Avto in k rav a

PlUDOBITEV NA r
junija v zdravilišču Sriiaiješke Toplice odprli
za ta turistični kraj'in za vso Dolenjsko. ^
geometrijskega lika In ima površino 950 kvži
vogalni bazeni pa merijo še vsak 9,40 krat ^
»jem stoji še posebna zgradba, v kateri boj
' pose})enpg(€van lisdrt& j^^en ^ a d i

Na metliški Kmečki oiiceti je
kravo, ki jo je nevesta pripeljala
k hiši, • vodil domačin Janko
Bračika. Kravo je moral tudi
sam priskrbeti, ob tem pa je
njegova žena Živka dejala:
„Pred voflio si porabil veliko
časa, če si hotel dobiti avto.
Danes zapraviš nekaj dni za to,
da najdeš kravo. “

Simpozij
Pri starih Grkih je beseda
simpozij pomenila popivanje po
gostiji z duhovitimi razgovori.
Pravijo, a to so zgolj zlobni
jeziki, da takih simpozijev tudi
danes pri nas ne manjka. Sod
nik okrožnega sodišča Stanislav
Modic iz Novega mesta ima za
moderne simpozije še lepšo
opredelitev: „Piti, jesti in o de
lu drugih govoriti! “

PREVOZ NEVESTINE BALE

Prešerno svatovanje v me
Ruski poročni par je me
priletne Američanke pa
pa v Noven

Splošno slačenje

v petek, 26. maja, so bili že pred
13. uro zbrani pri B ^ o vincu na Jugoiju vsi tisti, ki so bili zadolženi za
Popularni TOF v svojih dveh
sprejem 16 poročnih parov, več
rezerviranih stolpcih Tedenske
ameriških turistov in ostalih gostov,
tribune ugotavlja, da bo Jugo- .
udeležencev
letošnje
Kmečke
ohceti. Tudi birt in njegova družina
slavija avgusta letos zasluženo
so že davno prej imeli vse dobrote
gostila nagce na mednarodnem
razstavljene ob cesti, karampampuli
kongresu nudstov v Vrsarju, saj
je bil natočen, a šment, ohcetnih ni
je pri nas udomačenih že cela
bilo od nikoder.
vrsta najrazličnejših oblik sla
Medtem se je tragikomedija od
čenja. Slačijo trgovci, gostinci,
igravala na novomeškem mostu.
Točno opoldne so vrli Novomeščani
davkarji, odlično se je pri tem
začeli {»pravljati most. Ker so
delu vpeljalo še več drugih
asfaltirali, je tudi svatovska kolona
občanov in ustanov. Sodeluje
stala. Trobili smo, bentili, prosili,
celo zdravstvena služba, ugo
toda dobre pol ure nihče ni mogel
nikamor. Tudi ljubljanski župan inž.
tavljajo v konfekciji „Lisca“ v
Miha Košak in d ru ^ imenitni ljudje .
Sevnici Ona slači podjetje
niso mogli čez.
tako, da pošlje bolnega delavca Gostoljubna Bela krajina se začne že pri gostilni na Gorjancih.
Ko so dela končali, smo se za
Mladi
gostilmčar
Peter,
Badovinac
vneto
posnema
svojega
očeta
za nekaj dni na delo, potem pa
podili v Gopance, da se je naredil
spet v bolniško, ki gre v breme Pepija. Poročnim parom z vsega sveta je ponudil domačo speciali veter. Jeza je bila pri Petru Badopodjetja. Na partijskem se teto ,^ram pam puli“ , pogačo in seveda belokranjsko črnino. vincu kaj hitro pozabljena, kajti na
takali so, kolikor je kdo hotel piti,
stanku so to sicer grajali, malo (Foto M. Vesel)
in ponujali pogačo, kolikor je je kdo
pa je upanja, da bo kaj zalego,
mogel snesti.
saj je pri nas slačenje postalo že
V Metliki so naredili udeležencem
- sistemsko.
ohceti lep sprejem pred občinsko
'skupščino z godbo, narodnimi no
Glavo bi dali, da ni samo v
šami in govorom župana Ivana ŽeSevnici tako.
leta. Medtem je postavni Bclc
kranjec z velikim črnim klobukom,
sicer pa Martin Crnugelj, svojo bariglo j^tegnil izza pasu in jo pridno
m
ponujal
Naenkrat se je pojavila množica
fotografov, tako da smo bili drug
drugemu napoti. Ni šlo toliko za
poklicno konkurenco, temveč za
ameriške turiste, ki so kmečko
Založniško podjetje NIP
ohcet spremljali od začetka do
iz Beograda je obvestilo tudi
konca. Moram reči, da Američanke
naše občinske komiteje Zve
niso v Metliki vzbudile nič manj
ze komunistov, da ima na
zanimanja kot poročni pari, kajti
tudi priletnih in sivolasih dam ni
prodaj posebne značke ZK.
bilo strah mini kril.
Navadne stanejo sedem di

Dve sorti
komunistov?

narjev, iz štirinajstkaratnega
zlata pa so „nekaj*" dražje po 200 dinarjev.
Se nam obeta socialno
razlikovanje med člani Zve
ze komunistov, vidno ozna
čeno na reverjih njihovih
suknjičev?

SOBOTA:
KVIZ V SODRAŽICI

Pare je ob prihodu v Metliko sprejela godba na pihala v belokranj
skih narodnih nošah. —Na sliki slovenski par. (Foto: R. Bačer)

V soboto bo v domu Partizana v
Sodražici tekmovanje „Kaj veš o
prometu?
Pokrovitelj je zavaro
valnica Sava, kviz pa se bo začel ob
9. uri. Istega dne nameravajo pripra
viti tudi tekmovanje mladih kolesar
jev na progi Ribnica-Sodražica.
M. Z.
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Postava o povzdigi živinoreje
( P o s t a v a ) o povzdigi živinoreje še je pri
čela sedaj zvrševati. Pretečeni mesec je posebna
komisija pregledovala po vsem političnem okra
ji bike ter razsojevala, kateri so za pleme spo
sobni, kateri ne. Opazila je, da primanjkuje po
novi postavi, ki določa, da mora v vsaki občini
biti za vsakih 100 krav najmanj en za plemenitev sposoben bik, v nekaterih občinah pa 3 -5
bikov, v vsem okraji pa 35 bikov, katere bodo
morale občine preskrbeti; ravno s tem bode pa
izginila velika ovira napredku živinoreje.
( N a š i m R u s i n o m ) na Poljskem so se
dovolile zadnji čas nekatere pravice; pričakovati
pa je, da se jim spolni še marsikaka pravična
želja. Zadnji čas so jim Poljaki bolj pravični in
dunajska vlada je Rusinom naklonjena.
( N a š i ) sosednji Madžari na Ogerskem ne
poznajo druge narodnosti, kakor madžarsko:
vse hočejo pomadariti. Zatirajo Slovake, Slo
vence, Rusine, Srbe, Rumune. Ti zadnji pošljejo
na Dunaj cesarju poslanstvo tisoč mož, ki bodo
milostljivemu vladarju izrazila želje rumunskega
naroda. Sami trpini imamo pač sočutje z njim i.
( S r b i) bodo imeli letos vojaške vaje prav
blizu bolgarske meje, kar pa Bolgarom kar nič'
ni po volji. Res čudno, ko imajo Srbi dosti pri
pravnih krajev za vaje v sredini dežele.
( L a h o m ) gre grozno trda za denar - še

trša kakor mm. Vojaštvo tare tu in tam ubozega davkoplačevalca.
( G r o z e n ) umor se je doprinesel kot nasle
dek ponočnega vasovanja, v bližnji vasi na Mi
hovcu, v noči od 14. na 15. maja. Mlinarjev sin
Jože Cvitko je šel z domačim hlapcem na konec
vasi tudi mlinarsko hčer pod okno klicat. Slišal
je to gospodar, očim dekleta, ter ga je začel
odganjati od hiše. Ta se mu je pa neki ustavljal
Šel je očim ven in ga z lopato precej zadel,
potem je čez plitev potok zbežal in klobuk zgu
bil. Pripeljal pa je pozneje še več tovarišev in
zahteval klobuk nazaj, trdeč da, če ga ne da,
bodo udrli v hišo, ali pa naj vun pride, da ga
bodo že natepli. Gospodar očim Fr. Pr. se je z
njimi skozi okno karal, ko pa ti le zahtevajo
klobuk nazaj, pa jim neki reče: „Le čakajte ga
vam bom pa d a r, odpre okno in ustreli ter za
dene Cvitkotovega sina Jožeta, kateri se zvrne
in takoj mrtev obleži v svoji krvi. V nedeljo so
ga peljali v mrtvašnico na Gradiško polje in v
torek obducirali. To so žalostni in svarilni na
sledki ponočevanja.
(C v e t e č) muška teljev gozd s 137 cm dol
go mladico se je videl vže 16. maja pri Žibertu v
Zavratnicah, občina Studenec.
(Iz DOLENJSKIH NOVIC
1. junija 1892)

Kočevje bo dobilo jezer
J
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Ze zdaj so v manjših jezercih no dnevnem kopu ribe, sem po prilete spomladi tudi race - Prebivalci Rudnilca si od bodočega jezera
veliko obetajo - 2e zdaj predvideti, kaj vse bo tu, ko bo prenehal
obratovati Rudnik in kaj bi morali opraviti, preden bo tu jezero
Voda bo zalila nekdanji dnevni
kop kočevskega premogovnika brž
ko bo Rudnik ukinjen in bodo od
tam prenehali čipati vodo. Na
stalo bo precej veliko jezero, okoli
katerega bo zrastlo turistično in
rekreacijsko središče, trdijo Rudničanje.
Tu je že nastalo jezero, ko med
vojno Rudnik ni obratoval in je
kotanjo zalila voda. Tudi danes je
tu že nekaj ,jezerc“ , v katerih se
mladina koplje in lovi ribe.
Domačin Alojz Smolič se'spo
minja, da se je nekoč v eno izmed
jezero zrušilo precej zemlje in da
so ribe zašle v vodno črpalko in
celo v rudniško jamo. Povedal jc
tudi, da prileti sem vsako pomlad
50 do 100 rac.
Marjan Mrvar, predsednik kra
jevne organizacije SZDL R udnik,.
pa ve povedati, da je voda tu zelo
topla in da so v enem izmed seda
njih jezerc poleti namerili tempe
raturo vode v zavetju celo 50 sto
pinj Celzija. Meni, da bo bodoče
jezero na nekaterih mestili glo
boko tudi do 20 m.

Rudničanjc zelo resno računajo
na jezero in na to, kaj bo jezero za
naselje Rudnik in okolico pome
nilo. Nekdo izmed domačinov je
dejal: „Jaz že vidim, kako bodo
na onem hribu nad jezerom stale
letoviške hišice."
Za mnenje o bodočem rudni
škem jezeru smo vprašali še neka
tere občane Kočevja, ki so iz raz
nih vzrokov zainteresirani za bo
doče jezero in njegovo vlogo za to
območje:
MARJAN KRIVEC, tajnik ri
biške družine: „Tudi ribiči smo
pripravljeni prispevati svoj delež,
da bi postalo jezero turistično pri
vlačno. Pripravljeni smo vanj vlo
žiti primerne ribe. Jezero bo pri
merno tudi za veslanje oziroma
čolnarjenje.**
INZ. DUSAN ORAŽEM, pred
sednik komisije za varstvo okolja:
„Že zdaj bi morali strokovnjaki
analizirati, če bo voda primerna za
kopanje, kakšne ribe bodo v njem
živele, do kod bo segala voda, kak
šen bo njen pretok itd. Na tej pod
lagi bi lahko že zdaj postopno ure

jali bodoče jezersko dno, kjer bo
kasneje morda kopališče, in sploh
uredili vse tisto, kar bi kasneje, ko
bo kotanjo zalila voda’, urejali tež
je oziroma bi bila ureditev dražja.
Načrtovali bi lahko tudi, kje okoli
jezera bo na primer gozd, kje ko
pališče, kje razne zgradbe itd. Zc
zdaj bi morali verjetno to ob
močje tudi zaščititi.'*
RUDI MAZZONI, dolgoletni
Rudničan in dolgoletni predsed
nik ribiške družine Kočevje: „Po
mojem mnenju bo kopanje mo
goče le na območjih, kjer spodaj
ni rudniških rovov. Drugod bo
namreč
lahko
prihajalo do
zruškov ali pa bo kopalce ogrožalo
živo blato. Tako blato že zdaj pre
prečuje kopanje v nekaterih rud
niških ,Jezercih."

Narava bo delala,
ljudje pa tudi ne bi
smeli spati
Dejstvo je, da jezero bo tu in da
bo na.stalo čisto brez stroškov.

20 vrstic
ULENJSKEM ^ Če bo šlo vse po spe^i, bodo prve đafe'
nov b ^ e n na prostem, ki bo veUka turistična pridobitev
az«i je svqj?yretoa gradnja, saj ima obliko nepravibiega
đratnih inetrovv Dolg je 33,33, širok pa 20 metrov; š tiij^
AO m e;^^ Bazen je zgri^n iz betona, stekla in lesa Ob "
jo gai^dierobe, ambulanta, bife. Do bazena bo vod0 tudi
je^o
beiš6j|»tdietje Pionir. Tak je bO bazen v maju«

....

^

narodnem slogu
tliško občinstvo neuradno proglasilo za najlepši,
so presenetile v mini krilih > Nepričakovana ramI mestu in senatorjeve težave s krdvo
Svatovska druščina je šla na ko
silo v hotel, ostali p a smo si medtem
nabirali novih moči za prodor v gne
čo ob 16. uri.
Množica se je ob prevozu bale in
običajijih, ki so jih pokazali doma
čini pred nevestino in ženinovo
hišo, zgrinjala za sprevodom. Z oken
so gledalci viseli kot grozdi, foto
grafi smo plezali na drva pred Mer
catorjevo trgovino, padali v trnje na
sada vrtnic, a vse se je srečno iz
teklo.
Na trgu Svobode, kjer se je cere
monija nadaljevala, so bile spet te

ženo in otroka
skril v luknjo
Vinko Kenda iz Trave v ko
čevski občini je živel v Borovcu
pred vojno in vse dokler mu niso
na kresni dan, se pravi 24. junija
1942, Italijani zažgali hiše.
Z ženo, mesec dni staro hčer
ko Miciko in petletnim sinom
Vinkom je taval nekje po 14.
gozdni liniji, se pravi med Belico

žave s senatoijevo kravo. Janko
Bračika, znan pod imenom „sena
tor", si je kravo izposodil, toda ne
vajena množice in hrupa, je bila ner
vozna in jo je moral kar naprej to
lažiti s soljo.
Celotna prireditev je v Metliki po
novno uspela. Za goste je bil prevoz
nevestine bale po belokranjsko pra
vo doživetje, kajti domače folklorne
skupine z godbo vred so se odrezale,
kot je treba. Svatovanje je odmevalo
še dolgo na Veselici in drugih lo
kalih še potem, ko so se že odpeljalL
RIA BACER

Okradeni gostje

in Ravnami, ter se naselil v neki
gozdni koči pri zaselku Draga.
Vendar ni imel dolgo miru.
Tako se spominja:
- Ko je bila julija 1942 tista
ofenziva, v kateri so odkrili Ita
lijani tudi štab v Taborski steni,
sem hitro p u stil oba otroka in
ženo v neko jamo, jim vrgel vre
čo suhih hrušk in kdiljev ter na
vhod zavalil težko skalo. Vse
skupaj sem zamaskiral, da jih
Italijani gotovo ne bodo odkrili.
Cez štiri dni sem šel tja p o 
noči, da bi jih rešil iz luknje, a
sem vse skupaj tako z a m a sk ir^
da kljub dolgotrajnemu iskanju
nisem več našel tiste jame.

Prvič so se slovenske Kmečke ohceti letos udeležili Rusi. Poročni
par iz Gruzije je bil deležen velikih simpatij. Oba v slikovitih nošah,
oba črnolasa, oba postavna. (Foto; R. Bačer)

Dejstvo je tudi, da bodo v njem
ribe, saj žive že zdaj v manjših jezcrcih na dnu in na pobočjih ko
tanje dnevnega kopa (iz katere
črpajo vodo zdaj le še zato, da ne
bi zalivala rovov, v katerih koplje
jo premog). Gotovo bo tu živelo
tudi več rac, če bo jezero večje in
bodo v njem dobile več hrane.
Prav pa bi bilo, da bi že zdaj
sttokovno obdelali to območje in
predvideli, kje bo kaj. Zdaj bi se
dblo tudi z manjšimi stroški kot
kasneje, ko bo kotanjo zalila voda,
urediti dno in obalo na tistih me
stih, kjer bo morda nekoč kopa
lišče itd.
Čeprav bo danes še marsikdo
zmajeval z glavo, češ da so ti na
črti sanje, so zelo lahko uresnič
ljivi. Prebivalci Rudnika verjamejo
vanje. Res pa je, da jih sami ne
bodo mogli uresničiti. Potrebna
bo pomoč občine in morda še
koga. Morda bi kazalo pridobiti
kakšno oiganizacijo, ki bi bila za
interesirana za turistično rekrea
cijsko urejanje vsega tega območja
ali samo njegovega dela.
Morje je za domačine vedno
bolj „slano" oziroma drago. Neka
teri strokovnjaki mu prerokujejo
• 'lu d i uničenje zaradi onesnaženja.
Kočevje bo dobilo svoje ,,morje".
Kakšno bo, kako bo koristilo do
mačinom in turizmu, pa je od-

Sončen in svečan dan, kot se
spodobi za dan, ko Jugoslavija
in vsi, ki so za mir v svetu, slave
njegov 80. rojstni dan, njegovo
drugo herojstvo Maršala Tita,
nekoč Jožo Broza iz Kumrovca,
pozna danes ves svet kot borca,
ki kljub letom z nezlomljivo
voljo dela za mir, za napredek
in za blagor človeštva.
In na ta dan, v četrtek zjutraj
so okria novomeških trgovin,
beli zidovi na pročeljih hiš za
cveteli z ilegalno napisanimi
parolami Titu, Zvezi komu
nistov in herojstvu na čast. Ne
kako simbolično, tako kot pred
tridesetimi leti v okupiranih
mestih. Rdeča barva je zakri
čala v toplo majsko jutro.
Kako nenavaden prizor: kot
da bi bilo to narobe, so trgovci
ponekod hitro začel umivati
šipe, brisati napise. Le redka
gesla so zdržala do večera. Na
mesto da bi bili veseli, da smo
pozdravili heroja in da so ne
znani mladini (kdo drug bi kaj
takega naredil?) prilepili na
okna tudi zastavice.
Kajti sramežljivo so visele za
stave na Glavnem trgu, več hiš
je bilo brez njih. Brez zastav na
dan, ko praznujemo mladost in
mladostno vitalnost našega
predsednika.
K ot da bi se bali na glas in z
vsem veseljem pokazati svetu in
sami sebi, kako dragocen je naš
Tito!!!
J. SPLICHAL

Šel sem k tovarišem in jih
vprašal, čem ordanicženaz ott>koma že tara, in jim povedal, da
ne najdem jame, v katero sem jih
skriL
Na srečo je bil med njimi tudi
Peter Lakner, ki živi danes v Li
voldu. Bil je poleg, ko sem skri
val ženo in otroka Prav on jih je
našel.
- Torej, če bi vi padli ali
če ne bi bilo P etra. ..
- Potem jih ne bi bilo nikoli
več ven. Skala je bila težka in je
sami ne bi m o^i nikoli dvigniti.
Ko so prišli ven, je žena vzklik
nila; „Živi ne gremo nikoli več v
jamo!“
- In kje sta danes Vinko
in Micika?
- Vinko je poročen na Dre
novem griču pri Vrhniki, Micika
pa je poročena v Prezidu. Sem
sam d a n a . . .
J. PRIMC

v nedeljo, 28. maja, med 10. in
12. uro je neznan storilec obiskal
nezaklenjeno garderobo na stadionu
v Kočevju. Šestim nogometašem NK
Mengeš je pobral iz žepov denar in
druge predmete.

UDARIL JE MILIČNIKA
V ponedeljek ob 3. zjutraj je bil
pridržan do iztreznjtve Franc Rangus, 22 let, iz Radovlje pri Šmarje
ških Toplicah. Pijan je razgrajal v bi
feju na Otočcu. Ko je posredoval
miličnik, ga je Rangus udaril. Dali
ga bodo sodniku za prekrške.

O PROMETNI VARNOSTI
V zadnjem času posveča svet za
preventivo in vzgojo v cestnem pro
metu pri ribniški občinski skupščini
prometni vzgoji občanov veliko po
zornosti. Razen prometne vzgoje
voznikov so pripravili tudi preda
vanja v 10 krajevnih skupnostih, ki
so jih ponazorili s filmi o prometu.
Na predavanjih je bilo 552 občanov.
Podobna predavanja so bila v vseh
treh šolah v občini; pionirji so tudi
tekmovali. Največ znanja so poka
zali učenci osnovne šole dr. Ivana
Prijatelja iz Sodražice.
M. Z.

Ogenj v otroških rokah
28. maja okrog 14.15 je začel go
reti kozolec Franca Mejaka na Vrhu
pri Trebelnem. Ogenj je opazila so
seda Neža Žnidaršič, vendar kljub
takojšnjemu gašenju ni bilo pomoči.
Kozolec je pogorel do tal, v njem pa
je bilo tri tone detelje, nekaj sena in
slame, orodje in les. Škode je za
30.000 dinaijev. Zažgal je otrok, ki
se je igral z vžigalicami.

Alojz Smolič kaže sedanjo ,Južo“ oziroma eno izmed jezerc na opuščenem dnevnem kopu
kočevskega rudnika. Bodoče jezero bo segalo skoraj do tam, kjer stoji on, in visoko na drugo
stran. Domačini trdijo, da bo merilo približno kvadratni kilometer ali celo kvadratni kilometer
in pol. (Foto: K Primc)
visno od ljudi, ki tu žive, od nji
hove iznajdljivosti, prizadevnosti,
načrtnosti, širokopoteznosti.

Premalo bi bilo, če bi le modro
vali o jezeru, čakali,'da bo kotanjo
zalila voda in da bo kdo drug kaj

naredil oziroma, da se bo vse samo
uredilo.
J. PRIMC

..Clovorilc / menoj vljudneje,
vs;ij malo vljudneje, pa vam vse povem! Midva l)i se lahko sprijateljila,
jaz sem celo voljan, da vas povabim na kosilo, lakolc ležati skupaj pa
ne moreva, po pravici rečeno. Vi ste v zmoti, mladi mož! Vi ne
veste . .
„Le kdaj jo je stari srečal? “ je zamrmral mladenič, očitno zelo
razburjen. ,.Ona me najbrž še zmeraj čaka . . . Moram k nji, moram!"
.,C)na‘.’ Katera onaV Za božjo voljo, mladi mož, o kom govorite?
Mislile, da je zgoraj . . . O, ljubi bog. zakaj sem tako ka/.novan? !“
V obupu se je Ivan Andrejevič skuvtl obrniti na hrbet.
,,(jOspod, kaj pa mislite? Naj sam ostanem tukaj, sam? “ je pošepetal Ivan Andrejevič
,,CJospod, kja pa mi.shte? Naj sam ostanem tukaj, sam? “ je pošepetal Ivan Andrejevič obupano in zgrabil svojega soseda za frak.
,,Mi je figo mar! Pa ostanite sami! Ce pa nočete, bom rekel, da ste
moj stric, ki je pognal vse svoje premoženje; potem stari ne bo jx)mislil, da sem ljubimec njegove žx'ne.“
„Toda, mladi mož, to je nemogoče, to je nenaravno: kakšen strici
Nihče vam ne bo verjel. Še otrok ne bi verjel,” je obupano šei'Ctal
Ivan Andrejevič.
„Potem pa jezik za zobe! In ležite lepo mirno, nepremično! I*renočili boste, zjutraj jo pa že boste kako popihali. Nihče vas ne l>o
opazil. Ce eden prileze izpod postelje, gotovo ne bodo mislili, daje .še
kateri ostal. Lahko bi jih ležalo še cel ducat! Sicer je pa že vas za cel
ducat. Odmaknite se ali pa grem!“
\
„Vi me žalite, mladi mož . . . Kaj pa, če zakašljam? Morava misliti
navse!“
»Pst!“
„Kaj pa to? Kot da slišim zgoraj spet neko ropotanje,” je rekel
starec, kije bil medtem nemara že zadremal.
„Zgoraj? “
„Slišite, mladi mož: zgoraj!"
„Slišim, seveda!”
,,Moj bog, mladi mož, jaz grem!”
„Jaz pa ne! Zdaj mi je vseeno! Ce je že šlo vse k vragu, mi je
vseeno. Toda veste, kaj sumim? Sumim, da ste mož, ki mu žena
natika rogove - prav res!”
„Bog nebeški, kakšen cinizem! . . . Menda vendar ne mislite tega?
Zakaj pa ravno mož? . . . Saj jaz nisem oženjen.”
„Da niste oženjeni? Oslarija!”
„Morebiti sem pa jaz ljubimec!” ‘
„No, lep ljubimec!”
„Gospod, čujte, gospod! Prav, vse vam povem. Razumite moj
obup. Jaz nisem oženjen. Sem samski, kot vi. On je moj prijatelj,
tovariš iz otroških l e t . .,. jaz pa .sem ljubimec . . . Rekel mije; Nesre
čen sem, pijem grenki kelih, sumim, da me žena vara . . . Toda zakaj
jo sumiš? sem ga vprašaj razsodno . . . Saj me sploh ne poslušate,
mladi mož. Poslušajte, poslušajte! Ljubosumnost je smešna, sem mu
rekel, ljubosumnost je grehota , . . Ne, je odgovoril, nesrečen sem!
Jaz ta kelih . . . hočem reči, da jo sumim . . . Ti si moj prijatelj,
tovariš iz rosnih otroških let, sem mu rekel. Skupaj sva trgala rožice
zadovoljstva, skupaj tonila na pernicah užitkov! . . . Oh, saj ne vem,
kaj govorim. Smejete se, mladi mož. Še znorel bom zavoljo vas.“
„Saj ste že tako n o tri!.. .”
„O seveda, saj sem kar slutil, kaj boste rek li. . . ko sem omenil
norost. Norčujte se iz mene, mladi mož, kar norčujte! Ampak tudi
jaz sem cvetel svoje čase, tudi jaz sem zapeljeval. Ali, saj bom dobil
vnetje možgan!”
„Se ti ne zdi, dušica, da nekdo kiha v sobi? ” je zapel starec. „Si
morda ti kihnila? ”
. „O moj bog!” je rekla soproga.
,,Pst!” je reklo pod posteljo.
„Najbrž zgoraj ropotajo,” je pripomnila žena prestrašeno, kajti
pod posteljo je res postalo hrupno.
„Kajpak, zgoraj!” je rekel starec. „Zgoraj, seveda! Saj sem ti pove
dal, da sem srečal lepotca . . . kh! kh! Lepotca z brčicam i. . . Oh,
moj hrbet! . . . Da, prejle^sem srečal lepotca z brčicami!”
,,Z brčicami? O bog, to ste najbrž vi!” je šepetal Ivan Andrejevič.
„Sveta nebesa, kakšna žverca! Saj vidite, da sem tukaj, zraven vas
ležim! Kako naj bi me bil srečal? In nikar me ne grabite za obraz!”
„Moj bog, zdaj zdaj bom omedlel.”
V tem trenutku je zgoraj res zaropotalo.
,,Le kaj se dogaja? ” je pošepetal mladenič.
„Ljubi gospod! Groz.a me je, strah meje. Pomagajte mi.”
„Pst!”
„Dušica, prav res hrum. Zlodja in pol počenjajo. In še nad tvojo
spalnico. Naj jih opozorim.? . . .
„No, lepa reč! Kaj se domisUte!”
,,Prav, pa ne. Nocoj si pa res sitna! . . . ”
„O bog, pojdite raje spat.”
„Liza! Ti me sploh ne ljubiš” .
„Seveda ljubim! Pustite me, za božjo voljo, tako sem utrujena.”
„No no, že grem.”
,,Ah, ne, ne odhajajte!” je kriknila žena. ,,No, prav, pojdite, poj
dite!”
„Zlomka, kaj pa je s teboj? Zdaj
pojdi, zdaj
ne pojdi! Khi,
kili! Saj je res treba k počitku . . .khi, khi! l^i Paiatulinovih je imela
deklica nuernberško punčko . . .khi, khi . . . ”
„No, zdaj pa še punčke!”
,,Khi, khi! Res lepa punčka . . . khi, khi!”
„Odhaja,” je rekel mladenič. ..Odšel lx), midva pa takoj za njim,
slišite? Hodile veseli!”
„O, daj Bog, daj Bog!”
„To Ih) za vas dobra šola . .
,,Zakaj pa dobra šola, mladi mož? Jaz to sam ciiiim . . . loda vi
ste še mladi, da bi me lahko poučevali.”
„Pa vendar vam lahko dam dolK'r nauk. Poslušane . “
„Ojej, moral bom kihniti! . . .”
„Pst! Da si ne drznete!”
„Kaj pa naj naredim? Saj tako po miših diši, jie morem si
pomagati. Za božjo voljo, vzemite robec iz mojega žepa, jaz se. niti
ganiti ne morem . . . O Bog, o Bog, zakaj me tako kaznuješ? ”
Nate robec. Sedaj pa vam povem, zakaj ste tako ka/.novani. Ljubo
sumni ste. Izmi-šljate si bogve kaj in begate okrog, kot da bi vam pod
petami gorelo, vdirate v tuje spalnice, počenjate neumnosti . . .”
„Mladi mož, saj ne počenjam neumnosti.”
„Molčite!”
„Mladi mož, vi me ne boste učili moralnosti
sem bolj moralen
kakor vi!”
,,Povzročate nemir, plašite mlado damo, boječo žensko, ki ne ve,
kam bi se skrila od strahu, in ki lahko še zboli. Vznemirjate častitlji
vega starca, ki ga mučijo hemoroidi in ki potrebuje predvsem miru''in zakaj počenjate vse to? Ker ste si umislili neko traparijo in zdaj
zaradi nje begate po vseh zakotjih! Razumete, ali sploh razumete, v
kako kočljivem položaju ste sedaj? Ali se zavedate? ”
„Dobro, gospod! Zavedam se. Toda vi nimate pravice . . . ”
„Molčite! Kaj pa čvekate o pravici? Ste pomislili, da se vse to
lahko tragično konča? Ste pomislih, da se starcu, ki svojo ženo ljubi,
lahko zmeša, ko bo videl, kako se vi plazite izpod njene postelje?
Toda ne! Le kako bi vi povzročili tragedijo? ! Mishm, da bi se vsak na
ves glas krohotal, če bi vas videl, kako se plazile izpoil postelje. Jaz bi
vas rad videl pri luči; po mojem ste grozno smešni.”

(Nadaljevanje sledi)
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OČISTIMO NAŠE OKOLJE!

Bo kdo kaznovan za svinjak?
Venomer le ugotavljamo, kako zastrupljamo vode, v kako slabem in ne
zdravem zraku živimo: krivcev pa doslej še nismo poklicali na odgovor

REPUBLIŠKI SEKRETARIAT
ZA NOTRANJE ZADEVE SR SLOVENIJE
v a b i

MLADINCE,
da se prijavijo za sprejem no delo v

,Jugoslavija je svinj^ Evrope!“ je
te
zapisal pred tedni pariški časopis £« Honde
naji> likntti
magal odpreti oči. Jugoslavija že zdavnaj ikl več ne blsćflft
dežela. Žalostna ugotovitev za deže^^ kiia
imtibna občila
kot naša.

Dežurni
poročajo

v 3CXXII. ustavnem dopolnilu
slovenske ustave je med drugim za
pisano: ,J)elovni ljudje in občani
imajo pravko živeti v zdravem
okolju“ (torej tudi v snažnem
okolju). Slovenska turistična zveza
je zato letos začela- široko akcijo
pod naslovom „Očistimo naše
okolje!“
Vsa Slovenija je pravzaprav pred
met turistične ponudbe, turizem pa
postaja vse pomembnejša postavka v
našem gospodarskerr razvoju. In če
veljajo te ugotovitve za Slovenijo;
potem si ne moremo zapirati oči:
Dolenjci nismo prav nič boljši.
Te dni so spet plavale velike bele
krpe umazanije po Krki. Spet bodo
ribiči, turisti, gostinci in še kdo
dvignili vik in krik. Potem bodo
strokovnjaki pobrali vzorce in ugo
tovili, da Krko zastrupljamo (celo
tako, da že ribe poginejo!). Vihar se
bo polegel, potem pa bo po Krki
spet priplaval nov val umazanije.
Krka ni edin, je samo najbolj
znan in najbolj žgoč problem one
snaženja okolja. Poučna je bila lan
sko poletje razstava, ki so jo pripra
vili mladi v Kostanjevici. V poletni
suši so iz Krke potegnili najrazlič
nejšo kramo: človek bi sc zgrozil ob
pogledu na to razstavo človeške ne
marnosti!
Prav enako je onesnažena naša na
rava ob cesti L jubljana-Z ^reb in v
manjši meri tudi ob drugih dolenj
skih cestah. In kaj smo storili, da bi
dihali boljši, nepokvarjeni zrak? V
tovarnah lakonsko odgovarjajo:
„Storimo vse tisto, kar nam inšpek
cije naročajo!”
Lahko bi naštevali še in še. Ste že
kdaj slišali za koga, da bi bil pri nas
kaznovan, ker uničuje naše okolje?
Še ne, čeprav delajo taki milijonske
škode in se dobro borijo - proti tu
rizmu.
Ampak, bi lahko zapisali, dokler
ne bomo strogo kaznovali vseh, ki
uničujejo okolje, tudi bistvenega na
predka ne moremo pričakovati. In
sčasoma se bomo morali, če ne
bomo začeli delati drugače, sprijaz
niti z dejstvom, da smo pač svi
njak . . . '
J. SPLICHAL

'

.KDO RAČUNA? - 23. maja so
miličnikom prijavili, da so na grad
bišču Kovinarja v Bučni vasi ulaadli
ra č u n ^ i stroj Facit, vreden 5000 di
narjev.
NAŠLI MOPED - 23. maja so v
gozdu pri Mokrem polju našli mo
ped Novomeščana Ivana Selaka.
Ukradli so mu ga 14. maja.
UDARIL JO JE - 23. maja je pri
tekla na novomeško postajo milice
Anica Sobar, ki dela v novomeškem
javnem stranišču. Neki okrog 20-letni Cigan je po vsej sili hotel iti na
žensko stranišče, in ker mu je to
preprečila, jo je udaril.
SUMIJO GA - 23. maja so milič
nikom prijavili, daje nekdo okradell
Slavka Vukoviča, delavca kamno
loma Vrhpeč. Delavci stanujejo v
bližnji baraki in Vukoviču je tam
„Krka umira!“ smo zapisali lani poleti, ko so poginile tudi ribe v
zmanjkalo I.OOO dinarjev. Osumili
zastrupljeni vodi. Zdaj spet plava nesnaga — toda krivcev nismo
so 17-letnega S. G., ki tudi stanuje
tam.
poklicaU na odgovor. V ustavi pa imamo zajamčeno pravico do
PREDEN JE UŠEL - Novo
življenja v zdravem okolju! (Foto: Miloš Jakopec)
meškim miličnikom je 23. maja
Pero Jurišič iz samskega doma v
Bršlinu prijavil, da mu je nekdo
V.
ukradel 260 dinarjev. Osumili so so
delavca M. A., ki je zapustil delo,
vendar so ga prijeli in priprli.
KJE VOZI KOMBI? - 25. maja
so na Glavnem trgu v Novem mestu
ukradli kombi, last novomeškega
Tobaka. Vreden je bil 10.000 dinar
proti Poljanam. V ovinku pri Polja
STRAŽA: TOVORNJAK V TO
jev, v njem je bila aktovka z doku
nah mu je pripeljal naproti s tovor
VORNJAK
23.
maja
popoldne
sta
menti.
njakom Vid Adamlje iz Cagošč pri
v
nepreglednem
ovinku
v
Dol.
Straži
DVE KOLESI - 26. maja je Mi
Šentvidu. Legan je ustavil, ker je vi
trčila tovornjaka, ki sta ju vozila
lan Badovinac prijavil novomeškim
del, da se ne bosta mogla srečati.
Franc
Kocjan
iz
Dol.
Straže
in
Met
miličnikom, da mu je nekdo ukradel
Tovornjak je zaf5eljal naprej in zadel
ličan Janko Starešinič. Škode je za
kolo, vedno 500 dinarjev. Tega dne
v avtobus, pri tem pa ga je zaneslo s
8.000
din.
je prijavil krajo kolesa, vrednega 400
ceste, da je obvisel na nasipu. Škode
HRAST: BOCNO TRCENJE dinarjev, tudi Vojko Grobovšek iz
je za dva tisočaka.
Miha
Preskar
iz
Trnja
pri
Brežicah
je
Novega mesta.
GRADAC: KOLO V AVTO - Ju
23. maja popoldne vozU tovornjak
OB MOPED - Mirko Lipar iz No
lij Rakar iz Gradca se je 25. maja
čez
Gorjance.
V
Hrastu
mu
je
pri
vega mesta je 26. maja prijavil milič
ustavil v Gradcu za tovornjakom.
peljal v ovinku naproti Cmomaljcan
nikom, da mu je nekdo ukradel mo
Bojan Doltar iz Gradca, ki ^ je s
inž.
Gvido
Rozman.
Pri
srečanju
sta
ped, ki ga je imel na parkirnem pro
Tomosovim avtomatikom pripeljal
bočno
trčila,
na
avtomobilih
je
za
storu pri hotelu Kandija.
za njim, je trčil v avto in padel po
4.000 dinarjev škode.
DO IZTREZNITVE - 26. maja
tleh, vendar je ostal nepoškodovan.
SEMlC:
PO
NASIPU
NA
NJIVO,
so pridržali do iztreznitve Franca
Škode je za 800 dinaijev.
S PARKIRIŠČA V MOPED
Božidar
Šober
iz
Vranovičev
seje
Juršiča iz Irče vasi, ker se je pre
OTOCEC: PREHITRA VOŽNJA
23.
maja
popoldne
peljal
s
simco
iz
V
ponedeljek
ob
15.
:i
je
s
par
tepal v gostilni na Drski. Nasled
- Mirko Aupič iz Spodnjega Plavža
Semiča
proti
Črnomlju.
Ko
seje
sre
kirišča
pred
tovarno
IMV
v
Novem
njega dne so pridržali do iztreznitve
pri Jesenicah je 25. maja zvečer za
čal z avtom, ki ^a je vozila Angelca
mestu zapeljal na prednostno cesto
Branka Viranta iz Gornje Straže, ker
vil proti črpalki na Otočcu, tedaj pa
Štricelj, je zapeljal na desno na ban
Novomešcan Srečko Magnik takrat,
se je pretepal v bifeju Kmetijske za
je z ljubljanske stn.ni pripeljal mo
kino, potem pa nazaj na cesto. Ta
ko je iz nasprotne smeri pripeljal
druge v Straži.
pedist Cvetko Tramte in hotel zaviti
krat je avto zaneslo na levo po na
V
HIŠO - V noči na 27. maj je mopedist Janez Ravbar iz Novega
na cesto II. reda. Zaradi prehitre
sipu, da se je prevrnil na njivo. Ško-,
mesta. Vozili sta trčili, Ravbar seje
nekdo vlomil v nedograjeno hišo
vožnje je trčil v Aiipičev kombi, od
deje za 9.500 din.
pri padcu poškodoval. Škode je za
Franca Jordana v Bučni vasi in mu
tam pa ga je odbilo še v avtobus.
PODGORA: BANKINA SE JE
800 dinarjev.
odpeljal 10 vreč cementa, zaboj piva
Tram teta so s težjimi poškodbami
UDRLA - Jurij Kobetič iz Drežin zaboj kisle vode. Oškodoval ga je
po glavi in levi roki odpeljali v novo
nika se je 23. maja v Podgori umak
za 350 dinarjev.
DVIGALO ČEZ NOGO
meško bobiišnico, škode pa je za ne
nil fiatu 1300, ki ga je vozil Janez
PLEN NA POSTAJI - V noči na
kaj stotakov.
Ko je v ponedeljek ob 13.40 Ja
Rolih iz N ov^a mesta. Tovornjak je
27. maj je neznanec vlomil v bife nez Zupan pred krmeljsko Metalno
STARI TRG; PREDNOST - 26.
zapeljal na neutrjeno bankino, ki se
Planinskega društva Črnomelj na že
maja zvečer je Janez Potokar iz
kleče obrezoval železo z varilnim
je udrla, avto pa se je prevrnil. Ško
lezniški postaji v Črnomlju. Odnesel
Škofje Loke vozil traktor po Starem
aparatom, je Ferdinand Dobnikar z
de je za 15.0(X) dui.
je 500 dinarjev, nekaj konzerv pa
trgu pri Trebnjem. Ko je pripeljal do
dvigalom zapeljal vzratno. To je sto
NOVO MESTO: TRCENJE štet in cigaret.
prednostne ceste, je opazil mope
ril tako nerodno, da je z desnim ko
Novomeščan Marjan Kovač je 23.
dista. Čeprav je zaviral, je zapeljal
lesom zapeljal čez levo Zupanovo
maja zvečer v Gotni vasi zavil s Trdi
UKRADLI IN NAŠLI - V niči
na cesto in trčil v moped, ki g aje
nogo. Hudo poškodovanega Zupana
na 28. maj so v Šentjerneju izpred
nove ceste na cesto proti Novemu
vozil Franc Novak iz Trebnjega. No
so odpeljali v novomeško bolnišLampetove gostilne odpeljali moped
mestu. Tedaj je iz JedinŠčice pri
vak se je hudo poškodoval po glavi
Ivanu Zagorcu iz Vratnega. Našli so
peljal z avtom Anton Repovž iz Sre
in si zlomil nogo. Škode je za 1.000
ga naslednji dan in ga vrnili lastniku.
brnič. Avtomobila sta trčila, škode
dinarjev.
4 CEVI - 28. maja je novo
je
za
4.500
dinarjev.
NA ŽELEZNIŠKO PROGO
BREZA: DVOJNO PREHITE
meškim miličnikom prijavil Jože
DOBRUŠKA VAS: NA BOKU VANJE - Dehdrit Mauso iz Sara
v ponedeljek ponoči se je peljal
Retelj iz Dol. Kamene, da mu je 24.
Nikola Pavlovič iz Podmileče pri
jeva, začasno na delu v Nemčiji, sc
iz Radeč proti Bregu Milan Dragar
maja popoldne nekdo ukradel 4 ko
Jajcu se je s tovornjakom s prikolico
je 27. maja z avtom peljala proti Za
iz Šentjurja pri Polju in med vožnjo
vinske cevi, vredne 110 dinarjev.
24. maja zjutraj prevrnil na bok, ko
grebu. Pri Brezi je prehiteval avto, ki
zadremal. Avto je zapeljal po na
ZAŽGALI Č e b e l n j a k - 2S.
je pri Dobruški vasi vozilo zaneslo v
ga je vozil Franc Rozman iz Ljub
sipu, kjer sc je preobračal in se pre
maja okrog 2. ure so neznanci za
jarek. Počila je zračnica na pred
ljane. Ko sta bila v.štric, je začel pre
vrnil na železniško progo. Voznik je
žgali čebelnjak Vinka Robka iz Donjem desnem kolesu, pšenica, ki jo
hitevati še Ljubljančan. Vozili sta
ostal nepoškodovan, avto pa je moč
bruške vasi. Čebelnjak je zgorel, z
je vozil, pa se je razsula. Voznik je
trčili, škode je za 3.000 dinarjev.
no zdelan.
njim pa 21 panjev. Škode je za
dobil nekaj odrgnin, na vozilu je za
NOVO MESTO: TRICIKEL V
20.000 dinarjev.
7.000 din škode.
AVTO - 27. maja zjutraj je Miha
POLJANE: PREBLIZU - 24.
TATVINA V AVTOMOBILU NESREČA PEŠCA
Mikec iz Novega mesta napeljal s
maja popoldne je v Poljanah v zadnji
Vinko Šmajdek iz Velikega PodljubNa Cesti 4. julija v Krškem je 27.
triciklom s parkirnega prostora pri
del tovornjaka, ki ga je proti Za
na je 28. maja zvečer prijavil milič
trgovini Dolenjke na Cesto herojev v
maja zvečer pešec Anton Mikulanc
grebu vozil Viljem Poljanko iz-Škof
nikom, da je nekdo ukradel iz avto
iz Krškega, ki je šel po levi strani
Novem mcsiu. Po cesti je tedaj pri
je Loke, trčil tovornjak italijanske
mobila, parkiranega na Ruperč
proti domu, tako nesrečno stopil na
peljal z avtomobilom Franc Rozman
registracije, ki ga je vozil Luigi Pervrhu, 7.810 dinarjev. Miličniki so
desno, da ga je z avtomobilom po
iz Prečne. Vozili sta trčili, škode je
sico.
Škode
je
za
2.500
dinaijev.
osumili dejanja M. B.; preiskovalni
vozil Jakob Kovač iz Crnca. Pešec je
za tisočaka.
POLJANE:
PREOZKO
24.
sodnik je odredil zanj pripor.
bil hudo poškodovan in so ga od
SEMlC: KAJENJE MKD VOŽ
maja je Ciril Legan iz Žužemberka
peljali v brežiško bolnišnico.
NJO - 28. maja zjutraj se je F-rane
STRELA V KOZOLEC - 28.
vozil šolski avtobus iz Žužemberka
. Štine iz Kota pri Semiču pripeljal z
maja ob 18.30 je med neuijem uda
osebnim avtomobilom v Semič. Med
rila strela v kozolec Martina Gruvožnjo je kadil, cigareta pa mu je
ba^a v Polhovici pri Mokrem polju.
nenadoma padla na hlače. Ko jo je
Gasilci kozolca niso mogli več rešiti,
Jio te l pobrati, je zapeljal s cesle in
obvarovali pa so stanovanjsko hišo.
trčil v skalo. Laže se je poškodoval,
Pod kozolcem je zgorela tudi krma
škode je za 5.000 dinarjev.
in nekaj orodja. Škode še niso oce
Rovišče:
25-letni
mož
posilil
72-letno
ženico
ŽVIRCE: NERODNO ZAVI
nili.
RANJE - 27. mya okrog 17. ure se
Poskus posilstva v sevniški ulici
je Jože Nose iz Ceteža pri Kočevju
SMRT POD TRAKTORJEM
peljal z avtom proti Strugam. Na
sevniški občini. V Sevnici je 22-letni
22.
maja zvečer je v Bučercah pri Ne vplrv alkohola ne odsotnost
proti je pripeljal Angel Grm iz Pod
žene, ki je na začasnem delu v tu
Asim Hasanović iz Snagova pri ZvorKrškem 71-letni Henrik Pleterski pa
peči pri Grosupljem. Grm je začel
jini, nič ne more opravičevati 25-letniku ob 22. uri zvečer skušal posiliti
del po cesti prav tedaj, ko je s trak
Zavirati, vendar je njegov avto za
nega Alojza Salmiča iz Rovišč pri
22-letno dekle, ki se je vračalo z
torjem pripeljal mimo Franc Resnik.
neslo v Nosetovega. Laže so se po
Studencu (v sevniški občini) za de
dela iz sevniške konfekcije „Lisca".
Kljub zaviranju traktorist ni mogel
škodovali sopotniki Ignac Blatnik s
janje, ki ga je storil 19. maja. Pri
V nerazsvetljeni Prvomajski ulici jo Pleša, Magda Grm iz Podpeči in
preprečiti nesreče. Pleterski je po
belem dnevu, približno ob 13. uri
je zaustavil, vrgel na tla ter jo skušal
škodbam čez nekaj časa podlegel.
Ljubljančanka Albina Sitar. Škode
popoldne, je storil silo 72-letni že
posiliti. Ker je kričala, ji je tiščal
jo za 6.000 dinarjev.
nici in jo tako poškodoval, da so jo
usta, vendar je kljub temu priklicala
RUHNA VAS: NEURJE - 28.
zadržali na zdravljenju v celjski bojljudi, ki so pregnali nasilneža, tako
TRČENJE V SEVNICI
maja okrog 15.30 je Ljubljančanka
nišnici.
da
ni
mogel
storiti
nameravanega
de
Andreja Dimnik zaradi hudega ne
24. maja popoldne sta na Savski
Salmič je dejanje priznal, izgovar
janja. Tudi pri njem so ugotovili, da
urja pri Ruhni vasi močno zmanjšala
cesti v Sevnici trčila osebna avtomo
jat
pa
se
je
na
alkohol,
češ
da
sc
ni
je
bil
vinjen.
hitrost. Ljubljančan Ivan Bogovičič,
bila, ki sta ju vozila Karel Kolman iz
zavedal,
kaj
se
je
dogajalo
zatem,
ko
Za
posilstvo
in
poskus
posilstva
ki se je peljal za njo. je zaradi pre
Pečja in domačin Franc Jazbar. Jazje
prišel
v
hišo
ženice
in
jo
pahnil
na
so
po
naših
postavah
predvidene
kratke varnostne razdalje trčil v zad
bar je v levem nepreglednem ovinku
posteljo.
precejšnje
kazni
in
jim
storilca
ne
nji del njegovega avta. Škode je za
pripeljal po sredini ceste. Na avto
To
pa
ni
bil
edini
primer
teh
dni
v
bosta ušla.
m . L.
3000 dinarjev.
mobilih je za 3.000 dinarjev škode.

SPLOŠNO MILICO.
PROMETNO MILICO in
MEJNO MILICO
Prijovijo se lahko mladinci, ki
' so odslužili vojaški rok,
- niso starejši od 25 let,
• so uspešno končali srednjo šolo oli vsaj po
polno osemletko,
- niso v kazenskem postopku in izpolnjujejo pogoje iz 31. člena temeljnego zakono o notranjih
zadevah,
- so telesno in duševno zdravi in
- obvladajo slovenski jezik.
Za kandidate za mejno milico je zaželeno Se zna
nje tujega jezika.
Izbrani kandidati bodo začeli z delom kot prlprovniki za miličnika. Pripravniško dobo bodo končali
po uspešno dokončani šoli za notranje zadeve v
Ljubljani. Kandidati si bodo v šoli pridobili osnov
no teoretično in praktično znonje zo uspešno
opravljanje nalog s področja javnego reda in mi
ru, zavarovanja in kontrole varnosti prometo ter
kontrole mednarodnega potniškega prometa. V
organih za notranje zadeve je znanje, pridobljeno
v dveletni strokovni Šoli, Šteto za srednjo stro
kovno izobrazbo.
Republiški sekretariat iq notranje zadeve imo
samska stanovanja, ki so brezplačna.
Vsi, ki jih delo v milici zanima in veseli, naj vlo
žijo prijave no najbližji postaji ali oddelku milice,
kjer dobijo še podrobnejše informacije.

REPUBLIŠKI SEKRETARIAT
ZA NOTRANJE ZADEVE SR SLOVENIJE

Parket, vrata,
«
okna in druge ^
lesne izdelke
^
od kvalitetnih CD
domačih
>C/3
proizvajalcev
nudi cenjenim
strankam

Trgovsko podjetje
»KERA-COMMERCE«,
Zagreb, Martičevo 8
razpisuje

p ro sto d e lo v n o m esto

POSLOVODJE
prodajalne in skladišča v Brežicoh
P O G O JI: VKV trgovec / n a jm a n j 5 -leln o p ra k so ali
KV trg ovec z n a jm a n j 10-letno p rak so v tej stro ki.
O h vezno ir p oskusno delo po p ra v iln ik u o s is te m a ti
zaciji (Iricv tu h nu'.st
F o n u d l u ' / oh.širnini življi»tvi«‘P i s o m p o šljite splošni
skižbi p(i(l|t;tj;i v rnku K dn t p o o h ) a v i na n a s l o v »-Ker a - ( ( i m r m ’j c i ‘".

M a i t i č i va 8

Če je alkohol »pomočnik«

PRIVOŠČITE Sl
TO 2AD0V0USTV0!

^ a j ^ ć /f/iki

Suhokrajinski
drobiž

ČETRTOBV INTERVJU

Po zahtevah časa

KRAJEVNA
KONFERENCA
ZMS ŽEŽEMBERK je navezala sti
ke z oiganizacijami ZMS na območ
ju občinske konference ZMS Idrija.
13. maja je bilo v Idriji v gosteh 30
mladincev iz Žužemberka. Srečanje
je bilo pri občinski konferenci ZMS,
pomudili pa so se tudj v tamkajš
njem klubu mladih. Žužem ber^i
mladinci so ob tej priliki povabili
mladino iz Idrije na srečanje v Žu
žemberk. Idrijčani so vabilo sprejeli
in upamo, da se bodo v Žužember
ku dobro počutili.

Inž. Niko Rihar: »Kmetijski tehniki postajajo
iskan poklic, zanje so na voljo delovna me
sta in tudi štipendije!«
mogli zagotoviti prostora v
internatu šole. Oddelek v Li
tiji deluje že 4. leto.
Po osnovni zamisli in po
nalogah, ki jih je dala centru
občinska skupščina kot
ustanovitelj, je naša dejav
nost širša. Zato še naprej
izobražujemo kmetijske teh
nike, prirejamo čez zimo se
minarje in tečaje za odrasle
kmetovalce, z enim našim
učiteljem sodelujemo v kme
tijskem pospeševalnem delu
na območju občine, poleg
tega pa opravljamo vse leto
na posestvu šole demonstra
cije s sodobnimi kmetijskimi
stroji in napravami, pri če
mer sodelujemo s proizva
jalci teh strojev in naprav.
— Za katero izmed našte
tih dejavnosti je čutiti naj
več zanimanja?
— Omenil sem že, da
zlasti mladi kmetovalci ka
žejo veliko željo po znanju o
sodobnem kmetovanju. Nekoliko-manj interesentov je
za tehniško šolo, čeprav se
povpraševanje po kmetijskih
tehnikili zadnje čase vedno
bolj povečuje. Na šolo priha
jajo predstavniki kmetijskih
delovnih organizacij, ki so
pripravljeni takoj sprejeti na
delo tejbnike in ponujajo šti
I
pendije, gojencev pa ni do
volj in jim ne moremo ustre
či. V litijskem in novome
škem oddelku šole za mlade
kmetovalce in v kmetijski
tehniški šoli imamo vsega
110 gojencev.
tega povedal nekaj besed o
Tudi starejši kmetje se za
delu Kmetijskega izobraže nimajo za zimske tečaje in
I valnega centra, ki ga je usta seminarje, ki so že utečeni.
novila občinska skupščina Na kmetiji gre težko brez
predlani. Delo centra je inž. traktorja, najbolj pa jih pri
vablja to, ker dobijo znanje
N Niko Rihar opisal takole:
— Dejavnost centra sirioiz kmetijskega stro’eslovja.
usmerili predvsem v izobra
Moje vprašanje: SiJati je,
ževanje mladih kmetovalcev da na Dolenjskem priprav
,
za domače kmetije. Zani ljamo raketni sistem za
manje za tovrstno izobraže obrambo proti toči. Prosim,
5 vanje je veliko, tako da smo naj inž. Sonja Groegl pove,
morali celo odpreti stalni kako daleč so te priprave in
oddelek v Litiji, ker vsem, ki kakšna zaščita bo s tem za
so se zanimali za sodobno gotovljena.
kmetijsko izobrazbo, nismo
M. JAKOPEC
v prejšnjem intervjuju je
predsednik Hortikulturnega
društva Novo mesto Tit Doberšek zaželel, naj direktor
Kmetijskega izobraževalnega
centra inž. Niko Rihar pove,
kako kaže s preselitvijo šole
na novo lokacijo pod Trško
goro, ker je obstoječa šola
kot kmetijskovzgojna usta
nova našemu območju zelo
potrebna. Inž. Niko Riharje
ob tem vprašanju pripomnil,
da je nanj odgovarjal pred
kakšnim letom dni v četrt
kovem intervjuju, da k
temu, kar je povedal takrat,
nima kaj dodati, poleg tega
pa je bilo v isti obliki zastav
ljeno to vprašanje tudi na
eni izmed zadnjih sej občin
ske skupščine, kar pomeni,
da lahko javnost v kratkem
pričakuje uraden odgovor.
Zato je menil, in mi smo se z
njim strinjali, da bi namesto

S

SUHOKRAJINSKI , KMETOvalci
so pričeli kositi. Po večini kosijo de
teljo, nekateri pa tudi že travniško
seno. Pridelek'sena bo letos razme
roma dober, košnja pa bo lažja, če
bo le vreme; saj so kmetovalci v lan
skem letu nabavili skoraj 100 mo
tornih kosilnic. Nekateri imajo tudi
že obračalnike in zgrabljalnike.

Vse Je bilo praznično v nedeljo v Dolenjskih Toplicah: kraj, ljudje in vprežni živina pa še obleke, v
katerih so razkladali in merili les, darilo kmetovalcev Topliške doline za novo šolo. (Foto: L Zoran)

SLAVNOSTNA NEDELJA V DOLENJSKIH TOPlIlCAH

Vrh slavja: les za šolo
Na proslavi krajevnega praznika so gozdni posestniki i:^potnili obljubo in
na kraj, kjer bo stala nova šola, pripeljali darovane hlode
Na jasi, kjer bo stala nova topliška šola, so prebivalci Dolenjskih
Toplic in okoliških vasi v nedeljo,
28. maja, proslavili 80-letnico tova
riša Tita in 30-letnico osvoboditve
Dolenjskih Toplic.
Na zborovanju, ki ga je 'z a č e l
Franc Markovič, predsednik gradbe
nega odbora za novo šolo, je govoril
predsednik
občinske
^upščine
Avgust Avbar. Osvetlil je lik tovariša
Tita in spregovoril o izredni priprav
ljenosti ljudi za reševanje perečih
skupnih zadev s samoprispevkom.
Predsednik Avbar je poudaril, da

Beseda o proračunu
Danes ob 8. uri bo svet za finance
v Novem mestu pretresal stanje v
občinski blagajni, razpravljali pa
bodo o izvrševanju proračuna za
leto 1972. Hkrati bodo na tej seji
obravnavali zaključni račun prispev
kov in davkov ter zaključni račun
proračuna, oboje za minulo leto.

Krst na Rebri

so ljudje Topliške doline vselej po
kazali močno zavest. Se posebej so
to pokazali na nedavnem referen
dumu, ko se je več kot 80 odstot
kov volilcev izreklo za samoprispe
vek v topliški krajevni skupnosti.
,,Začetek gradnje nove šole je le
še formalnost in ni več daleč dan,
ko bodo otroci te doline stopili v
sodobne, svetle in prostorne učilnice,.“ je dodal Avgust Avbar.
Zatem so gozdni posestniki iz
vseh vasi topliške krajevne skupnosti
na okrašenih vozovih in s parolami,
kot „V sodobni šoli piladina naša se
uči“ , pripeljali darovan les - več
kot 200 kubičnih metrov.
V
kulturnem sporedu so sodelo
vali pevski zbor ter harmonikarji in
recitatorji topliške šole.

INŠPEKTORJI
POROČAJO..;

Gasilci na Rebri pri Žužemberku
so 28. maja krstili nov avtomobil, ki
so ga nabavili že pred meseci.
Ljudje, ki so prispevali za vozilo, so
bili ob tem dogodku navdušeni. Po
prevzemi^ avtomobila so imeli vese
lico. Pokroviteljica prireditve je bila
žužemberška krajevna skupnost.
M. S.

Cesta Novo m esto-Potok je že drugi teden zaprta, ker jo med
Marofom in Srebrničami razšiijajo, avtobusi, osebni avtomobili in
druga vozila pa morajo po obvozni cesti prek Češče vasi in Zaloga.
Ko je nastal tale posnetek, so cesto še orali, zdaj pa jo bo v nekaj
dneh Cestno podjetje asfaltiralo. (Foto: I. Zoran)

Tokrat bomo govorili o prizade
vanjih za lepšo podobo Novega
mesta. Le med vrsticami bomo opo
zorili na nekatere slabosti.
Lep cvetlični nasad na vrtu pred
hišo je v okras stavbi in mestu. Tega
se vedno bolj zavedamo tudi pri nas,
zato j6 v mestu vedno več lepo ure
jenih vrtov ob hišah. Najlepše so
urejeni vrtovi na območju Grma,
zlasti na Paderšičevi cesti in ob Gub
STATISTIKA ZA ŠTIRI MESECE:
čevi ulici. Upravna stavba z najlep
šim cvetličnim nasadom in najlepšo
zunanjo ureditvijo pa je prav gotovo
upravna stavba GG Novo mesto ob
Gubčevi ulici.
Ce vas zanese pot v Naselje MajdeSilc, si oglejte cvetje na balkonu sta
9.571 zaposlenih v industriji novomeške občine je letos izvozilo za 11 mi novanja Ivice Papež. Lahko ga boste
MAJSKI IZLETI, PAROLE IN
našli, ker je to najlepše urejen bal
PRAH - Številne .šolarje in šolarke
lijonov dolarjev - Proizvodnja: 532 milijonov dinarjev
kon. Posnemajte!
iz različnih koncev Slovenije, ki so
V
naselju Nad mlini je ob novih ob dnevu mladosti obiskali Dolenj
blokih pod samopostrežnico Mar
sko in njeno metropolo, je naše
Aprila je bilo v petnajstih industrijskih podjetjih v novomeški
skih prvih štirih mesecih. Zanimivo
tina Kos uredila cvetlično gredo, ki
sprejelo ob rojstnem dnevu
občini zaposlenih 9571 ljudi. V primerjavi s poprečnim številom je, da je letos še bolj napredoval iz jo dan za dnem neguje, zaliva in od mesto
maršala Tita s številnimi parolami,
voz na konvertibilna področja, ki se
ganja otroke, ki kaj radi naredijo
zaposlenih lani je ta številka za pet odstotkov večja in lahko priča je povečal že za več kot tretjino.
vročino in nadležnim prahom.
škodo. Greda je na.selju v okras, zato
kujemo, da se bo število zaposlenih še letos močno približalo šte
RAZLIČNE CENE - Na vrtu ho
V
skupnem znesku je med izvoz bi bilo prav, ko bi starši opozorili
tela Kandija stane veliko pivo 3,50
vilki 10.000.
otroke, naj ne uničujejo cvetja in
niki najuspešnejša IMV z več kot za
din, na tarasi Metropola 3,20 din, na
naj pomagajo tistim, ki se trudijo,
7,7 milijona dolarjev izvoza, slede
mesecih proizvodnje ugotavlja sta
Na območju novomeške občine
ploščadi Metropola 4,00 din, na te
da bi bilo naselje lepše!
pa Krka z 1,5, Novoles z 1,25 in
tistika, da je letos proizvodnja za 40
zapo.sluje največ delavcev IMV rasi Mestne kavarne pa 3,50 dinar
Sodelujte pri prizadevanjih za
Novoteks ter Labod z 0,5 oziroma
odstotkov večja, skupna vrednost pa
2661, več kot 1000 zaposlenih pa
jev.
olepšavo mesta!
0,27 milijona dolaijev izvoza.
presega 532 milijonov dinarjev..
imajo še Krka (1549), Novoles
TITO MED NAMI - Ob Titovi
Na domači trg so industrijska
(1522) in Novoteks (1423).
osemdesetletnici je izšla bogato ilu
podjetja novomešice občine prodala
Aprilska proizvodnja je bila vred
strirana publikacija o povodih sre
do konca aprila za blizu 490 milijo
na 141,5 milijona dinarjev ali skoraj
čanjih in razgovorih z mladino, bor
nov dinarjev, s pogodbami pa za bli
za petino več kot lani v aprilu. Naj
ci, neposrednimi proizvajalci, stro
zu 309 milijonov.
večje delovne oi^ganizacije so že po
kovnjaki in drugimi. Knjiga, ki jo po
Sloves dobrega izvoznika namera
tradiciji naredile največ. Po štirih
mestu ponujajo akviziterji, obsega
vajo podjetja v novomeški občini
400 strani, ima pa 512 barvnih in
Brez obotavljanja, kadar gre za otrokef
obdržati tudi letos. Tako vsaj kažejo
črno-belih slik. Knjigi so priloženi
podatki za štiri mesece, ki govore,
tudi maršalov portret, delo akade
da je bil izvoz vreden 11,3 milijona
Ne 57,9, ampak 70,2!
mika B. Jakca, in gramofonski
Glasovanje za napredek je uspelo. Od 26.601 vpisanega
ameriških dolarjev. Ta številka je za
plošči.
glasovalca smo z 18.826 glasovi ZA dokazali, da nam je za
v 20. št. Dolenjskega lista je
18 odstotkov višja od izvoza v lanMOST IN AVTOMOBILISTI - V
bil pomotoma objavljen druga
napredek naše občine.
petek, okoli 12. ure, se je pred mo
čen izid referenduma za krajevni
Naši
otroci
in
naših
otrok
otroci
nam
bodo
hvaležni,
ko
stom nabrala dolga kolona avtomo
samoprispevek, kot so ga v Žu
bilov, ki so čakali več kot pol ure,
bodo veselo vstopali v šole^ zgrajene in dograjene s skupnimi
žemberku v ‘resnici dosegli. Ob
da so delavci asfaltirali del mostu.
m očm i Naš ZA je hkrati obveza in poziv vsem, ki bodo tudi
javljeno je bilo, da sc je le 57,9
Ce pomislimo, da je bilo v senci 22
odst. vpisanih glasovalcev izreklo
še prispevali za skupno stvar. Nihče naj ne koleba, ko se ho
stopinj, je bila jeza in negodovanje
za uvedbo. Do neljube napake je
odločal za srečo svojih in naših otrok.
številnih avtomobilistov upravičena,
prišlo pri sestavi končnega poro
ker bi most lahko zakrpali ob pri
Izvršna telesa vseh družbeno-poliObčani! Hvala vam, da ste v takem številu izrazili svojo
čila pri občinski volilni komisiji.
mernejši uri.
tičnih organizacij v Novem mestu
voljo,
hvala
vsem,
ki
ste
prispevali,
da
je
bila
ta
volja
lahko
Zabeležili so, da je v Žužem
ZAMENJAVA - Delavci komu
podpirajo predlog izvršnega odbora
berku na desnem bregu 716 gla
izražena.
nalnega podjetja so prejšnji tpden f)0
občinske konferenco SociaUstične
sovalnih upravičencev namesto
Občinska konferenca SZDL Novo mesto
mestu zamenjah koše za smeti,,ker
zveze, naj bi občin.ska skupščina na
176, kar je pravilno. Zaradi tega
so bili nekateri preveč obtolčeni in
prvi naslednji seji za podpredsednika
Občinska konferenca ZKS Novo mesto
so pri sestavljanju poročila na
že neuporabni.
izvoUla inž. Nika Riharja, ravnatelja
Občinski sindikalni svet Novo mesto
vedli manjši odstotek glasov
TRŽNICA - Ta ponedeljek je
Kmetijskega izobraževalnega centra
„za“ , kot je bil v resnici dose
Občinski
odbor
ZZB
NOV
Novo
mesto
bila tržnica kot že ponavadi dobro
■na Grmu in dosedanjega predsed
žen. Torej sc v žužemberški kra
'
Občinska konferenca ZMS Novo mesto
založena, prodajalci pa so ponujali
nika zbora delovnili skupnosti objevni skupnosti za uvedbo samo
šc več češcnji jagod in breskev.
čin«dce skupščine. Za novega pred
Občinska skupščina Novo mesto
prispevka ni izreklo 57,9, ampak
Cone: mlada čebula 7 din. jajca 0,70
sednika zbora delovnih skupnosti je
Vodstva 14 krajevnih skupnosti
70,2 odstotka voIilccv!
do 0,80 din kos,.suhe dive 7, stari
predlagan odbornik Janko Gregorič,
'
:
' M.S.
krompir dinar k io g ram ,. limone 8
podpolkovnik JLA-

Za 11 milijonov dolarjev izvoza

Občani, hvala za vsak »Da«!

Inž. Niko Rihar
podpredsednik?

. MLADI V ŽUŽEMBERKU bi
radi gledali televizijski program v
barvi. Televizor, ki ga nameravajo
nabaviti, bi bil nameščen v klubu
mladih. Tu bi lahko gledali šolarji
šolski program, odrasli pa oddaje
skupaj z mladinci. Denar za nabavo
te vrste televizoija mladinci že zbi
rajo in beležijo lep odziv občanov
pri nabiralni akciji. Nekaj prispev
kov bodo izprosili od delovnih orga
nizacij, nekaj pa si bodo prislužili z
delom pri komunalnemu urejevanju
Žužemberka. Upajo, da bodo lahko
že čez kak mesec gledali televizijski
program v barvi.
M. S.-

Novomeška kroniloa
din, mladi in stari česen 10 din, so
lata 7 din, jagode 20 din, češnje 10
do 12 din, breskve 25 din, paprika
25 din, paradižnik 18, korenček 9,
kumare 11, pomaranče 6 do 7 din,
jabolka 5 do 6, banane 7 din, do
mači med 14 din liter, fižol 10 din
kilogram.
ORIENTACIJSKI POHOD - Več
kot 200 vojaških rezervnih starešin z
novomeškega desnega brega, je bilo
prejšnji teden na orientacijskem po
hodu. Za ostale bodo pripravili po
hod sredi tedna.
• RAZSTAVA O TITU - V prosto
rih doma JNA bo še do jutri odprta
zanimiva fotografska razstava o
Titu. Obiskalo jo je že precej mešča
nov in šolarjev.

/
„Asfaltiranje mosta ravno opol
dne se lahko zgodi samo v Novem
mestu, kajti drugod si take neum
nosti ne bi privoščili," je rekla ena
gospa. Druga pa je menila, da ni bila
kriva le nerodnost, temveč so to na
redili nalašč. V koloni čakajočih, ki
sc je razvila ravno ob prehodu
Kmečke ohceti na belokrarqsko
stran, so bili imenitni gostje. Njim
so hotcii Novomeščani najbrž poka
zati, kako jc gradnja n ov ^a mostu
potrebna.

Lepo urejeno mesto že vzbuja ponos
Kultura okolja sodi k napredku vsakega kraja, zato pridno na delo!
Pred dvema letoma je krško hortikulturno društvo sprejelo v svoj
program akcijo ,J^Japravimo naše mesto lepše!** Odbor, ki jo je
spremljal, je ta čas spodbujal meščane pri njihovem prizadevanju in
sproti ocenjeval napredek. Najlepše ureditve je posnel na diapozi
tive in jih na občnem zboru v maju prikazal občinstvu. Polna dvo
rana doma Svobode je dokazovala, da se prebivalci zavedajo, koliko
pomeni za kraj urejeno okolje, in da so za to pripravljeni vsak nekaj
prispevati.
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Dijakinje brežiške gimnazije med prostimi vajami na telovadni akademiji v počastitev dneva mladosti,
ki je bila na rokometnem igrišču 25. maja. Nastopali so še dijaki, osnovnošolska mladina in predšoska
skupina oddelka za ritmično vzgojo pri glasbeni šoli. Prireditev je privabila izredno veliko občinstva.
(Foto: J. Teppey)
^

OBETI ZA PREBIVALSTVO NA KOZJANSKEM

Vsebini prednost pred mrtvo črko!

Letos niso podeljevali priznanj
članom, pač pa so udeleženci obč
nega zbora izglasovali tri najlepše
Jreditve. Nagrade zanje so prejele
Tončka Zalokar, Joža Košir in Ma

rica Pleterski. Krško ima po oceni
strokovnjakov okolje ponekod že
tako urejeno, da se lahko primerja z
mnogimi kraji, po katerih se zgledu
jejo hortikulturna društva in njihovi

KO JE DRUGOD ZAPRTO, ZAVIJEJO K LUKI

Žaljivke so takoj pri roki
Zadnja leta je le manj gostilniških razgrajačev

Za odročne predele bi bila živinoreja lahko pomemben vir dohodkov

KRVODAJALCI

To je naš dan
Razvedrili se bomo
N ajbopi kolektiv, ki je lani
prejel nagrado občinskega sindi
kalnega sveta za krvodajalstvo,
obrat IMV Brežice, se tudi letos
ni izneveril. Minuli četrtek so se
krvodajalci iz obrata že ob sed
mih zjutraj zbrali v zdravstve
nem domu.

Svet za gospodarstvo in komisijo za družbenoekonomske odnose
pri občinski konferenci ZK Brežice, je 26. nuja seznanil s progra
mom za dolgoročni razvoj Kozjanfdkega predstavnik c e l j s k i Za
voda za napredek gospodarstva Vinko ^ l o g ,
Udeležence so zanimale predvsem
la predel 1Kozjarh
možnosti, ki jih ima
s k ^ a v mejah brežiške občine. Vsi
so bili enih misli, da je treba dati
prednost rudniku Gtoboko, kmetij
stvu in kovinski galanter^i na Bizelj
skem. Za Globoko je sanacijski na
črt napravljen in tudi investitorja
imajo. Za vinogradništvo ne bo tre
ba izdelovati načrtov, ker je pre
vzelo skrb za to panogo podjetje
Slovenija vino. Podporo je doživel
predlog, da bi naročili projekt za
živinorejo in tako pomagali najbolj
odročnim predelom.
Udelcženci so opozorili, da bi ka

zalo Studgo dopolniti oziroma izde
lati načrte za gozdarstvo in turizem.
Ti dve panogi sta bili doslej iz
puščeni
Začasne analize o dosedanjem
razvoju bo opravljal Ekonomski cen
ter Maribor in ta center Brežičani
pooblaščajo, naj se v njihovem ime
nu zavzema za to, da se bo zakon o
pomoči nerazvitim uresničeval po
vsebini, in ne dobesedno po č r k ^ .
To se pravi, da bodo poslej upošte
vana nerazvita območja in da naj bi
bili deležni kreditov vsi tisti investi
torji, ki bodo odpirali nova delovna
mesta za ljudi s Kozjanskega.

IZ JAMSKE6A KOPA NA POVRŠINO

Upi rudarjev na trdnih tleh
Najvztrajnejši so dočakali preobrat na bolje

Marija GaSperinova - tokrat
je tre^ič dala kri - je povedala,
da se jih je prijavilo za odvzem
krvi okoli 56. Lepa številka za
200-članski kolektiv.
„Kdo prevzema tako akcgo v
podjetju? “
„Sindikalna organizacija,** je
pojasnila. „Danes imamo piost
dan. Najbrž tudi to pripomore k
večjemu odzivu, saj ni vseeno,
če mora krvodajalec potem ne
mudoma tuzaj na delo ali pa če
je to njegov d ^ / ‘
,4 mate kakSne posebne načr
te? “
„Lahko vam zaupam, kako
smo se odločili preživeti dan.
Vsak krvodajalec iz obrata je do
bil 10 dinaijev. Denar smo dali
na kupček kot prispevek za piknik.“
„Kam ste namenjeni? “
„V naravo. Dan je fcp in od
pravili se bomo v P o d b o j , kjer
im ^o dober cviček, vsi so
navdušeni za tak izlet in hvaležni
za razumevanje, ki smo ga v pod
jetju deležni krvodajalci.**
J .T .

v globoškem rudniku je bilo konec minulega leta zaposlenih le
^ 5 5 delavcev. Njfliov t^g zaradi m^hnih osebnih dohodkov in
negotove prihodnosti rudnflca se je končno zaustavfl. Kolektiv za
trdno upa, da je bUo leto 1971 zadnje leto poslovanja z izgubo.
Načrti za sanacgo so priprav^eni in Agraria, h kateri se bo kolektiv
priključil, je pripravQena prevzeti dolžinosti investitorja. Kolektiv je
prepričan, da je ubral p r a ln o pot.
Tako se bo rudnik O uboko pre
Brežicah, ki bi se kot tretji partner
usmeril na pridobivanje steklarskega
sčasoma Vključila v načrte rudnika
peska za potrebe tovarne embalaž
pod dežnikom Agrarie. Rudnik Gk>nega stekla Straža-Rogatec. S tem
boko predstavlja s svojimi zak>gami
podjetjem namerava skkniti po
gline in peska loUdno osnovo za raz
godbo o dolgoročnem postovnem
voj nekovinske industrije v Posavju.
sodelovanju in soudeležbi pii gra
To so potrdile številne geoloSce in
ditvi nove separacge za pesek.
druge raziidcave in spodbudile k so
Jamsko odkopavanje peska in
delovanju pri sanacgt banko in pogline bodo poslej opustili in preSi
sk)vne j ^ n e n e .
na cenejši poviiinski kop. Ob tem
L TEPPEV
bodo izkoristili tudi opekarsko
gUno, s katero namcravsgo zalagati
brežiško opekamo.
V Gk>bokem bodo močno pove
G0S1OVANJBV
čali pridobivanje gUnc. Do sedaj o
kopali predvsem gtino, kije odporna
DOBOVI
{»Oti ognju, v pt^odi\je pa namenirV s c ^ t o , J. Junga. Do Prosvetno
vajo izkoriščati zaloge keramične ' dmStvo Prosek - Kontovel uprizo
gline. Računajo, da bi pri mesečnem
rilo Budakov „Klobčič** na odru
odkupu 1.600 ton rudnik postoval
pro sv etlila doma v Dobovi. Slo
rentabibio že ob sedanjem številu
venci s Tri^Skega so dobri znanci
zaposlenih.
prosvetnih društev v brežiški občini
Precej si v kolektivu obetajo tudi
Ul že nekjg let izmenjujejo pevske in
od zamisli po predelavi gline doma,
dramske nastope.
zato navezujejo stike s opekamo v

ZAKOUCENJE V
CERKUAH

NOVO V BREŽICAH
BREŽIŠKO PLANINSKO DRU
ŠTVO ima v svojih vrstah veliko
osnovnošolskih otrok. Vsak teden
'ih povnbi na izlete z drugimi člani,
.etošnjo sezono so začeli z obiskom
Ravne gore. Od 15. aprila do 17. ju
nija jc bilo napovedanih devet izktov v planine: na Vugrovcc, na Ja
vornik in Planinsko jamo, na Klek in
Blegoš do Cmega vrha in bolnice
Franje, ru Križno goro, Porezen,
Velebit in Dobrčo.
PORAVNALNI SVETI uspešno
delajo v vsej občini. Po podatkih, s
katerimi razpolaga >sodišče, so lani
reševali 129 zadev. Poravnavo so do
segli v 107 primerih. Največ sporov
sta obravnavala poravnalna sveta
Cerklje in Bizeljsko.
ZA DOLGOLETNO DELO Z
MLADINO jc občinska konferenca
Zveze mladine podelila 25. maja šest,
priznani. Prejeli so jih Ludvik Me
telko, Rozika Bohinc, Miha Haler,
Pavle Bajde, Polde Rovan in Ivan
Ostrovršnik.
MLADINSKI PEVSKI ZBOR
osnovne šole bratov Ribarjev jc pod

1

vodstvom Ane Marije Osojnikove
tcI v soboto na repubUški reviji v
Žagorju. V torek je zbor odpotoval
na srečanje šol bratov Ribarjev v
Vukmani(^, kjer je sodeloval v kul
turnem delu programa.
ODBORNIKI občinske skupščine
so na ponedeljkovi seji sprejeli de
lovni načrt obeh zborov za leto
1972. Program obsega srednjeročni
načrt razvoja gospodarstva v občini,
dolgoročni razvojni načrt Posavja,
urbanistični program občine, dolgo
ročni razvoj kozjansk-iga območja,
dejavnost krajevnih skupnosti in
uresničevanje zakona o samouprav
nem sporazumevanju in družbenem
dogovarjanju ter usmerjanju delitve
dohodka.
SOBOTNE
CENE .
PRI
AGRARll: cvetača 12 din, česen
10, stročji fižol 15, grah v stročju
5,50, krompir (novi) 4,40, koleraba
9, korenje 3 in 9, kumare II in 13,
ohrovt 6, paradižnik 18, paprika 25,
solata 6 , špinača 5, zelje 4,40, češ
nje 10, jabolka 7, limone 8,80, po
maranče 6,20, banane 7,40 din.

br e M ke vesti

V Cerkljah so danes teden zakoli
čili novo zgradbo za potrebe šole in
vrtca, ki je predvidena v programu
za obnovo in gradnjo šol. Danes pri
čakujejo na gradbišče prve delavce.

PRIZNANJA
Občinska zveza za telesno kul
turo je na telovadni akademiji v po
častitev dneva mladosti 25. maja s
pokalom nagradila telovadno vrsto
gimnazije BreŽKC in njenega člana
državnika prvaka Ivana Gerjeviča.
Zmagovalcem na občinskem tekmo
vanju šolacjev v atletskih disciplinah
je podelila, diplome. Uprava doma
JLA je ob tej priložnosti izročila
vrsto priznanj organizacijam in posa
meznikom za sodelovanje na prire
ditvah v počastitev Jubileja vojnega
letalstva.

REKORDEN ODZIV
Spomladanska krvodajalska akcija
v Brfžicah je bila izredno uspešna.
Prišlo je 535 krvodajalcev iz delov
nih orjjanizacij in šol krajevnih skup
nosti. Ce bo šlo tako naprej, Rdeči
križ ne bo v zadregi za izpolnitev
plana, po katerem bi morala bre
žiška občina darovati kri 1.200 pro
stovoljcev.

DVA STOLPICA
Ob Gregorčičevi ulici so odprli
novo gradbišče. Gradbeno podjetje
Zasavje tz Trbovelj gradi dva stano
vanjska stolpiča. V vsakem od njih
bo po 24 stanovanj.

Pa smo le bolj kulturni in spodobni, ugotavljajo v krški občini.
Število prekrškov o javnem redu in miru se je lani precej zmanjšalo.
Zabeležili so samo še 57 primerov, ki jih je moral obravnavati
sodnik za prekrške.

člani. Barvne posnetke Krškega v
cvetju bo brežiško društvo prikazalo
tudi svojim članom.

^

Najbolj so urejeni zasebni do
movi, vendar se postopoma že mno
ga družbena stanovanja ponašajo z
razkošnim cvetjem na oknili in bal
konih. K oje krajevna skupnost zasa
dila z vrtnicami prostor pred Zava
rovalnico in tovarniškimi bloki, so
se Krčani neupravičeno bali, da
bodo otroci nasade uničili. Pa ni
bilo tako. Čeprav se vse dneve igrajo
okrog gredic, puščajo cvetje v miru.
Ljubite^e cve^a in zelenja vzgaja
že osnovna šola, kjer šteje hortikul
turni krožek 60 članov. Društvo jih
ima v svpjih vrstah 150. Na občnem
zboru so člani izrazili željo po šiijei^u hortikulturne misli in dejavnosti
v druge kraje občine. Sprejeli so
tudi predlog, da bi izvedli akcijo za
zasajanje cve^a in zelenja v indu
strijsko oko^e. Doslej je samo tovar
na papirja nudila dmštvu denarno
pomoč, ko pa bo društvo s progra
mom stopilo preddm ga podjetja, ga
gotovo ne bodo zavrnila.
TONE ZALOKAR

Kakor hitro so se umirila nekatera žarišča pretepov in nesramnega
vederija, je upadlo tudi število pre
krškov. ftetepači in pivci se najraje
zbirajo v gostišču Pri Luki na GmajnL Ta gostilna je odprta neprekinje
no noč in dan in tako se vinjeni
gostje iz drugih lokakiv v poznih
urah najraje napotijo tja, kjer lahko
nadaljujejo popivanje, dokler jih je
volja.
Miličniki imajo tam precej dela,
kadar je treba miriti pretepače. Naj
večkrat poseže vmes prometna mi
lica, ker je kraj precej odročen za
uslužbence postaje milice v Krškem.
Med razgrajači so često vinjeni voz
niki.
■ Take nočne družbice pogosto
omalovažujejo opozorila miličnikov
in se tudi do njih neprimerno ve
dejo. Niso redki primeri, ko progla
sijo ukrepe miličnikov za šovinistič
ne izpade. V poročilu sodnika za
prekrške v Krškem lahko med dru
gim preberemo, da so med takimi
izzivalci celo posamezni novinarji
ugledruh jugoslovan^ih časopisov
in televizijsl^ postaj, ki se spotoma
ustavijo pri Luki in popestrijo dru
ščino vinjenih gostov.
J.T .

Mladost
na krških ulicah
27. m ^a so dnižbeno^olitične
organizacije občine Krško priredile
osrednjo proslavo dneva mladosti.
Sodelovale so vse šc4e in 15 delov
nih organizac^. Sprevod skozi mesto
so izvirno popestrili kolektivi obrata
Lisce na Senovem, Imperiala iz
Krškega in Papirkonfekcge. Pohvalo
za iznajdljivost in prizadevnost za
služi zlasti klika osnovna šola za do
miseln prikaz ikebane na trakt<xju
in predstavitev svobodnih dejavnosti
na šoli. Množica šolarjev, mladincev
in delavcev je nato prisostvovala sve
čani proslavi na stadionu Matija
Gubca.

P o d je ^ SIGMAT iz Brestanice se je razvflo Iz invalidske delovne
organizacije hi Šteje letos že sto zaposlenih. Izdeluje gradbeni ma
terial, betonske mešake In hidrofore. Proizvodnjo za letos Ima pro
dano vnaprej. Posnetek je Iz obrata pri Skopictdi, kjer izdelujejo
betonske kvadre in kjer imajo svojo gramoznico. (Foto: J. Teppey)

k: e d o b C in s k a s r e č a n j a

V počastitev 30>lctnke v o jn ^ a
letalstva in 80-letnice rojstva pred
sednika Tita so se 30. maja začela
športna srečanja v Posavju. Prirejajo
j& občinski šndikalni sveti iz Sev
nice, Krškega in Brežk s ceridjansko
gamizyo. V ke^janju so se v torek
pomeiLi v Kršlum, v šahu sinoči v
Sevnici, tekmovanje v odbojki in ro
kometu pa bo jutri ob 18. uri v Bre
ž ic ^ .

BORCI
ZA s e v e r n o

m e jo

Letos bodo borci za severno mejo
iz let 1918-1919 v krški občini raz
vili svoj prapor. V oi^nizacijo je
vključenih 34 članov, ki so se pred
kratkim sestali na redni letni slcupščini v okvim občinske organizacge
Zveze zdmženj borcev NOV.

VABILO ZA NEDEUO
Občinski
sindikalni
svet
Krško vabi vse zaposlene pri za
sebnih delodajalcih v občini na
sestanek, ki bo 4. junija ob 8. uri
v sindikalni dvorani tovarne pa
pirja Djuro’ Salaj. Na dnevnem
redu bo obravnavanje določb
kolektivne pogodbe o delovnih
nizinerjih med delavci in zaseb
nimi delodajalci v obrti in go
sti astvu, Uvodno besedo bo imel
inšpektor za delo pri občinski
skupščini Krško Rajko Zupanc.
Udeležence bo seznunil s pra
vicami in dolžnostmi in s spre
membami, ki jih prinaša zanje
kolektivna pogodba.
Po končanem sestanku bo
skupen ogled tovarne. Vljudno
vabljeni!
Občinski
sindikalni svet
Krško

KRŠKE NOVICE
Na srečanju MLADIH PLA
NINCEV iz sevniške, brežiške in
krike občine je na Bohoiju sode
lovalo nekaj sto Ijulnteljev gora. Ob
tej priložnosti je predstavnik Pla
ninske zveze Slovenije podelil 68
bronastih
znakov
,4*ionir^
jai>laninca“ .
OBČINSKI ODBOR RDECEGA
KRI2 A z veseljem ugotavlja, da so v
enodnevni akciji na Senovem, -v
Krškem, Leskovcu in Velikem Pod
logu zbrali 1069 kilogramov starih
oblačil in obutve ter štiri postelje. V
akciji je sodelovalo nekaj sto mladih
in starejših članov Rdečega kr^ža, ki
so dali brezplačno na voljo tudi 10
osebnih avtomobilov in dva ka
miona za prevoze zbranega ma
teriala. Obleko in obutev bodo kot
ponavadi razdelili v mejah krške'
občine.
PRED TEDNOM DNI JE BILA
razširjena seja predsedstva občin
skega odbora ZZB NOV. Razprav
ljali so o vključevanju nekdanjih
borcev v praznovanje 80-letnice roj
stva maršala Tita ter o pripravah na
proslavo 30-lctnice ustanavljanja
prvih brigad slovenske partizanske
vojske. Na dnevnem rptlu seje jc bila
tudi razprava o pokojninskem za
varovanju in varstvenem dodatku
kmetov - borcev.
MEŠANI MLADINSKI PEVSKI
ZBOR IZ KOPRIVNICE, ki ga vodi

Ad(df M oškon, je v soboto nastopil
na republiški lev^i mladinskih zbo
rov v Zagogu. Za nastop ga je odbrala republiška komisij^ s čimer je
dala prizadevnim mladim pevcem
priznanje za kvaliteto, ki so jo do
segi v razmeroma zelo kratkem
času.
V PROSTORIH RESTAVRA
CIJE „POD GORJANCI** v Kosta
njevici so v soboto zvečer svečano
zaključili praznovanje ,,Meseca mla
dosti**. Občinska konferenca ZM je
podelila pokale udeležencem šport
nih tekmovanj ter priznanja mentor
jem in mladim dmžbeno^olitičnim
delavcem.
UPRAVNI ODBOR SKLADA ZA
OBNOVO kostanjev iškega gradu se
je sestal preteklo sredo popoldne.
Člani so razpravljali o letošnjem
programu del, za katera bo pred
vidoma na voljo 500.000 dinarjev.
PREDSEDNI K
KRŠKE
OBČINSKE SKUPŠČINE Joško
Radej je skupaj s predstavniki ko
lektiva tovarne celuloze in papirja
Djuro Salaj v četrteV obislfid pod
predsednika republiškega izvršnega
sveta inž. Toneta Tribušona. Se
znanili so ga s problematiko, ki jo
povzroča slovenski papirni in gra
fični industriji pomanjkanje osnov
ne surovine - lesa.
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SOCIALNA POMOČ ZA 220 PODPIRANCEV

Kmalu bolj odprta dlan
Julijskega poštarjevega obiska bodo socialni pod
piranci lahko veseli, če bo po računih
Manj od ene dnevnice in
manj od vrednosti malo boljše
ga kosila za dvoje ljudi, tudi
takšne so bile doslej ^v sevniški
občini (pa tudi v nekaterili dru
gih) socialne podpore pomoči
potrebnim ljudem. Najnižje so
cialne podpore so znašale 50 di
narjev, poprečje pa je bilo 120
dinarjev. Več kot skromno ob
sedanjih cenah.
Socialni podpiranci se zato
zdaj lahko razveselio teh vrstic.
Občinska skupščina Sevnica je
namreč podpisala družbeni do
g o v o r, la določa, da morajo
ljudje, ki nim^go drugih virov za
preživljanje, dobivati vsaj 300
dinarjev socialne pom oči V
tem primeru ima občina pra
vico do republiške pomoči, ki
je izdatno večja, kot je bila
prejšnja leta, za kar im ^o naj
več zaslug Zveza komunistov in
njena stališča o socialnem raz
slojevanju.
Za socialne podpore bo imela
občina Sevnica letos na voljo
600.000 dinarjev, to je trikrat
toliko kot lani. Ta denar bo,
kot upajo vobčinski upravi, za
doščal, da bodo ustregli dolo
čilom družbenega dogovora, ra
zen tega pa podvojili minimalne
podpore tistim, ki imajo še
kake dmge vire za preživljanje.
Razlika bo po besedah socialne
delavke Zofke Korenove izpla
čana^ od prvega januaija letos

naprej in bodo poštarjevega
obiska pomoči potrebni res
lahko veseli. Ta obisk bo, če bo
šlo vse po računih, prvega julija.
M. L.
DOPOLNILO
GLEDE MLEKA
Davčne olajšave za oddano mleko
bodo še večje, kot smo prejšnji te
den poročali na podlagi priprav
ljenega gradiva za skupno zasedanje
sveta za kmetijstvo in gozdarstvo ter
sveta za gospodarstvo in finance.
Oba sveta sta namreč kasneje skle
nila, naj bi znašala za nad 750 litrov
prodanega mleka na hektar v enem
letu olajšava 35 odstotkov, za 500
do 750 litrov pa 25 bdstotkov. Do
končno bo morala to odobriti še
občinska skupščina.

»Dolenjski list«
tribuna bralcev
Boštanjski oktet
vabi
V nedeljo ob 16. uri bo v dvo
rani TVD Partizan v Boštjanu sa
mostojen koncert boštjanskega
okteta. Oktet je med vajami iz
popolnjeval znani dirigent Aka
demskega pevskega zbora Tone
Tomšič in Komornega zbora
RTV Ljubljana Marko Munih.

INFORMIRANJE

STROJNA SKUPNOST

Listu na rob

Nobene reči
— boljše ni

Nezadovoljstvo
s tovarniškim listom
»Lisce«
Ni ga bolj pokvarljivega blaga
od časopisne novice. To vedo vsi
časnikarji, pa tudi tisti, ki se ne
poklicno pečajo s tem delom.
Na nedavni seji osnovne organi
zacije Zveze komunistov v kon
fekciji „Lisca“ pri sprejemanju
akcijskega načrta dela niso mogli
mimo obveščanja članov tovar
niškega kolektiva in ugotovitve,
da kljub prizadevanju uredni
škega odbora njihovo tovarniško
glasilo ni takšno, kot bi želeli.
Predvsem: izhaja preveč po
redkoma - resda na lepem pa
pirju, celo s fotografijami, a več
krat, žal, v preveč uradniškem,
novinarsko neobdelanem jeziku
- z zastarelimi novicami, ki ljudi
več toliko ne zanimajo. Vpra
šanje je, če ne bi bilo bolje, da bi
glasilo izhajalo pogosteje, pa če
tudi malo bolj skromno.
Nadalje; časopis je toliko
vreden, kolikor ljudem pomenijo
v njem objavljeni zapisi, poročila
in komentarji. V „Lisci“ ugotav
ljajo, da se delavci v glasilu sko
rajda ne oglašajo, ne po\prašujejo za pojasnila, ne grajajo možn&i napak in krivic, na kratko
povedano: ne zavedajo se, d a je
list njihov in zaradi njih. Resda
je teŽco grajati, posebno nadre
jenega, toda namen javne besede
je tudi v kritiki, in ne samo v
poročanju
in pojasnjevanju.
Uredniški odbor je dolžan sode
lovanje in oglašanje zaposlenih
spodbujati, ,pa tudi zaščititi
pisca, če je to potrebno.
Ne bi želeli, da bi nam ureje
valci tovarniškega časopisa za
merili ta zapis, češ da jih želimo
učiti molitvic. Konec koncev je
prav „Lisca“ glede tovarniškega
glasila v občini naredila še naj
več. Radi bi le, da bi bili s svo
jim glasilom sami bolj zado
voljni, predvsem pa tisti, ki jim
je namenjeno. Odveč je v s ^ o
ponavljanje o pomenu obvešča
nja v samoupravnem sistemu.
M. LEGAN

v e C Kor
200 NASTOPAJOČIH
Na predvečer dneva mladosti se je
sevniškemu občinstvu predstavil
mladinski pevski zbor osnovne šole
Savo Kladnik, gojenci oddelka za
gjasbeno vzgojo in orkester glasbe
nega oddelka. Dvorana TVD Parti
zan je bila premajhna za vse Ne
daleč, kar kaže razveseljivo zani
manje občinstva za glasbeno vzgojo
mladih. Ker je na sevniški šoli velilca
prostorska stiska, je ob rednem
pouku izredno težko vzgajati še to
likšno število glasbenikov. Gojencev
glasbenega pouka je iz leta v leto
več, nastop je pokazal lep strokovni
napredek.

Loka
za prispevek

k S prvega tekmovanja ekip civilne zaščite in Rdečega križa v nude
nju prve pomoči. Udetežiio se ga je le šest ekip, kar je za sevni^o
občini gotovo premalo. (Foto: A. Železnik)

SEVNIŠKI PABERKI
PREDAVANJE BORISA LIPUŽIČA - Na povabilo aktiva ZK pro
svetnih delavcev je prejšnji teden v
Sevnici predaval direktor Zavoda za
šolstvo SRS in zvezni poslanec Boris
Lipužič. Govoril je o ^ tu a ln ih vpra
šanjih vzgoie in izobraževanja.
ZA OBČINSKO KNJIŽNICO Skupščina temeljne kulturne skup
nosti je 23. maja sprejela delovni in
finančni načrt za letos. Skupni za
htevek porabnikov „kulturniškega
dinaija“ je znašal 746.000 din,
skupščina pa je imela na voljo
406.916 din. Iz tega denarja je na
menila za občinsko knjižnico
75.000 dinarjev, ker želi, da bi po
stala to res o č in s k a knjižnica v
vsem pomenu besede. Za ta denar
naj bi nakupili nove knjige in orga
nizirali izposojanje knjig tudi v
drugih krajih sevniške občine.
PROSTOR ZA OBRTNIKE - V
trikotniku med obsavsko cesto,
Mimo in cesto v Boštanj bo rezer
viran prostor za obrtnike, tako je
J prejšnji teden sklenil svet za urba-

nizem, komunalne in stanovanjske
zadeve. Tam bo na voljo priblii^o
20 parcel v velikosti od 11 do 17
arov, kjer bodo obrtniki lahko gra
dili delavnice in stanovanjske hiše.
Nekaj zemljišča bo ločenega za
dmžbeno obrt. Kdaj bodo parcele
naprodaj, še ni znano, ker še ni p r e 
jet zakon, ki bo urejal promet z
zemljišči.
ZASLUŽKI - V prvem četrtle^u
je znašal poprečni zaslužek v sev
niški koniekciii LISCA 1.429 di
narjev (od 184-umega dela na me
sec). To so med drugim ugotavljali
na nedavnem sestanku osnovne
organizacije ZK, ko so obravnavali
gospod^enje podjetja in prejeli na
črt svojepa dela. PoudarjaU so, daje
konfekcijska p a n o ^ na slabšem kot
nekatere druge, saj so le štiri pod
jetja konfekcijske industrije od 28
dosegla osebne dohodke, predvidene
po samoupravnem sporazumu. Do
dajali so, da je ^lo šna poraba pre
tirana in da si ponekod delijo večje
zaslužke mimo rezultatov dela.
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Svet krajevne skupnosti Loka pri
Zidanem mostu je na svojih sejah že
večkrat razpravljal o uvedbi pri
d ev k a za uporabo mestnega zem
ljišča v Loki in RačicL I^ed ne
davnim je to obravnaval tudi zbor
volivcev, kjer je večina udeležencev
soglašala s predlogom, saj je na
dlani, da s sorazmemo majhno ob
činsko pomočjo ni mogoče reševati
m nog^ problemov. Po skupnih iz
računih naj bi se zbralo v blagajni
KS 12.000 dinaijev na leto, kar sicer
ni velika vsota, sčasoma pa bi se
vendarle nekaj nabralo. Pred do
končno odločitvijo bosta svet KS in
odbor kr^evne organizacije SZDL
sklicala še enkrat zbor volivcev, na
katerem se bodo odločili o višini
prispevka, ki bo tolikšen, da ne bo
bistveno ogrozil družinskih pro
računov.
F. &

Šentrupert: skupni
kombajn zamenjal
žanjice

25. maja šo v spominskem parku v Trebnjem z osrednjo ob čin ^o
proslavo počastili 80-letnico tovariša Tita in dan mladosti. O po
menu praznika je govoril Franci Kolar, nekdanji komisar Gubčeve
brigade, v kulturnem sporedu pa so se zvrstili šolski pevski zbori in
moški zbor pod vodstvom Staneta Pečka, zatem pa še recitatorja
Zvonka in Jože Falkner ter trebanjska godba na p^ala. Član pred
sedstva republiške konference ZMS Lojze Ratajc je razdelil mla
dinske izkaznice 330 pionirjem iz vse občine, ki so jih ta dan
sprejeli v mladinsko organizacijo. (Foto: Legan)

POSTANE NAJ TRADICIJA!

Res dobro :;^za prvič
Rezultati prvih občinskih sindikalnih iger - Naj
več uspeha je doseglo moštvo KPD Dob
Po dolgih letih so prve občinske
sindikalne igre pomenile pravzaprav
presenečenje. Za razmere v trebanj
ski občini je bilo kljub začetnim te
žavam sorazmerno precej prijavlje
nih tekmovalcev in so igre dosege
svoj namen. Tako je treba nadalje
vati.

V. Gaber:
slovesno
za praznik
25. maja 1942 so partizani razru
šili železniško progo v bližini Veli
kega Gabra in na ta dan praznujejo
zdaj prebivalci te krajevne skupnosti
svoj praznik. Letos je bilo še poseb
no slovesno. Najprej je bU v petek
na sporedu slovenski film „Kekčeve
ukane“ , v soboto zvečer pa slav
nostna akademija, kjer so nastopali
učenci osnovne šole in domači pev
ski zbor. Slavnostni govor je imel
Franci Kolar. Na akademiji so pode
lili tudi priznanja krajevnih družbeno-političnih organizacij. Priznanje
je prejel predsednik KS Slavko
Kržan, predmetni učitelj glasbe in
zborovodja Matija Pačnik ter šolski
pevski zbor. V nedelo je najprej
zjutraj trebanjska godba igrala bud
nico, potem pa je bila slavnostna
seja KS, katere se je med drugimi
udeležil tudi poslanec Marjan Jenko.
P. PODOBNIK

DANES O GABERŠKI ŠOLI
Občinska skupščin^T ipbnje bo
na današnjem zasedanju mimo dru
gega obravnavala tudi investicijski
načrt za dozidavo in preureditev
osnovne šole v Velikem Gabru. Ta
šola je zdaj na vrsti v občinskem
programu, povečanje in obnova pa
je nujno potrebna, saj so razmere
postale že povsem nevzdržne. Stav
ba je stara že nad 80 let, prostora pa
tako primanjkuje, da mora šola go
stovati še v zasilnih prostorih, v
kmečki hiši in v montažni baraki.
Investicijska vrednost znaša po pred
računu nekaj nad štiri milijone di
narjev. Obnova naj bi se, kot je
predvideno, začela ob koncu le
tošnjega junija ali začetku julija,
končala pa do začetka šolskega leta
1973/74.

Priznanje
Bojanu Kolencu

Konfekcija „Lisca“ je na vseh
pom em bneje križiščih proti
Tončkovemu domu na Lisci na
mestila lično Izdelane kažipote.
(Foto: F. Pavkovič)

Pšenica devetkrat barvo spre
meni, preden zori, pravi kmet.
Kolikokrat jo je spremenila*rioslej, je težko reči, res pa je, daje
le še dober mesec do žetve in da
dober gospodar že misli nanjo.
Žanjica požanje na dan, če
hkrati veže snopje, do 10 arov,
želko s koso do 40 arov. Zbirač,
ki zbira, veže in stavka žito za
žnecem, pospravi na dan žito z
20 arov, žitna kosilnica pokosi
do 2 hektarjev . . .
V Šentrupertu tega ne raču
najo več. Imajo žitni kombajn.
30 kmetov iz Š en tru ^rta, Pre
lesja, Bistrice in Rakovnika je
zložilo denar zanj, nekaj je poso
dila zadruga, nekaj pa je dodal
občinski kmetijski sklad.
„Se ne da popisati, kako ko
ristna je ta naprava,” pravi po
enoletni izkušnji kmet Jože Jaki,
ki je dal pobudo in se največ tru
dil, da so kmetje skupaj kupili
koristen stroj in da ga imqo zdaj
v strojni skupnosti. ,JPrej žetev,
vezanje, spravilo in sušenje v
kozolcih, skrb z mlatilnico, še
celo pokanje s cepci ali vršitev
na mlatišču, vse to stari ljudje
pomnimo, zdaj pa vse obenem;
omlateno, slaba povezana, samo
pobiraš in voziš domov. Uro, dve
dela za tisto, za kar je bilo svoj
čas treba dneve ali celo tedne.“

Predsedstvo republiške kon
ference ZMS je prejšnji teden
podelilo priznanja 20 najbolj za
služnim mladinskim mentorjem
in 35 mladim družbenim de
lavcem iz vse Slovenije. Med
mentorji je bil tudi Bojan Ko
lenc, gostilničar z Mime, ki je
prejel priznanje za svoje delo z
mladino na področju speciali
ziranih mladinskih organizacij in
športa.

V posameznih tekmovalnih disci
plinah so bili doseženi naslednji re
zultati: streljanje
1. KPD Dob, 2.
Prosveta, 3. DANA - Mirna; sodelo
valo je 5 ekip z 21 tekmovjilci; šah:
1. Ptosveta, 2. KPD Dob, 3. PE
„Gradišče** - Mercator; 4 ekipe z 8
iju je
le osvojila
tekmovalci. V kegljanju
Trebni 2. TRIMO
prvo mesto KZ Trebnje,
- Trebnje, 3. ekipa
:ipa ot
občinske uprave. Sodelovalo je 9 ekip s 36 tekmovalcL Namizni te n is:'l. Prosveta, 2.
KPD Dob, 3. KZ Trebnje - 5 ekip z
10 tekmovalci; mali nogomet - L
Mercator, 2. KZ Trebnje, 3. KPD
Dob - 6 ekip z 48 tekmovalci; bali
nanje - L KPD Dob, 2. Mercator,
3. Prosveta; 7 moštev z 28 tekmo
valci Odbojka: L KPD Dob, 2. Pro
sveta, 3. Mercator - 4 moštva, 24
tekmovalcev.
V skupni uvrstitvi je prvo mesto
osvojilo zastopstvo KPD Dob s 14
točkami, drugo Prosveta z 11, tretje
Mercator 7, četrto KZ Trebnje 6 ,
peto TRIMO 2, šesto DANA 1 itd.
Zmagovalci so prejeli pokal občin
skega sindikalnega sveta, zmago
valna moštva v posameznih disci
plinah pa diplome. Skupno so sode
lovali predstavniki 10 delovnih orga
nizacij.

Dobrnič:
zakaj ni prevoza?
Na odbomiško vprašanje Jožeta
Jeriča, zakaj se iz E)obmiča drugi
občani ne morejo več voziti z de
lavskim avtobusom, je podjetje ,,Litostroj“ , ki je najemnik tega avto
busa, last ško^eloškega podjetja
„Transturist“ , odgovorilo, da ne do
voli prevoza, češ da zakon o orga
nizaciji cestnega prometa to pre
poveduje. Očitno so v podjetju sla
bo seznanjeni z določilom zakona,
ki pravi, da delavski avtobusi lahko

„Pa ste se razumeli, ko je pri
šel čas žetve? “ „Ni bilo večjih
nesporazumov; moramo se razu
meti, če si hočemo dobro. Ura
dela s kombsgnom je lani stala za
člane strojne skupnosti 150 dinaqev, za nečlane pa 300 din.
Težave so bile le, ker nismo
imeli svojega kombajnsta. Treba
bo poslati enega našega fanta na
te č ^ , pa bo laqe šlo. Letos,
upam, bo šlo delo hitreje od rok.
Kmetom smo naročili, naj sejejo
žita bolj vkup, da se ne bo toliko
časa izgubilo s premikanjem.“
M. L.

vozijo tudi dmge potnike, če na tisti
progi ni organiziranega kakega dmgega rednega prometa. Tega iz Dobr
niča ni, zato ljudje upravičeno pri
čakujejo, da jim bo „Litostroj**
ustregel. U rad n ^ a odgovora o tem
občinska skupščina še ni dobila.

Dobro obveščeni
občani — dobri
samoupravljavci!

DROBNEZ MIRNE
POSLOVALNICA BANKE - V
Dolenjski banki in hranilnici so nam
potrdili vest, da bodo odprli v tre
banjski občini še eno svojo izpo
stavo. Uredili jo bodo v poslovnostanovanjskem bloku na Mirni, kar
bo pridobitev za kraj.
ZACNE VALILNICA - Trije Mirenčani so v sodelovanju kupili dva
inkubatorja za valjenje piščancev.
Valilnica bo pri- Borutu ftaštalu in
bo z današnjem dnem začela delati.
Sodelovala bo s perutninarskim
kombinatom na Pivki in Naklom Kranj. Naprodaj bodo piščanci raz
ličnih pasem; naročila že spreje
majo.
TUDI LETOS V STRUNJAN Tudi letos bosta šla oba četrta razre

da osnovne šole v Strunjan, kjer bo
sta imela šolo v naravL Učenci bodo
odpotovali tja 10. junija, ob morju
pa bodo preživeli deset dni. Prostor
je kot lani odstopil KPD Dob.
KRUH ZA DIABETIKE - Vsak
torek in petek ima mirenski pek v
prodaji polkilogramske štruce kruha
za sladkorne bolnike. Dober posluh
za potrebe kupcev, saj v tako majh
nih krajih običajno takega kruha ni
naprodaj.
KRAJA HLODOV - Ana Dre
melj iz Škrjanč pri Mirni je prijavila
mokronoški milici, da ji je neznanec
odpeljal približno dva kubična me
tra in pol smrekovih hlodov, ki jih je
imela v gozdu pripravljene za pro
dajo.

TBIBANJSEE NOVICE

Sad naporov šolarjev in učiteljev
Lepi uspehi ribniških šolarjev na raznih tekmovanjih
Osnovna šola Ribnica ima poleg rednega pouka uvedene še števil
ne druge dejavnosti. S skupnimi napori prizadevnih učencev in
učiteljev dosegajo lepe uspehe ne le v občini, ampak tudi v re
publiki.

Seminar za vodstva krajevnih organizacij SZDL je bil pred kratkim v Kočevju. Udeleženci so se
seznanili s pripravami na volitve (evidentiranjem),.srednjeročnim programom razvoja občine, delom
odborov za SLO, z vlogo krajevne organizacije SZDL in krajevne skupnosti. (Foto; J. Primc)

Proračun končno pod streho
Namesto petih le dva sodnika
Srednjeročni program o usmeritvi zasebnega kmetijstva so spre
jeli na zadnji seji občinske skupščine Kočevje. Predvideva, da bodo
letos začeli s preusmeritvijo štirih kmetij, v petih letih pa jih bodo
preusmerili 20 do 25.
Zanimiva je bila tudi razprava o
poročilih o delu občinske uprave,
občinskega sodišča in javnega to 
žilstva ter sodnika za prekrške. Od
borniki so menili', da je škoda, ker
niso poročila osvetljena tudi s fi
nančnimi podatki, saj je verjetno
prav denar vzrok, da ima na primer
sodišče namesto petih sodnikov le
dva.
Najživahnejša je bila razprava o
spremembi proračuna za leto.s. Za
zadovoljitev zahtevka TIS je namreč
manjkalo 960.000 din. Od tega je
občinska
skupščina
zagotovila
400.000 din, za razliko pa bo TIS
sarna znižala predvidene izdatke.
Živahni del razprave pod to to č
ko sc je začel po poročilu komisije
za družbeni nadzor in njenem pred
logu, naj bi znižali dotacijo SZDL,

ker je lani za nekatere zadeve pora
bila več denarja, kot ga ji je bilo
odobrenega. Predlog komisije, da
mora SZDL zato sama pokriti del
presežka predvidenih izdatkov, je bil
sprejet soglasno.
Ob tej priložnosti je podpredsed
nik občinske skupščine Andrej Klun
načel tudi razpravo v zvezi z zakup
ljenim prostorom v Dolenjskem
listu. Večino na tog, ki jih je tov.
Klun ob tej priložnosti omenjal, po
krajinsko glasilo SZDL za širšo Do
lenjsko že dlje časa uresničuje.
Na seji so še odločili, d a je občin
ska premija za kravje mleko uki
njena z 18. aprilom, sprejeli so
odlok o ustanovitvi komisije za ugo
tavljanje izvora premoženja, razprav
ljali o družbenih denarnih pomočeh
in drugem.
j_ p.

Na fotografiji so najboljši mladi matematiki iz kočevske občine, ki
so na nedavnem tekmovanju dosegli največ točk. Tekmovali so
u čen d 6., 7. in 8. razredov. Najboljši so bili učenci 6. razredov,
najslabši pa u če n d 8. razredov. (Foto: J. Primc)

DROBNE IZ KOČEVJA
UNIČEVALCI - Most preko
Rinže v parku Gaj uničujejo s termitsko doslednostjo. Sedai mmijka
pri ograji že 9 zaščitnih OKvirjcv —
Icrižcv in lahko manjSi otro k pade v
vodo ter utone. To početje je sra
m otno in vsak komentar je odveč.
Se večja sramota pa je, da zlikovcev
ne izsledimo. Tako nLso kaznovani
ne mladoletniki, ki verjetno to po
čenjajo, ne njihovi starši, ki so so
odgovorni za početje mladofctnih
otrok, katerim
dopuščajo nočno po
im dopust
hajkovanje po pari
parku.
PTIČARJI - Društvo za vzgojo
in varstvo ptic v Kočevju je imelo
občni zbor, na katerem so sprejeli
delovni načrt in izvolili nov odbor.
Na zboru .so odpravili tudi majhna
nesoglasja, ki so sicer običajna pri
vsakem novem društvu.
KJE SESTANKI?
- Dvorana
množičnih organizacij jo oddana
..Vezeninam**. Tako v Kočevju ni
več dvorane za razne nuiožične sc
S t a n k e občanov. Tudi to bo v do
glednem času potrebno urediti. V
domu telesne kulturo so zato opre
mili malo dvorano tako, da bodq
možni t u k‘ manjši sestanki, semi
narji ali občni zbori. Sprejela bo do
100 udoležontev. Za uporabo te
dvorano se jo treba dogovoriti z
upravo Doma telesne kulturo.
NOV OBRAČUN
Naročniki te
lefonov so prejeli obračun za p a “tokli mesec prvič po novem. N aroč
nik gre zdaj z obračunom na pošto
in vplača zni'^ok računa. Postopek
je hiter in preprost.
PRVI'. LAS rC)VKE so se pojavile
nad Kočevjem 21. maja. Priletele so
„mestne” lastovke. Iz okolice sporo

čajo, da so že priletele v vasi „kmečke“ lastovke. Ža obe vrsti, t. j. mest
ne in kmečke lastovke, pa ugotavlja
jo, da sc jih je tetos vrnik) manj kot
pretekla leta.
DRAGA RAZSVETLJAVA - V
Domu Jožeta Seška so uredili na
odru novo razsvetljavo, in sicer na
podlagi sodobnih potreb in izkušenj.
Napravoiso precej stale, kar bo vse
kakor vplivalo na ceno najemnine
odra. Žarnice je treba menjati na
dvajset ur ali še prej, kar velja nad
200 din, torej 10 din (1000 starih
din) za uro osvetljevanja.
DANES KONCERT - 1. junija
bo gimnazijski pevsld zbor pod
vodstvom profesorja Miloša Humeka
ponovil koncert. Koncert bo v
Domu Jožeta Šeška.
URO MILIČNIKU - Za 20-letno
delo pri milici je prejel uro Darvvil
miličnik, vodja vodnega okoliša
Franc Markovič iz Kočevja.

Tatvine
Prikrivajo storilce
Kočevsko javno tožilstvo, ki
dela tudi za obm očje ribniške
občine, prejme približno trikrat
več prijav tatvin na škodo zaseb
nega sektorja k o t na škodo družb e n ^ a , čeprav je v občini nekaj
krat več družbenega premoženja
k o t zasebnega.
Seveda ne bi smeli iz tega po
datka k le p a ti, da vlada v druž
benem sektorju vsesptošna po
štenost, v zasebnem pa prevladu
jejo kriminalci in tatovi.
Vsekakor kaže, da zasebniki
zelo varjujejo svoje premoženje
in poizkušajo včasih že za raz
bito šipo „spraviti v tek “ vse
organe pregona i n ‘pravosodja,
od milice in inšpekcije preko to
žilstva do sodišča. Skratka: store
vse, da bi jim bila storjena škoda
povrnjena.
V družbenem sektorju je
tatvin in povzročene škode go
tovo precej več kot v zasebnem,
vendar je prijav manj. N.ekateri
se izgovarjajo, d a je vzrok v tem,
ker je treba pri prijavah izpolniti
vrsto ,,papirjev" in ker bi izgub
ljeni delovni čas za reševanje ta
kih zadev znatno presegel vred
nost tatvine oziroma škode.
Vendar pa sc dogaja, da delov
na organizacija ne prijavlja tatvin
ali ponarejanja, tudi če gre za
znatne zneske. Celo nasprotno;
odgovorni ljudje v podjetjih se
včasih prizadevajo, da bi take
primere zakrili. Z a^rblju joče je,
da odgovorni ljudje, ki bi morali
skrbeti za družbeno premoženje,
storilce varujejo. Boj proti go
spodarskemu kriminalu ne bo
učinkovit, če ^ri tem ne bodo
pomagale največ same gospodar
ske organizacije.
Nerazumljivih odločitev pa je
še več. Sodnik porotnik glasuje
za oprostitev, ko tega očitno ne
bi smel. V podjetjih pogosto
okrive za nesrečo tistega, ki se je
ponesrečil, in ne onega, ki je za
dejanje ali za varstvo pri delu od
govoren.
Taki in podobni primeri po
vedo, da ptovemo v nevarne
vode. Našo barko moramo vse
kakor usmeriti spet v vode, kjer
bodo imele resnk;a, poštenost in
pravica največio veljavo.
J. PRIMC

Majska „Naša vez**, glasilo ribni
škega INLESA, poroča o lanskem
gospodarjenju v podjetju, o obiskih
visokih republiških predstavnikov,
ki so si ogledali tudi INLES, delu
samoupravnih organov in o obeh
majskih praznikih. Inž. Hočevar na
daljuje s predstavljanjem ameriške
firme Andersen Corporation. Ostali
članki so posvečeni šolanju, delu
sindikata, gasilcev, prehrani, telesni
kulturi, delu kluba zdravljenih alko
holikov in še nekaterim zadevam,
pomembnim za vse občane.

Od besed k dejanjem
V INLESU v Ribnici je bil pred
kratkim posvet predsednikov sindi
kalnih organizacij tega podjetja,
predsednikov c e n tra ln ^ a delavskega
sveta in upravnega odbora ter pred
stavnika osnovne organizacije ZK,
na katerem so obravnavali delo
družbeno-političnih organizacij v
podjetju in organov samoupra.vljanja. Ugotovili so, da bo potrebna
večja prizadevnost političnih organi
zacij, posebno sedaj, ko so v pod
jetju že začeli uresničevati ustavna
dopolnila v zvezi z organiziranjem
temeljnih organizacij združenega
dela.
Ugotovili so tudi, da bodo morali
izboljšati informiranost članov de
lovne skupnosti. Poudarili so še, da
je pri vprašanju osebne odgovornosti
končno že treba preiti od besed k
dejanjem.
^

V aprilu letos se je na območju
matičnega urada K očcv^ rodila
deklica. - Poročflo se je 8 parov. Umrli so: Marija Hodnik, invalidska
upokojenka iz Morave 4, stara 71
let; Marya Ožbolt, družinska upoko
jenka iz Črnega potoka pri Kočevju
1, stara 74 let; Alojz^ IGepac, u po
kojenec iz Stalcaijev 8 , star 79 let;
Ivan Zanoškar, upokojenec iz Ko
čevja, Podgorska, V. blok, star 76
let; Franc Kocjan, upokojenec iz
Salke vasi 38, star 75 let; Terezija
Domijan, družinska upokojenka iz
Livolda 53, stara 65 let; R udolf
Križ, upokojenec iz Kočevja, Rožna
ulKa 34, star 84 let; Terezija Martin
čič, družinska upokojenka iz Gor
njih Ložin 17, stara 78 let, in Marija
Kobal, družinska upokojenka iz
Kočevja, Cesta na Trato 27, stara 74
let.

b o l j Sa
ORGANIZACIJA

Samoupravni organi m strokovne
službe v kočevskem delovnem ko
lektivu „Melamin** so se odločili, da
bodo posvečali več pozornosti no
tranji organizaciji podjetja in siste
matizaciji delovnih mest. Izdelali so
že poseben pravilnik, ki podrobno
ureja ta vprašanja. Iz njega je tudi
razvidno, koliko' je sektorjev in
kakšna strokovna izobrazba je za
posamezna delovna mesta ptitrebna.
l^drobncje so obdelana tudi ostabi
vprašanja organizacije tega podjetja.
-<ir

ka Benčina; 7. r.: Mateja Ilc, Rija
Turk, Boštjan Debeljak in Andrej
Rus; 8. r.: Janko lic. Dragica Tanko
in Miran Gorše.
Na občinskem tekmovanju pa so
prejeli srebrno Vegovo priznanje: 6.
r.: Miran Bartol (Ri), Rajko Klun
(L. p.), Marjan Tekavčič (Ri) Bojan
Kos (Ri), Breda Bambič (Ri), Ma
rinka Mihelič (So), Alenka Benčina
(Ri), §lavko Sakšek (So), Benko
Henigman (Ri), Vida Rus (Ri), Ma
rija Merhar (Ri) in Janez Andoljšek
(Ri); 7. r.: Mateja Ilc in Marko Mal
nar, oba iz Ribnice, in 8 . razred:
Franc Pertot iz Ribnice.
Na področnem tekmovanju iz

Mladi prestopniki

tH(
lia
i>di
Kaznovanje mladih prestar
.
- iJJ i»V5
nikov torej ni osnovni
preprečevanje m ladin^ega ■
minala. Najpomembnejše je ^
praviti možnosti, da bi ottoK
del slabe Zglede. IzkuŠnje kS^
da včasih zaide na slabo po^* ^ "
otrok iz urejene družine, a
otrok običajno napake n®
novi, ker se starši zavzamejo
ga pripeljejo na pravo pot. Iztirjenim otrokom je
pomagati, da bodo živeli v
nem okolju, da bodo in}®.
m em e možnosti za učenje •
bodo kasneje dobili tudi
tev. Tako usmerjanje mladih
stopnikov na pravo pot
^
hteva več denarja, časa in 'J u
predvsem takih ljudi, ki
znali otroku vzbuditi željo
nečem plemenitem, dobreinPrevzgoja prestopnikov
rej draga in naporna, vendaj^
za družbo še dražje, če se
prevzgoje ne bi lotili. ^

2e danes se ve, kdo bo iztiril
Lani je občinsko sodišče v
Kočevju obravnavalo 29 mladoletnikov iz ribniške in le 24 iz
kočevske občine. Tako se je
prvič zgodilo, da je bilo pred
snHnilfnm
rihniških knt
kr»sodnikom vnn
več ribniških
kot ko
čevskih mladoletnikov.
Do mladoletnih prestopnikov
smo pogosto zelo kritični in jih
hitro obsojamo, ker poznamo le
dejanje, ki so ga storili, ne pa po
goje, v katerih so živeli in so pri
peljali otroke oziroma mladolet
nike na slabo pot.
Prav imajo tisti, ki trdijo, da
bi že danes lahko našteli otroke
- med njimi tudi take, ki še ne
obiskujejo šole - pa bodo čez
kakih 10 let skoraj gotovo za
bredli v kriminal. Izkušnje nam
reč jasiio kažejo, da zaidejo na
slaba pota predvsem otroci iz ne
urejenih družin, kjer starši pi
jejo, sc pretepajo, kregajo, kjer
obrekujejo, kradejo ali se gredo
pred otrokom celo skupinski
seks itd.

Priznanja aktivistom.
Pred kratkim so prejeli priznanja
m značke najzaslužnejši aktivisti
Rdečega križa iz ribniške občine, in
sicer: France Benčina, Gizela Lev
stik, Amalija Levstik, Ljudmila Lav- rič in A nton Hace, vsi iz Travnika;
Francka Mohar in Pavla Kordiš iz
Segove vasi; Anica Marjanovič, An
tonija Jereb in Milka Lavrič s Hriba;
Tilka Debeljak, Albina Krže, Ivana
Lavrič, Angela Turk in Pavla Košmrlj iz Retij; Antonija Mohar in Da
nila Knavs iz Malega Loga; Zofija
Pajnič, Slava Drobnič, Francka Ve
sel, Anica Košmrlj. Ivan Cuderman,
Ladka Češarek in l*'ranc Pihler iz So
dražice; Angelca Kos, Marija Golja,
dr. Vida Cvar, dr. Rozalija Benčina,
Minka Joras, Ivana Živanovič in
Vesna Lavrič iz Ribnice; Karolina
Požar - Žimarice, Terezija Grivec Grčarice, Fani Vilevald - Ortnek in
Ivanka Bartol - Dolenja vas.

RIBNICA:
LEP DAN MLADOSTI
25. maj, rojstni dan predsednika
Tita in dan mladosti, so v Ribnici
tepo proslavili. V letnem gledališču
v gradu je bila kulturna prireditev,
na kateri so učenci ribniške osnovne
šole nastopili s pestrim sporedom, ki
je bil v celoti posvečen rojstnemu
dnevu tovariša Tita. Program ro po
pestrili harmonikarji ribniške glav
bene šole. Na tej svečanosti so pode
lili številnim učencem ribniške, dolenjevaške, suške in velikopoljanske
šole bralne značke, in siccr Levsti
kove in Cankarjeve: bronaste, sre
brne in zlate.

Gibanfe prebivalstva

Občinska skupščina Kočevje je
na zadnji seji razrešila dolžnosti čla
na sveta za nar9 dno obram bo Sta
neta Lavriča in Jožeta Markoviča,
za novega člana sveta pa je imeno
vala Jožeta Novaka. Članstva v svetu
za družbeni plan in finance je razre
šila Rudija Rauha, na njegovo mesto
pa imenovala Antona Levstika.

KOČEVSKE N0U16E
DOLENJSKI LIST

Nova »Naša vez«

RAZREŠITVE IN
VOLITVE

Zakaj ie bil tisti .sestanek
ZKGP, ki sc je začel ob 17. uri, za
ključen že ob 23.30?
Samo zato, ker je vsem usluž
bencem zmanjkalo cigaret.

Na občinskem prvenstvu ,,Vesele
šole“ so ribniški šolarji zasedli vsa
prva mesta, in sicer: 3. razred An
drej Mate, 4. r. Alenka Nadler, 5. r.
Stane Babič, 6^. r. Marjan Tekavčič,
7. r. Boštjan Debeljak in 8 . r. Marjan
Košele.
Na šolskem tekmovanju mladih
matematikov so si priborili bronasto
Vegovo priznanje; 6 . r.: Bojan Kos,
Benko Henigman, Vida Rus in Alen-

nemškega jezika, na katerem®
delovale šole od Kolpe do Lju“
(tudi Stična), je edino Dragic*,
ko iz 8. a razreda ribniške
segla vseh 60 možnih točk. T'
naslednjih štirih mestih so kal
Ribničanje, in sicer: 2.
Arko 58 točk, 3. do 4. Andrej
57 to čk in 5. Tatjana SoW
točk.
Ob dnevu mladosti so [
osnovne šole Ribnica odprli
t\
„.^ladi o Titu**, na sam dan
dosti pa so organizirali sv^ai*’
delitev bralnih značk, ki jih J®]
jelo približno tri četrtine vsen
niških šolarjev. 27. maja so n:
tudi na reviji mladinskih PJ
zborov v Zagorju. Že za dan
so ^ e č a n o sprejeli v mla*
organizacijo 127 pionirjev

DELA JE ZA VSE
I

Letos spomladi je bilo v ribniški
občini skupno zaposlenih nekaj nad
2170 delavcev, od tega okrog 80 v
zasebnem sektorju. Od skupnega
števila zaposlenih je nad 870 žeha,
od tega okoli 50 v zasebnem .sek
torju. Vajencev je bilo 114, od toga
14 pri zasebnih obrtnikih. Podjetja
potrebujejo še približno 150 delav
cev oziroma delavk ustreznih kvalifi
kacij. Hkrajj pa je bilo pri Zavodu
za zaposlovanje prijavljenih za delo
nad 170 ljudi, od lega kar 155 žena.

PRIZNAVALNINE
Trenutno prejem ^^ ribniški obči
ni 119 ljudi priznavalnine. Povpreč
na priznavalnina znaša 145.50 din.
Na nedavni seji komisije, ki vodi
skrb za borce NOV pri občinski
skupščini Ribnica, so opnivili revi
zijo prejemnikov priznavalnin in
sk1«mii, da jo bodo dvaj.si-tim uki
nili, > e r imajo večje dohodke, kot
jih določa cenzus za prejenihnjo pri
znavalnine.
-r

NI ZIDARJEV
IN CEMENTA
Gradbena sezona je v ribnišlci
občini tudi leto^ razgibana, posebno
v Ribnici in okolici. Zato primanj
kuje zidarjev, zidarske storitve pa s<.)
drage. Kdor se ni dovolj zgodaj za
ložil « cementom, so sedaj jezi, ker
cementa primanjkuje.
-r

Stran uredil: J02E PRIMC

ž e od zime sem prihajajo v Sodražico stro^ za n o v o ^ ^
dvorano obrata Donit, za katero je, kot poročajo
RAZGLEDI, temeljni kamen že položen. Nova d v o ra n P® ^ j
delovnih mest v eč in za 5 milijonov dinaijev večjo
izvodnjo, merila pa bo 1200 kvadratnih metrov. (Foto: J-

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI
NIC VEC v o d e v Do nedavne
ga je bila „poplavno obm očje" tudi
okolica ribniških stolpičev. V dežju
so ljudje, ki niso imeli obutih škor
njev, zajemali v čevlje vodo. Zdaj se
je položaj izboljšal, a ne le zaradi
lepega vremena, pač pa tudi zato,
ker so poti do stolpičev pred krat
kim nasuli.
PREPLAŠENI - Vozniki novo
meškega rallyja so zelo zbegali Rib
ničane in izletnike, ker so vozili po
Ribnici zelo drzno, prehitevali na
ovinkih, trobili, izsiljevali prednost
itd., čeprav jo bilo ločono, da bodo
vozili po vseh prometnih predtiisih.
t e k m o v a n j i : RIBlCi:V
Čla
ni RD Ribnica so lekmovali v ,,suhih“ disciplinah. V skupni uvrstitvi
so bili najboljši; 1. Andrej Vidic, 2.
dr. Božidar Voljč m 3. Boris 1'clicijan. Zmagovaloc jo dobil pokal, naj
boljši trije pa diplome.
POL DRI ZA KRUH
Na niv
davnem sindikalnem,plenumu so kar
pol uro posvetili ra/pravi o kruhu, se
pravi slabi oskrbi z njim in slabi ka
kovosti. Za kruh in meso so v Rib
nici spet vrste, /.a kruh ne kaže. da
bi .so položaj i/.lu>ljšal, nekateri me
nijo, da sc bo stanje prej poslabšalo,
ker bo pi-karija ukinila nočno delo.
Občani so ra/o^arani nail slabo
oskrbo s kruhom in mesom. Trdijo,
da pri tej oskrbi od lota 1946 do
danes ni nobenega bistvenega na
pi od ka.

občan
vprašuje

/ iV

o d fl®
- In kaj pnčakujeŠ
nem plenumu?
- 1*0 partijskem so
plave, zdaj čakam pa su>0‘

,
V;
Ifc,

- Kaj bo pa zdaj.
^
pevski zbor utihnil? _
fP
Nič hudega,
iiu u v ^ a , saj
^
vaditii ribniške gospe
gospe. ' „oPjii,
ilaj zjutraj so prav K'l’r,ko"
od ,,Ceneta*' proti
ulici.

i

inJ U
l
Zakaj je Bistrica P®
in kaliel?
lel?
K;iže, da nckatcri'fl^Hot^
nom .še vedno ni ja ‘.no

■.

In kakšen skk'p J*za peko kruha?
Ua ga bomo p<-'^"
opekarni.

RE5ET0
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■1^ SO v kasarni „Bela skrajina“
v m o j A i ia
iskupno
a i v u p i i v r počastili dan mladosti ih Titov jubilej pioniiji in mladinci
občine ter pripadniki JLA. Imeli so prisrčen kulturni program, obenem pa podelitev
)(io^^
zaslužnim miaamcem
mladincem m
in najboljšim ekipam,
^ , ki so se izkazale na športnih^tekmovanjih.
_______ ___
^ob
^^*uznun
priznanja so dobili tiidi vojaki od svojih starešin. Mladina in gostje so bili po slovesnosti
^ ““•jeni je na odlično vojaško kosilo. (Foto: R. Bačer)
lo n ifil* I

^

Do kdaj delavčev dopust na njivi?

MALO TAKIH PRIMEROV:

libčani sami zgradili tovarno
bo za Poljansko dolino zgodovinski dogodek: odprt bo prvi induobrat podjetja KOMET - Stari trg z okolico bo zaživel - Takega
krajevnega praznika, kakršen bo letošnji, še niso imeli

j® minilo, kar so
rim J , J ^ s k e doline s prostooh
začeli graditi induIjjJjj,
za letošnji krajevni
^®delu
bodo svečano odprli.
>viiij uj ’•
nikdar svoji zgodelovne organizacije
>>0
.sektorja, se bo začelo
zato, ker ni bilo
‘ Si^^ z a zaslužek, so se vasi

tri praznike
4

28. maja, so v Crnomso jetn ico pionirBin
rojstni dan maršala
^jev
25-letnico delovanja
N je ^^Icev. Pred gasilskim do^
pokrovitelja prirePiouiDolenjka, razvil gasi^
prapor Marjan Polovič,
Nct
občinske konSterk razdelil
Be.
priznanja Osvobodilne
^
priredili tudi
Sjev-oJi?,* program. Sprevod
K ili
^ katerem so soJ so^H ?®stje iz Brežic, Krške'’>nat
je krenil skozi
gasilskim

j® bilo v Semiču srečaki
obeh belokranjskih
lan-.
partizanke sodeloL'
manevrih „Svoboda
je rp.» . . udeleženkam ma
la'^ nn^^'^bUŠki štab za splošni
izrekel priznanja in
e pa so tudi skromna

5l

Di^

/

okrog Starega trga čedalje bolj
praznile. Odhajanje v svet je bilo tod
v navadi že desetletja, toda zadnjih
10 let je postalo še očitnejše.
Trdoživ živelj iz generacije sred
njih in starejših let, ki je bil primo
ran ostati na pol opuščenih kme
tijah, si je dolgo prizadeval za zapo
slitev v domačem kraju. Ta želja bo
zdaj izpolnjena. Veliko mladih, ki
delajo trenutno v raznih industrij
skih k r^ ih doma ali na tujem, se bo
prej ali slej vrnilo.
Največ zaslug za napredek, ki bo
z zlatimi'črkami zapisan v zgodovini
Starega trga, imajo občani samL
Ljudje so darovali čez 80 kubikov
lesa, polovico prevozov lesa in žaga
nja so opravili zastonj. Tri četrtine
del za tesanje ostrega je bilo nareje
nega z udarniškim delom. Ljudje so
s traktorjem prostovoljno 258 ur
dovažali pesek, vsako od 180 gospo
dinjstev pa je dalo 20 do 25 udarni
ških ur. Tudi 5 zidarjev in 3 ple
skarji so tri dni brezplačno delali.

VSAK DAN BLIŽE
Dela pri gradnji ceste od Tajčbirta do Smuške luže lepo napredu
jejo. Buldožer bo svoje v kratkem
ko n č a l Trasa nove ceste je že lepo
vidna. Ce ne bi vreme letošnjo po
mlad tako nagajalo, bi se po novi
cesti že lahko vozili z avtomobili. Ta
cesta K velikega pomena za doma
čine, ki stanujejo v hribu in se vo
zijo na delo, prav tako pa za razvija
joči se turizem. Krajevna skupnost
Semič ima za te stvari izreden smi
sel

poletne ženske obleke vam svetujem o
'^ezen ogled najnovejših m odelov v velik i izbiri

T yGleieksUV' črimomelj

Vrednost del, opravljenih od dobri
organizaciji z udarniškim delom,
znaša okrog 200.000 dinarjev. Se
veda je pomagala tudi občinska
skupščina Črnomelj in še nekateri
drugi, zlasti pa podjetje KOMET iz
Metlike, ki je dobavilo oprem o in
prevzelo delo v stavbi.
Zaenkrat bo 20 žena, že priuče
nih v Metliki, takoj zaposlenih v do
mačem k r^ u , te pa bodo posto^ m a priučevale še druge doma
činke. Računajo, da bo jeseni že ve
čina od 80 prijavljenih za dek> do
bila zaposlitev.

LIKOF V DOBLIČAH
Prejšnji teden so na novem gasil
skem domu v Dobličah postavili
streho in smrekico za likof. Stavbo,
v kateri bodo imele poleg gasilcev
prostore tudi vse vaške družbene
organizacije - prav tako bo v njej
■dvorana - so ljudje zgradili največ s
prostovoljnim delom ., Dobili so
samo 12.000 din družbene pomoči,
vse ostalo pa so naredili sami. Pred
sednik Ruciolf Butala je bil res priza
deven, pohvalo pa zaslužijo & vsi
drugi, ki so kakorkoli pomagali.

Samo Vida
Spehaijeva Vida zapušča letos
osnovno šolo na Vinici, a je že,
povsem nehote, postala slavna
osebnost. Skromno dekletce bi
strega uma, svetlih las in živah
nih oči nikdar ni mislilo, da
bodo njeno ime poznali tisoči
sovrstnikov iz vse domovine in
da bodo celo pisma uglednih
državnikov vsega sveta prihajala
na njen naslov.
Kdo je skrivnostna Vida?
Predsednika Kluba O ZN ,ki seje
z več akcijami proslavila daleč
od d o m a č e ^ kraja in preko
meja domovine. Se posebno domisleni so bili mladi Viničani
letos, ko so za rojstni dan pred
sednika Tita zbrali na tisoče

.INOMAUSKI DROBIR

~ Organizatorji
, C o b i& '^ lja jo . kat^o bi od>''
spodrsljaj na prire'h
l?^očno motijo mnogi
^
prireditvenem
ML*%Dai
^ aparati med mnosn
. ^ *iarodnih nošah,
[jlc*'
Prir’
bi vsak zasebnik,
k
slikati od blizu,
ini*'
rtf'
I f,J

i.:;^A D 0 STI, ki so ga v
počastili s prograv ni
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V metliški občini je okrog 2000 delavcev, toda večina ne pozna dopusta in
pravega oddiha - Lani je nekaj dni letovalo na morju samo 113 neposred
nih proizvajalcev - Letos kaže še slabše!
Regres za letovanje ni več odvisen
od dobre volje posameznih kolekti
vov, temveč je dobil svoje mesto v
samoupravnih sporazumih. Gre za
napredek, s katerim pa ne moremo
biti zadovoljni, če le globlje pogle
damo vanj.
V metUški občini so lani regrese
izplačali sicer vsi kolektivi, toda v
zelo različnih zneskih. Po 300 din
so dobili zaposleni pri Metlikatransu
in Mercatoiju, po 400 din so dali v
tovarni Beti, v Novoteksu in na
osnovni šoli. Komunahio podjetje je
svojim ljudem izplačalo 450 din re
gresa, dom počitka in zdravstveni
dom sta dala po 550 din, po 600 din
pa so dobili le v podjetju Komet, v
lekarni in občinski upravi.
Zlahka lahko ugotovimo, da re
gres ni porabljen z a to , čemur je na
menjen. Komaj vsak 17. delavec si

prste, na kaj takega niti ne pomi
slijo. Tako stanje ugotavljamo več
let, ne da bi se vpra^li, koliko časa
bodo proizvajalci vzdržali obreme
nitev. Trdo delo v službi, še trše
doma izpodkopava moči in zdravje.
Zaman bi pričakovali, da bo letos
v tem pogledu dosežen napredek,
kajti podražitve se m očno poznajo v
vsakem hišnem proračunu. Najbrž
bo regres še v več primerih prelit v
umetna gnojila, v ad b en i material ali
obleko za otroke. Do kdaj tako?
Ugotavljamo in se ponavljamo, a
leta bežgo.
R. B.

Metliški sindikati uresničujejo svoj program
družbenega izobraževanja
Občinski sindikalni svet v Metliki
ima v načrtu še v sezoni pred polet
nimi počitnicami začeti z družbe
nim izobraževanjem, kot imajo zapi-

Spodrsljajček
Ko so gostje ob pravi poletni vro
čini 26. maja po Kmečki ohceti na
valili v prenovljeni hotel na okrep
čilo, so bfli mnogi razočarani. Ni
bilo sladoleda, zmanjkalo je limon.
Na ta račun se je v slaščičarni na
trgu trlo ljudi.

VEČINA ZA VIATOR
Prejšnji teden so zaposleni v to
varni BETI na referendumu glasovali
za ločitev enote GOSTUR in pripo
jitev le-te k ljubljanskemu podjetju
VIATOR. Od 1423 vpisamh v vo
lilni imenik je glasovalo 1321 zapo
slenih ali 92,83 odstotkov. Za pripo
jitev k Viatoiju je glasovalo Kar
85,87 odstotka članov kolektiva.
Referendum je bil dobro priprav
ljen, zato je tudi uspeh primeren.

Ob tednu Rdečega križa je mestni
odbor RK v Metliki organiziral zbi
ralno akcijo, ki je nad pričakova
njem uspela. Pionirji so zbra li po
hišah nad 500 kg perila in drugih
oblačil, ki jih bodo razdelili najbolj
potrebnim na podeželju. Tudi nabi
ranje prostovoljnih denarnih pri
spevkov je bilo uspešno.

TUDI V AMERIKO

pisem pionirjev iz vse Jugosla
vije, najboljša med njimi pa bo
tovariš Tito dobil v knjigi kot
darilo njegovih mladih prijateljev
in občudovalcev.
Vse to je bil razlog, da je Vida
Špehar med 35 najbolj priza
devnimi slovenskimi družbenimi
delavci iz vrst mladih, ki'so 22.
maja dobili v Ljubljani letošnja
mladinska priznanja.
Ko čestitamo Vidi, veljajo če
stitke vsem njenim sodelavcem,
prizadevnim
članom
Kluba
OZN.

privošči pravi, resnični oddih. Ve
čina porabi letni dopust za delo na
njivah ali v vinogradih, za gradnjo
hiše in podobno. V času, ko bi si
delovni ljudje morali nabirati novih
moči za proizvodnjo v gospo
darstvu, še bolj garajo.
Počitniška domova imata samo
tovarni Beti in Novoteks, a tudi tu
jim ne uspe neposredne proizv^alce
spraviti na morje ali v planine, če
prav so možnosti ugodne. V počitni
škem domu tovarne Beti je lani leto,valo vsega 226 zaposlenih, od tega
samo 116 neposrednih proizva
jalcev; v Novotelcsovem dom u pa je
bilo na počitnicah 249 ljudi, toda
samo 7 delavcev.
Praksa kaže, d a se za oddih v dru
gem kraju odločajo le samski delav
ci, medtem ko delavske družine z iz
jemami, ki bi jih lahko prešteli na

Izobraževanje po načrtu

SKORO VSI SO DALI

J S ly

ustanova začele poslovati. Nova var
stvena ustanova bo predvidoma
odprta jeseni, v njej pa bo tudi nekaj
mest za dojenčke.
S o l e v d o m a C i o b C i n i bodo
v letošnjem letu dobile 20 odst.
sredstev več za kritje materialnih iz
datkov. Napredek je precejšen, ven
dar pa ta denar ne zadošča, saj
pušča v celoti odprto vprašanje inve
sticijskega vzdrževanja stavb.
V AKCIJI ZA LEPSO podobo
mesta je že nekaj uspehov, predvsem
se vidi v večji čistoči na ulicah, toda
cvetja na večini oken Se ni videti. Se
veliko bo treba narediti, da bo
Črnomelj videti prijaznejši za tu
rista.
UMRL je Stanko Žvab iz Dolenje
vasi pri Črnomlju, star 60 let.

27. maja popoldne so imeli mladinci tovarne BETI v gosteh predstavnike mladinskih aktivov iz vse
Slovenije, s katerimi imajo stike. S kulturnim programom so počastili dan mladosti in rojstni dan
predsednika Tita, zatem pa v lepo urejenem nasadu pred tovarno odkrili spominsko ploščo ter zasadili
srebrno smreko. (Foto: R. Bačer)

Kolektiv metliške tovarne BETI,
ki šteje okrog 1.500 ljudi, si je v
zadnjih letih pridobil kupce v vseh
evropskih deželah, pomembnejši
uspeh pa so letos dosegli tudi z izvo
zom na ameriški trg.

ŠKODOŽELJNOST
PA TAKA!
V Metliki se je na pomlad pojavil
nov način načrtnega uničevanja
okrasnih rastlin in drevja. S kemič
nimi sredstvi za zatiranje plevelov
uničujejo nekatere (dobro znane)
osebe trud posameznikov. Ce kdo
misli, da mu tuje drevje dela škodo,
bi bilko na zakonit način prišel do
svoje pravice, ne pa da uničuje tujo
last na svojo pest.
J. T.

stran uredila; RIA BACER

sano v svojem delovnem programu.
24. maja je bil za uvod seminar o
^ilagoditvi statutov ustavnim spre
membam, ki ga je vodil Bogdan Pe
trič, diplomirani pravnik in strokov
njak za ta vprašanja iz Ljubljane.
Namenjen je bil sindikalnim vod
stvom in predstavnikom delovnih
organizacij.
Junija bo sledil seminar z isto vse
bino za predstavnike družbenih
organizacij, poleg tega pa sta v na
črtu še dve predavanji o prilagoditvi
pravilnikov o delitvi dohodka in
osebnega dohodka samoupravnim
sporazumom. Vse to je za metliško
območje dragocen pripomoček za
delo, kajti znano je, da pravnikov ni
in se povsod lovijo pri urejanju teh
zadev.
Jeseni bo sindikat nadaljeval z
družbenim izobraževanjem v obliki
sindikalne šole, poleg tega pa bo so
deloval tudi pri prizadevanjih za
dvig splošne izobrazbene ravni zaposleiuh. Začela bo delati večerna
osemletka za zaposlene, ki jo bo
or^nizirala delavska univerza.

Metličani, ki so v narodnih no
šah sprendjali ženine in neveste
10 tujih dežel in 6 naSh parov,
so se m o r ^ s tujci sporazume
vati večinoma z rokami. Pa je
vseeno 3o, zlasti pri mojstru
Č m u^ju, ki je imel za pasom
vedno pofaio bari^o. (Foto; R.
Bačer)

SPREHOD PO METLIKI
Z VECEROM p e s m i , plesov in
glasbe je v Metliki gostovalo Kulturno-umetniško društvo Svoboda iz
Kidričevega. Gledalci so goste toplo
pozdravili, posebno folklorno sku
pino, ki je izvedla tudi nekaj belo
kranjskih plesov. Ker je bila prire
ditev popoldne, je bila bolj slabo
obiskana.
STARI ŽELEZNI MOST, k ije od
otvoritve novega stal nasproti Popo
vičeve hiše, razdirajo. BU je skrajni
čas, ker so domačini že dajali prip>ombe, češ, ali tega materiala ne
bodo uporabili kje drugje.
NA NEPREGLEDNEM priključ
ku Vinogradniške ceste in CBE so
postavili prometno ogledalo. Tako
je vožnja dosti bolj varna.
BREZVESTNI VOZNIKI so po
polnoma uničili nasad rož pred ben

cinsko črpalko. Delavci komunal
nega podjetja so navozili novo
zemljo in zasadili rože. Podoba ben•clnske črpalke bo spet lepša. Do
kdaj?
POT DO GOSTISCA Veselica je
bila zelo slaba, a so jo zaradi Kmeč
ke ohceti za silo uredili. Zlasti nepri
merni so ostri zavoji, zato avtobusi
še vedno komaj zmagujejo pot.
V POČASTITEV dneva mladosti
je imel na Trgu svobode krajši kon
cert Silvester Mihelčič. Po sporedu
je bil ples kar na trgu, udeležilo pa
se ga je veliko mladih ljudi. Podobne
prireditve so bile tudi po vaseh.
METLIŠKA FOLKLORNA SKU
PINA, ki jo sestavljajo večinoma
mladi, je nastopila tudi v Ljubljani v
hali TivoU v okviru prireditve Kmeč
ka ohcet.

metliški tednik
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IVtck, 2 . junija
! r.t/
Sobota, 3 . junija
l’.i\l.
Nedelja, 4 . junija - I kiiv
l\MK(Jcljck., 5 . junija
\ \ i l . rija
1 orck, 6 . junija - Zdeiiko
Sruda, 7 . junija - Zorica
Četrtek, 8 . junija - Medard

BREŽICE: 2. in 3. junija amer.
barv. film „Imenovali so jo Kobilica“ ; 4. in 5 . junija amer. barv. fibn
„V dobi chariestona“ ; 6 . in 7. junija
amer. barv. film „Simbad, pomor
ščak".
ČRNOMELJ: 2. in 3. junija amer.
barv. film „Quo vadis“ ; 3. in 4. ju 
nija amer. barv. film ,,0uo vadis“ ; 4.

in 7. junija ;uid. barv. tilni ..Doktor
v s t i s k i " . Od 5. do 9. junija fran
coski Inirv. lilni-..Nič ro/natcga /a
;ij.’cnta OSS 1 I 7".
KOS I ANJI VICA: 3. junija amer.
barv. tlim ,,Zakleti Holandec^; 4. ju
nija .uneriški barvni film ,,Alarm v
Fajerkriku".
Ml, I LIKA: Od 2. do 4. junija
franc. barv. film „V znaku Montc
Qirista“ . Od 2. do 4. junija angl.
barv. film ..Prevara in zabloda“ . 7.
in 8. junija zahodnonemški barvni
fibn „Zdravnik iz San Paulia“ .
MIRNA: 3. in 4. junija „Čudež
ljubezni“ .
MOKRONOG: 3. in 4. junija me
hiški barvni film „Zlati petelin“.
RIBNICA: 3. in 4. junija ital.
barvni fibn „Grič škorujev“ .
ŠENTJERNEJ: 3. in 4. junija „7
žensk za 7 kavbojev**.
TREBNJE: 3. in 4. junija amer.
avanturistični barvni film ,J4eprekosljivi**.
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SLUŽBO

DOBI

NUDIM SOBO in nagrado za varstvo
otroka dc^oldne. Preskrbim tudi
službo. Hilda Gradišek, Vevče
101, 61260 Ljubljana-Polje.
GOSPODINJSKA
POMOČNICA,
začetnica, dobi takoj službo.
Možnost priučitve šivanja. Po
nudbe na Dol. list pod „Popol
danska zaposlitev**
DELAVCA za delo pri stroju, vest
nega, poštenega, nealkoholika,
lahko je tudi upokojenec - delo
po učinku - sprejmem v delovno
razmerje. Kovačič, Plastični iz
delki, Novo mesto.
FANTA za priučitev livarskemu po
klicu (lahko je tudi brez osem
letke), mlajšega ali z že (Odslu
ženim vojaškim rokom, sprejmem
takoj. Edvard Selan, „Livarstvo**,
61000 Ljubljana, Savlje 74.
V SLUŽBO SPREJMEM 4 klepar
ske pomočnike (lahko priučene),
3 vajencc in 2 ključavničarja. Pla
ča po dogovoru. Samsko stano
vanje zagotovljeno. Nastop mo
žen takoj. Ciril Strajnar, splošno
kleparstvo. Opekarska 34, Ljub
ljana.
SPLOSNA b o l n i c a N ovo mesto
sprejme več delavk za pomožna
dela. Kandidatke naj se osiebno
zglasijo na upravi bolnišnice.
SPREJMEM ŽENSKO za varstvo 2
otrok. Preskrbljeno stanovanje in
hrana in dobro plačilo. Zglasite se
pri: Mihelčič, Crtomirova 31,
Ljubljana.
VAJENCA za krojaško obrt sprej
mem takoj ali po dogovoru. Krojaštvo Karel Kovačič, Kolodvor
ska 2, Novo mesto.
V UK SPREJMEM 3 vajence za klju
čavničarsko stroko. Nagrada v
prvem letu 500 din, ostalo po doovoru. Ključavničarstvo Jože
'rtalič, Paderšičeva 36, Novo
mesto.
SPREJMEM v uk več vajencev za
sobopleskarsko stroko. Stano
vanje preskrbljeno, v času šolanja
plačam poleg nagrad vse stroške
bivanja v internatu. Franc Klo
bučar, Smrekarjeva 30, Ljubljana,
tel. 57-984.
ISCEM prklnega moškega (od 30 do
50 let) za pomoč na kmetiji. Sta
novanje in hrana v hiši - ostak)
po dogovoru. Jože Toporiš, Sred
nja vas 14, Golnik.
„BOHOR**, Sevnica, Glavni trg 33,
sprejme v delovno razmerje va
jence, priučene delavce in po
močnike pleskarske stroke.
VAJENKO frizerske stroke iz bliž
nje okolice Brežic sprejme frizer
ski salon Cateške Toplice. Vpra
šajte med 10. in 19. uro.
ISCEM žensko za 8-urno pomoč k
tričlanski družini. I.ukšič, Krista
nova 32, Novo mesto.
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ŽELIM se zaposliti kot strežnica v
preprosti gostilni. Naslov v upravi
lista (1264/72).

STANOVANJA
OTROKL BI PAZILA tistomu, ki bi
nama oddal sobo in kuhinjo. Var
stvo zagotavljam v dopoldanskem
času ali pa v izmeni. Naslov v
upravi lista (1225/72).
ISCEM neopremljeno sobo in ku
hinjo s sanitarijami v Novem me
stu, po možnosti v Bučni vasi ali
Bršlinu. Plačam za leto dni vna
prej. Ponudbe pod „Plačam
vnaprej**.
ŽENSKI ODDAM samsko sobico.
Oglasite se: Jandrič, Zagrebška 8,
Novo mesto.
MLAD
IZOBRAŽENEC
išče
opremljeno sobo v Novem mestu
pod kakršnimi koli pogoji. Sobo

potrebuje v začetku julija. Intere
senti dobijo naslov v uredništvu
lista pod šžfro „Nujno**.
NUJNO POTREBUJEM enosobno
stanovanje ali vsaj neopremljeno
sobo. Sonja Vizjak, Paderšičeva
3, Novo mesto.
ODDAM stanovanje dvema dekle
toma. Naslov v upravi lista
(1260/72).

M otorna vozila
PRODAM nov avto fiat 750, karamboliran, prevoženih 3000 km. Na
slov v upravi lista (1256/72).
PRODAM ZASTAVO 750 v dobrem
stanju, letnik 1966. Ogled v po
poldanskem času. Ludvik Saje,
Goriška vas 2, Mim a p eč.
PRODAM m otor Jawa ^ c i a l ,
90 ccm. Anton Kirn, G o rič a vas
8, Škogan.
PRODAM Šk o d o , letnik 1965, po
delih. Informacije na telefon
21-844, PuUč.
PRODAM AVTO Opel-rekord 1967
v brezhibnem stanju, po ugodni
ceni. Naslov v upravi lista
(1283/72).

P R O D A M
PRODAM OSTREŠJE. Cena po do
govoru. Karel Pirh, Podgora 17,
Straža.
PRODAM GARAŽO na Mestnih nji
vah. Informacije na telefon
21-564, Švajger.
PRODAM MLATILNICO z dvojnim
čiščenjem v dobrem stanju in
krožno brano. Jože Lindič, Dra
ma 15, Šentjernej.
PRODAM mlatilnico, ki reta in trosi
v dobrem stanju. Stanko Brajer,
Omuška vas 4, Trebelno pri Mo
kronogu.
PRODAM KOSNJO sena v nedeljo,
4. junija. Prešeren, Zagrad 3,
Otočec ob Krki.
PRODAM SPALNICO in kuhinjsko
pohištvo. Jež, Gotna vas 75,
Novo mesto.
PRODAM košnjo. Anton Hrastar,
Bršlin 17, Novo mesto.
PRODAM macesnove plohe. Roz
man, Ždinja vas, Otočec ob Krki.
PRODAM košnjo sena. Jože Pucelj,
Novo mesto. Partizanska 1.
PRODAJAM pristen cvetlični med.
Uroš Kaste lic, Trdinova 5 a
(blok), Novo mesto.
PUHALNIK, malo rabljen, 50 cm,
prodam. Ivan Dule, Stranje,
Šmarješke Toplice.
PRODAM seno in deteljo na rastilu.
Žibert, Zagrebška 29, Novo me
sto.
ZARADI SELITVE ugodno prodam
kuhinjsko pohištvo, električni
štedilnik, štedilnik na drva - ka
binet „Gorenje**, oljno peč
„Emo 8**, kavč in kombinirano
omaro. C^led m ožea vsak dan od
14. do 16. ure. Barun, Koštialova
39, Novo mesto.
PRODAM enkrat rabljene deske,
punte in male salonitke. Gotna
vas 28, Novo mesto.
PRODAM vprežni obračalnik v zelo
dobrem stanju, Rudolf Andvešek,
Slatnik št. 7 pri Žlebiču, Ribnica
na Dolenjskem.
PRODAM PUHALNIK za seno in
kabino za traktor Ferguson po
ugodni ceni. Anton S ^in a , ftilozje 9, Gradac.
PRODAM zaradi selitve roalnico,
skoraj nov kombiniran štedilnik
(elektrika, plin), pomivalno mizo,
peč na oye EMO 3 in transistor.
Paderšičeva 3, Novo mesto.
PRODAM nove gumi vozove (13 do
14 in 15 col). Jože Tomc, Lavrica
14, Škofljica.
PRODAM rabljeno harmoniko CFB.
Tone Šuštaršič, Prilozje 6 , Gra
dac.
UGODNO prodam rabljeno kosil
nico Alpma. Janez Sekula, Ko
roška vas 12, Stopiče.

PRODAM malo rabljen moder otro
ški voziček, stajico in prenosno
barako za orodje in kokoši.
Krajnc, Adamičeva 36, Novo
mesto.
PRODAM vprežne grablje, voz na
trda kolesa, smrekove plohe,
kompletno ostrešje (grušt). Žefran, Gotna vas 23, Novo mesto.
PRODAM KOSILNICO BCS. Vinko
Kos, Martinja vas 8, Mokronog.
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KMETIJSKA ZADRUGA Črnomelj
objavlja prodajo stanovanjske hiše
in senika na Planini za 5. junij
1972 ob 9. uri na Planini
UGODNO prodam visokopritlično
stanovanjsko hišo v centru Kr
škega.
Ponudbe
pod
šifro
„BCKŽ**.
V DOLNJI STRAŽI prodam sta
rejšo hišo, po želji tudi nekaj
zemlje. Naslov v upravi lista
(1248/72).
PRODAM HiSO s štirimi prostori v
Željnah 22 pri Kočevju. Inte• resenti se lahko z^asijo pri Ja
nezu Kožarju, Salkavas 108, Ko
čevje.
PRODAM majhno posestvo s staro
hišo, primemo za več vikendov,
dva sadna vrta z vsemi vrstami
sadja, 40 arov orne zemlje. Cena
po dogovoru. Jože Jalovec, Izvir
2, Cerldje ob Krki.
KUPIM zazidljivo parcelo za vikend
ali starejšo hišico v bližini Krke
ali Save, kjerkoli na Dolenjskem
ali Spodnjem Štajerskem. Po
nudbe pošljite na upravo lista pod
„CC 70.000**.
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MOSKI, star 51 let, razvezan, ne po
svoji krivdi, z lepo pokojnino in
svojo hišo, želi spoznati žensko
od 40 do 45 let, lahko z enim
otrokom. Zaželena dobra gospo
dinja. Ponudbe pod šifro: „Lepo
je res na deželi**.
POROČNI PRSTANI! - Ce ste v
zadregi, kakšen prstan bi podarili
svoji ljubljeni, obiščite zlatarja
Otmarja Zidariča v Gosposki 5 v
Ljubljani (poleg univerze). - Z iz
rezkom tega oglasa dobite 10
odst. popusta!

Dragi mami ih atu Novakovima iz
Drenja čestitamo za njuno 20.
obletnico skupnega življenja. Že
limo vama še veliko veliko zdravih,
srečnih, zadovoljnih in veselih skup
nih let, obenem pa se vama zahva
ljujemo za ves vajin dosedanji trud
za nas in želimo, da bi bil naš dom
še rr^rej tako topel kot do sedaj.
Hvaležni otroci: Marinka s Slavkom,
Olgjca, Jožica, Ivica in Stefan.
Dragemu sinu oz, bratu Velimirju
Bahoiju iz Dragatuša, zaposlenemu
v Frankfurtu, iskreno čestitajo za
njegovo dvojno praznovanje ter iz
polnitev vseh želja ata, mama, sestra
ter stara mama.

m

ŽIVINSKI SEJEM v Škocjanu pri
Novem mestu bo v ponedeljek, 5.
junija. Naslednji sejem pa bo 15. ju 
lija.

PLETILJE, kvalitetne ščetke za
vse pletilne stroje nabavite pri Slav
ku Armiču, Tržaška 52, Ljubljana.
Po težki bolezni nas je za vedno
zapustila draga žena, mama in stara
mama

ANTONIJA GORŠE,
roj. KUŽNIK
<
iz Poljan
pri Dolenjskih Toplicah
Iskreno se zahvaljujemo vsem sose
dom, prijateljem in sorodnikom, ki
ste nam v težkih trenutkih kakor
koli pomagali, nam izrekli sožalje
ter pokojni prerani grob zasuli z
venci in cve^em. Posebno se zahva
ljujemo gospodu župniku za obred
ter kolektivu „Novoles**. Vsem še
enkrat hvala
Žalujoči: mož Miha, sin Miha,
hčerki Marica in Tončka z druži
nami, sestra in bratje ter dmgo so
rodstvo
Ob težki izgubi naše drage mame,
stare mame, prababice in sestre

MARIJE ŠTEFANlC
Gor. Pirošice,
Cerklje ob Krki
se zahvaljujemo vsem sorodnikom in
vaščanom, ki so jo ^^)rcmili na zad
nji poti in darovali vence ter nam
izrekli sožalje. Posebno se zahvalju
jemo gospodu župniku iz Podbočja
za poslovilni govor ter vojni pošti
Cerklje ob Krki, podjetjem Itas, Trikon in Inkop iz Kočevja za daro
vane vence.
Žalujoči; sinovi Lojze, France,
Miha, Jože in Karel z družinami, ter
hčerke Neža, Mimi in Rezi z dniži-

V globoki žalosti sporočamo
vsem sorodnikom, prijateljem in
znancem, da je tragično, kot žrtev
prometne nesreče, umrl 26. aprila
1972, pri Unterrotu v Zah. Nemčiji
naš ljubljeni, srčno dobri zet, mož,
očka, sin edinec, svak in nečak

HANS MAILE
Pokopali smo ga v Nemčiji 29.
aprila 1972 v prezgodnji grob. Ostal

Pretekli teden so v brežiški po
rodnišnici rodile: Bariča Mogulič iz
Slave gore - dečka; Stefica Perbar
iz Laduča - dečka; Anica Markovič
iz Budinjaka - Alena; Nada Kcmosič iz Samobora - Sanjo; Hedvika
Volaš iz Amovili sel - Saša; Helena
Cižnek iz Dovškega - Jerneja; Ma
rija Prali iz Breg - Marjano; Dragica
Kolar iz Kraljevca na Sutli - dečka;
Djurdjica Povh iz Obrežja - Ro
mana; Marjeta Oreškovič iz Sevnice
- dečka; Verica Kuševič iz Senkovca - Ivico; Marija Cenčič iz Bre
žic - deklico; Magda 1'uks iz Artič
- Zorana; Marija Budna iz Krajnih
brd - deklico; Frančiška Devetak z
Vel. Kamna - Borisa; Marija Milenovič iz Bušeče vasi - dečka;
Djurdja Zupančič iz Krškega - de
klico. - Čestitamo!
BREŽIŠKA

KRONIKA NESRI-C

Pretekli teden so se ponesrečiH in
iskali pomoči v brežiški bolnišnici:
Marija Vogrinc je padla in si poško
dovala desno nogo; Neža Žibert je
padla v stanovanju in si poškodovala
levo nogo; Valentin Domihič si je
pri prometni nesreči poškodoval
glavo in obe roki; Frančiška Domitar si je poškodovala peto, ko so
ji na nogo padla vrata; Josip Mesarič
si je pri prometni nesreči zlomil levo
nogo; Antona Jurčeca je nekdo po,vozil z avtomobilom in mu poško
doval glavo in desno nogo; Stjepana
Gmajneija je nekdo povozil z avto
mobilom in mu zlomil desno nogo;
Nikola Tropina je padel z avto
mobilom s ceste in si poškodoval
glavo, trebuh in prsni koš; Rudi
Volk je dvignil težak koš in si zlomil
rebra; Ivan Hrvol je padel s stola in
si poškodoval desno nogo; Stane
Janc je padel s traktorja in si po
škodoval levo nogo; Rudi Jevšnikje
padel z balkona na glavo; Jožeta Subana jc pritisnil voz in mu poško
doval rebra; Anton Hering je padel z
motoijem in si poškodoval desno
roko in glavo; Olga Leskovšek je
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Delovni odbor za postavitev osnovne šole - spomenika NOB v
Cerknem predvideva, da bo nova šola odprta za pouk v septembru
1972, Zato prosi ponovno vse partijske tečajnike, ki so bili na par
tijskih tečajih I. in II. partijske šole za Primorsko in Gorenjsko v letih
1943/1945, če še niso poslali svojih osebnih podatkov s točnim
naslovom sedanjega bivališča, naj jih čimprej pošljejo.
Dalje prosi odbor vse partij.ske tečajnike, naj sporočijo, če razpola
gajo s spomini na partijske tečaje. Ves zbrani material in dokumen
tacija bosta vključena v muzej NOB v Cerknem.
Sporočila pošljite na naslov: Odbor za postavitev šole - spome
nika NOB v Cerknem,,Republiški odbor ZZB NOV Slovenije, Ljub
ljana, Beethovnova 10.
Ponovno vljudno vabimo vse tečajnike, naj po svojih močeh
podpro z denarnimi zneski gradnjo šole, ker sredstev še primanjkuje.
Denar pošljite na tekoči račun št. 5202-652-66 pri SDK Idrija Sklad za postavitev šole v Cerknem.
Odbor za postavitev šole spomenika NOB v Cerknem

tefSTTlAl

GRADITELJI, POZOR! Bloke
različnih dimenzij in strešno valo
vito opeko, podobno italijanski, raz
ličnih barv, dobite po konkurenčni
ceni pri Toniki Vodopivc, Stolovnik
49, Brestanica.

N

vsem tečajnikom Partijske šole za Primorsko in Gorenjsko v
času narodnoosvobodilnega boja

Neža Pene, Gorenja vas 47, Šmar
ješke TopUce, prepovedujem vožnjo,
liojo in pašo kokoši po mojem vrtu.
Kdor prepovedi ne bo upošteval, ga
bom sodno preganjala.

KVALITETNO IZOLIRAM cevi
centralne kurjave. Ponudbe pod
„Manjša poraba goriva**.
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Prosimo, da me Mira Macele-Moravec ne obrekuje in ne daje lažnih
izjav o meni, k ^ ti drugače jo bom
sodnijsko preganjala. Dragica Košir,
Partizanska 4, Novo mesto.

GRADITE HiSO, preurejate sta
novanje, želite imeti topel dom, vso
instalacijo centralne kurjave vam po
konkurenčnih cenah montira Jože
Papež, Instalacije centralnih kurjav.
Mestne^njive 14, Novo mesto.

Hvala za vašo kri,
ki rešuje življenja!

Pretekli teden so darovali kri na novomeškem transfuzijskem od
delku: I ranc Hrovat, Alojz Pavlin, Poide l ink, Ivan Vidic, Alojz
Hudoklin, Franc Bartolj, Matjan Bukovec, Vladi Cizelj, 1’ranc Kukman, Riliard Romili, Marjan Kraševec, Alojz Oven, Alojz Božič, Jože
Slak, Viktor Velše, Tihomir Pavlovič, Jože Kraševec, 1'ranc Kuzma,
Milan Vidlinovič, l' rane Šk.'jkovec, Sonja Vaš, Jože Con ta, Jože Cola
rič, Leopold Jarc, Rifik Hasič, Alojz Suklje, Anton Luzar, Ivan Laič,
Maks Zupančič, Gajo Dukič, Ivan Plut, Tone Meglič, Bojan Pavlič,
Nikola Kerčevič, Radovan Stanojevič, Ismet Aličehajič in Djevet
Žilić, člani Pionjija, Novo mesto; l*ranc Andrejčič, Franc Staniša,
Ivan Božič, Franc Lobe, Martin Rajk, Stane Bogolin, Jože Goršin,
Janez Jurgalič, Peter Šuštaršič in Rudi Andruščiščen, člani IMV,
Novo mesto; Anton Gregorčič, obrtnik iz Bršlina; Marjan Osolnik,
Vinko Osolnik, Marija Sivak, Ivan Zupančič in Franja Pavlin, člani
Krke, tovarna zdravil. Novo mesto; Ivanka Petan, Ivan Petan, Jožica
Pavček, Mirko Irt, Mirko Črnič, Franc Pirc, Jože Hočevar in Jože
Bobnar, člani Novolesa, Straža; Franc Hrovatič, član OMP Inštalater,
Novo mesto; Franc Kuplenik, Marija Zarabec, Ana Cesar, Jože Smre
kar, Amalija Verbič, Justi Damjanovič, Jože Udovič, Blagoje Kostadinovski, Danica Udovič, Majda Kastelic, Jelica Spasovski, Vinko Bo
jane, Jože Novak, Ivo Hidek in Franc Pintar, člani Novoteksa, Novo
mesto; Pepca Jerman, članica Pekarne, Novo mesto; Stanka Mehle,
Marija Lenarčič in Stojan Majcen, člani Zavoda za zdravstveno var
stvo, Novo mesto; Slavka Dolinar, gospodinja iz Polhovice; Viktorija
Košir, gospodinja iz Dolnje Straže; Janez Kuplen in Branko Fink,
člana Keramike, Novo mesto; TUka Bogovič, članica KZSZ Novo
mesto; Martin Turk, kmet iz Sela pri Z ečjem vrhu; Tone Polc, član
Hidrometeorološkega zavoda. Novo mesto; Tadej Retelj, član Zavoda
za zdravstveno varstvo, Novo mesto.

M

KUPIM dobro ohranjen kombiniran
levi vzidljiv štedilnik na trdo go
rivo in elektriko ali biez elek
trike, neijaveč. Božič, Cankarjeva
24, Novo mesto.

R

nam bo nepozabljen v najlepšem
spominu. Vsem, ki ste nam ustno ali
pismeno izrekli sožalje in sočustvo
vali z nami, iskrena hvala!
Gor. Ložine, 22. maja 1972
Neutolažljivi: tast Leopold Lev
stek in tašča Ana, hčerka Matilda
Maile, roj. Levstek, z otrokoma Bri
gito in Petrom ter drugo sorodstvo
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padla z lestve in si poškodovala
hrbtenico; Vera Pristolič je padla
pod traktor in si poškodovala tre
buh in desno nogo.

ja - dečka, Danica Kraševec iz Praproč - dečka, Marija Mežnar iz Ve- ■
likega Orehka - dečka in Martina
Sipelj iz Spodnjih Vodal - dečka.
Čestitamo!

»»BOHOR«, l^vnica
Pretekli teden so v novomeški po
rodnišnici rodile: Julijana Kovačec
iz Vavte vasi - Darjo, Matilda Plevanč iz Gmajne — Aleksandra, Mira
Mihič iz Gornje Straže - Ljubomira, Hedvika Jaklič iz Šent
ruperta - Alenko, Ivanka Glivar s
Potoka - Tatjano, Valči Jerele iz
Gomile - Tanjo, Vera Skrtič iz Dol
njega Prilešča — Jasminko, Anica
Zunič iz Cmečevasi - Anico, Stan
ka Jen kole z Dvora - Frenka, Cvet
ka Povhe iz Dolnjega Vrhpolja —
Cvetko, Marija Lavrič iz Vjbovcev Borisa, Jožefa Pečavar iz Nestoplje
vasi - Viljema, Marjeta Dubravicaz
Broda - Gorana, Fani Trpine iz Za
grada - Jano, Jožica Kozjan iz MetUke - Mateja, Martina Brulc iz Sliv-

r

DOGODEK ZA SEVNICO!

^

Sevničani, ki se presenetljivo,
vendar zasluženo nahajajo na
vrhu republiške rokometne lige
bodo imeli v nedeljo ob 10. uri
izredno pomembno srečanje s
Piranom. Organizatorji so prepri
čani, da bo svoje ljubljence pri
šlo bodrit vsaj 1000 gledalcev.^

spor oča
vsem k o o p e ra n to m in
p o slo v n im p a rtn e rje m ,

da se 10. junija 1972
preseli v nove upravne
prostore v Kvedrovo 28,
Sevnica.

Izlet v Zeltvveg

25. junija bo v Zeltwegu na Osterreichringu dirka avtom obil^ih kon
struktorjev za svetovno prvenstvo
prototipov. SK AMD Novo mesto J* *
pripravlja avtobusni izlet na ogled
duke. Stroški na udeleženca (prevoz
in vstopnica) znašajo 120 dinarjev,
za člane AMD Novo mesto in drugih
dolenjskih društev 100 dinaijev. Od
h o d . ^ v nedeljo, 25. junija, ob 4.
uri zjutraj iz Novega mesta, povra
tek okrog 23. ure zvečer istega dne.
Prijave in vplačila sprejema pisarna
AMD Novo mesto (telefon 21-264)
do 15. junija.
m.

DOLENJSKI LIST
U S T A N O V I T E L J I : o b C ln s k e k o n f e r e n c e S Z D L B r e ž i c e , Č r n o 
m e l j , K o č e v j e , K r š k o , M e tl ik a , N o v o m e s t o , R i b n i c a , S e v n i c a in
T rebnje.
IZ D A J A T E L J S K I S V E T ; F r a n c B eg. V ik to r D rag o š, T o n e G ošn i k , J o ž e J e k e , T o n e K l e n o v š e k , F r a n c L a p a j n e , T i n e M o le k ,
L o j z k a P o t r č ( p r e d s e d n i c a s v e ta ) , S l a v k o S m e r d e l , F r a n e S t a j ,
d o h a r in I v a n Ž lv ič .
U R E J U J E U R E D N I Š K I O D B O R : T o n e G o S n ik (g la v n i in o d g o 
v o r n i u r e d n i k ) , R ia B a č e r , S l a v k o D o k l, M a r j a n L e g a n , J o ž e
P r i m c , J o ž e S p l l e h a l , J o ž i c a T e p p e y , I v a n Z o r a n In A l f r e d Ž e le z 
n ik . — T e h n ič n i u re d n ik : M a rja n M o šk o n .
I Z H A J A v s a k č e trte k — P o s a m e z n a šte v ilk a 1 d i n a r — L e tn a
n a r o č n i n a 49 d i n a r j e v , p o l l e t n a 24,50 d i n a r j a , p l a č l j i v a v n a p r e j —
Z a i n o z e m s t v o 100 d i n a r j e v a li 6 a m e r i š k i h d o l a r j e v o z ir. 20 D M
(a li u s t r e z n a d r u g a v a l u t a v v r e d n o s t i 6 Z D A d o l a r j e v ) — D e v iz n i
r a č u n : 521-620-1-32002-10-8-9.
O G L A S I : l e m v iš in e v e n e m s t o l p c u (45 m m o z ir. 10 c ic e r o )
33 d i n , 1 c m n a d o lo č e n i s t r a n i 45 d i n , 1 c m n a p r v i, s r e d n j i / In
z a d n j i s t r a n i U sta : 66 d in . V s a k m a l i o g l a s d o 10 b e s e d 10 d in ,
v s a k a n a d a l j n j a b e s e d a 1 d in . Z a v s e o s t a l e o g l a s e In o g la s e v
b a r v i v e l j a d o p r e k l i c a c e n i k St. 4 o d 6. I. 1971. — Z a o g l a s e o d g o 
v a r j a M i r k o V e se l.
T E K O Č I R A C U N p r i p o d r u ž n i c i S D K v N o v e m m e s t u : 521-8-9
— N A S L O V U R E D N I Š T V A IN U P R A V E : 68001 N o v o m e s t o . G la v n i
t r g 3 — P o š t n i p r e d a l 33 — T e l e f o n : (068) 21-227 — N e n a r o č e n i h
r o k o p i s o v in f o t o g r a f i j n e v r a č a m o — T i s k a t i s k a r n a » L j u d s k e
p r a v ic e « v L j u b l j a n i .

I RADIO
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poleti ."neoporečne
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M. D osto jev ^?
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”^ i a žena“ Glasii^«
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LJUBLJANA!
Poročila — Turistični mq)otki za
naše goste iz tujine - 12.30 Kmetij
ski nasveti - inž. Mileva Kač: Njiv
ski poletni škropilni koledar 12.40 Pihalni orkestri - 13.30 Prip o ro č ^ o vam . . . - 14.10 Med zbo
ri Emila Cossetta — 14.30 Naši po
slušalci čestitk o in pozdravljigo 15.30 Glasbeni intermezzo - 16.00
„Vrtiljak** - 17.10 Ponedeljkovo
^asbeno popoldne - 18.35 Interna
469 — 19.00 Lahko noč, otroci! —
19.15 Minute z ansamblom Mihe
Dovžana — 20.00 Iz vokalno-instmm oitalne literature našega stole^a —
22.15 Za ljubitelje jazza.
TOREK, 6. JUNIJA; 8.10 Oper
na matineja — 9.35 Slovenske na
rodne bo pel Sen^emejski oktet 10.20 Pri vas doma - 11.00 Poro
čila - Turistični n ^ o t k i za naše
goste iz tujine - 12.30 Kmetijski
nasveti —dr. Janez Br^ez; Zajedalci
peija in kože pii perutnini - 12,40
Z domačimi godci in pevci - 13.30
P r^ o ro č ^ o v am ,.. . - 14.30 Z
ansamUom Mojmira Sepeta - 15.30
Glasbeni intermezzo - 16.00 „Vrtiljak“ - 17.10 Popoldanski simfo
nični koncert - 18.15 V torek na
svidenje! - 19.00 Lahko noč, otro
ci! - 19.15 Minute z ansamblom
Dorka Skobemeta — 20.00 Proda
jalna melodij — 20.30 Radijska igra
- Evald Flisar; „Sodniška zgradba**
- 22.15 Naš skladatelj Risto Savin.
SREDA, 7. JUNIJA: 8.10 Glas
bena matineja — 9.25 Z Ljubljan
skim jazz ansamblom - 10.20 f t i
vas doma — 11.00 Poročila — Turi
stični n ^ o t k i za naše goste iz tujine
- 12.30 Kmetijski nasveti - inž.
Olga Stefula: Vinogpdniško usmer
jena kmetija in njen dohodek 12.40 „Od vasi do vasi“ — 13.30
PriporoČgo v a m . . . - 14.30 Naši
poslušalci čestitajo in pozdravljajo
- 16.00 „Vrtiljak** - 17.10 Jezi
kovni pogovori - 18.15 Popevke Ju 
reta Robežnika - 19.00 L ^ k o noč,
otroci! — 19.15 Glasbene raz^ednice — 20.00 Simfonični orkester
RTV Ljubljana v stereo studiu 22.15 S festifalov jazza
ČETRTEK, 8. JUNIJA: 8.10
Operna matineja — 9.35 Pesmi in
plesi jugoslovanskih narodov 10.20 Pri vas doma - 11.00 Poro
čila - Turistični n ^ o t k i za naše
goste iz tujine - 12.30 Kmetijski
nasveti — Lojze Kastelic: Tehnolo
gija čebelarjenja v nakladnem panju
- 12.40 Igrajo pihalne godbe 13.30 Priporočajo vam . . . 14.45
„Mehurčki** — 15.30 Glasbeni inter
mezzo - 16.00 „Vrtiljak** - 17.10
Koncert po željah poslušalcev —
18.15 Orgle v ritmu - 19.00 Lahko

z a h v a l a

• letu s ta ro s ti n a s je za vedrto z a p u s tila d r a g a m a m a

ANA JUNC
Iskren

babica v pokoju

z a d n j i ^ l ' ^ t ^ l j u j e m o v sem , k i so jo s p re m ili n a
P osebnn
^
d a ro v a li cv etje, n a m iz re k li sožalje.
O točec p® ^ ^ '^ ^ I j u je m o d e lo v n e m u k o le k tiv u H o te la
• g ospod u ž u p n ik u , o sn o v n i šoli O to čec te r
v a šč a n o m .

otroci z družinami in drugo sorodstvo.

za h v a la

b boleči IzkuKi »1
d ra g e g a m oža, o četa, s ta re g a o četa
in b r a t a

«ŽETA ŠUŠTERŠIČA
I2 H ru S ev ca 13
“ *®adsk;ega u p o k o je n c a

s® isk r

vsem , ki s te ga sp re m ili n a
sebno se z a h v a l 1’
p o k lo n ili v e n c e in cv e tje . P o 
d a rje n i venec d r
k o le k tiv u N O V O T E K S za pos t r e ž n e m u ' i n
d ru g im z d ra v n ik o m
N ovem m estu 7
P lju č n e g a o d d e lk a sp lo šn e b o ln ice
fodbi in pevcpm • ^'"^^^Ijenje in nego v času bolezni.
'^aSčanom 7a
S tra ž e , gospo du ž u p n ik u za o b red
'^so pom oč. V sem Še e n k r a t n a jle p š a
h v a la !
2 al

uševec, K a rlo v a c , B u en o s A ires
ujoči: ie n a a . .
bčerka* Jo ž ic a z d ru ž in o ,
*je te r d ru g o so ro d stv o

dolgih
tr p l je n j a je u g a s n il naS lju b i m ož, oče, sin
in b r a t
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^ POLDE SLADIC
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noč, otroci? - 19.15Minute s tiiora
Silva S tin d a - 20.00 Četrtkov v&čer domačih pesmi in n ^ e v o v —
21.00 Večer s slovenskim pisate^em
Pavletom Z id c e m -- 22.15 Novejši
posnetki poljske muzike iz našega
arhiva.
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Zdravstveni dom
Kodevje-Ribnica
išče

za takoj

SOBO V KOČEVJU
za zobozdravnico
Ponudbe pošljite na
upravo Zdravstvenega
doma v Kočevju.

RADIO SEVNICA
NEDELJA, 4. JUNIJA: 10.30
Reklame in o ^ s i — Po dom ače z
ansamblom „Gorenjci** — Obiskali'
smo vzorno kmetijo Franca Radiška
z O rehovca - Žabavna glasba 7.
uganko - Kako deluje judo sekcija
pri TVĐ „Partizan** - Z a v ^ o g M
nekaj — l3om počitka Impoljca (re
p o rte ru zapis o razvoju m uspehih
te ustanove) — 12.30 Poročila —Č e
stitke in pozdravi naših poslušalcev
- 15.00 Zaključek.
SREDA, 7. JUNIJA: 16.00 Poro
čila - Reklame in oglasi — Po do
mače — 7. junij — spominski dan
slovenskih izgnancev — Disco klub
brez imena - 'Bonton pri nas - 15
m inut za pop glasbo — 18.00 Za
ključek oddaje.

#

Tečaj za voznike!
Avto-m oto društvo
N ovo m esto
prireja

tečaj za voznike
motornih vozil
A, B in F kategorije
P r ija v e s p r e je m a p is a r 
n a AIMD — C e sta h e ro 
je v 27 (G asilsk i d o m ) —
v k lju č n o d o 7. W . 1972.
T e č a j b o tu d i v P o d 
tu r n u . -

Vaše sanje —
lasten dom
Sanjajte
konkretno
svetuje

karavana

TELEVIZIJSKI
SPORED
N ED EU A , 4. JUNUA
9.00 MADŽARSKI TV PRE
GLED (Pohoije, Plešivec) (Bgd) 9.40 PO DOMACE z ANSAM
BLOM VILUA PETRICA (Lj) 10.12 KMETIJSKA ODDAJA (Bgd)
- 10.55 MOZAIK (I j) - 11.00
OTROŠKA MATINEJA: Sebastijan
in Mary Morgan, Boj za obstanek
(Ij) - 11.50 MESTECE PEVTON
( l j) - 12.40 TV KAŽIPOT (do
13.00) ŠPORTNO POPOLDNE (Lj)
- 18.00 LASTNA SENCA - barvni
film o Elizabeti L (Lj) - 19.30
FILMSKA *BURESKA (Lj) 19.45 aK C A K (Lj) - 20.00 TV
DNEVNIK (Lj) - 20.25 3-2-1 (Lj)
20.30 REZERVIRANO ZA
BLEJSKI FESTIVAL (JRT) (Lj) pribl. 21.30 ZABAVNO GLAS
BENA ODDAJA (Zg) - 21.55
Šp o r t n i p r e g l e d ( j r t ) 22.25 p o r o č i l a (Lj)
p o n e d e l j e k , 5. JUNUA
16.15 ODPRTA UNIVERZA
(Bgd) - 16.45 MADŽARSKI TV
PI&GLED (Pohoije, Plešivec do
17.00) (Bgd) - 17.45 I. Rosič:
VRNITEV - zadnja oddaja iz serije
RIKI (Lj) - 18.05 RISANKE (Lj) 18.15 OBZORNIK (Lj) - 18.30
Se s t s r e C a n j z b a r k e r j e m serijski film (I j) - 18.55 MOZAIK
( l j) - 19.00 MLADI ZA MLEDE
(Sar) - 19.45 KRATEK H LM ( l j)
- 19.50 CIKCAK (Lj) - 20.00 TV
DNEVNIK ( I j) - 20.25 3-2-1 ( l j )
- 20.35 V OGLEDALU CASA:
Trenutek miru — dokumentarna
drama (Lj) - 22.05. MONITOR (Lj)
- 23.05 TOROClLA (Lj)

TOREK, 6. JUNIJA
17.15 MADŽARSKI TV PRE
GLED (Pohoije, Plešivec do 17.30)
(Bgd) - 17.45 L. Suhodolčan:
KROJACEK HLACEK - III. del
(U ) - 18.00 RISANKE (Lj) 18.10 OBZORNIK (Lj) - 18.25
NASTOPA BADEN POWELL barvna oddaja (I j) — 18,55 MO
ZAIK - 19.00 ENOTE ZAZNAMO
VANJA - oddaja iz cikla Možgani,
barve! ( I j) 19.20 OBLIKO
VANJE - potrošniška družba in
oblikovalec (Lj) - 19.50 OKCAK
(Lj) . - 20.00 TV DNEVNIK (Lj) 20.25 3-2-1 (Lj) - 20.35 VRNITEV
V ŽIVLJENJE - francoski fUm (Lj)
- 22.35 STARI MOJSTRI - Mihael
Stroj - barvna oddaja (Lj) - 22.55
POROČILA (Lj)
SREDA, 7. JUNUA
16.45 MADŽARSia TV PRE
GLED (Pohoije, Plešivec do 17,00)
(Bgd) - 17.50 SEBASTIJAN IN
MARY MORGAN — serijski barvni
film (Lj) - 18.15 OBZORNIK (Lj)
- 18.25 JAZZ NA EKRANU: Jazz
orkester romanske Švice - II, del
(Lj) - 19.00 MOZAIK (Lj) - 19.05
OD FILMA DO FILMA (Lj) 19.20 S KAMERO PO SVETU Daleč je rodni kraj (Avstralija) (Lj)
- 19,50 CIKCAK (Lj) - 20,00 TV
DNEVNIK (Lj) - 20.25 3-2-1 (Lj)
- 20,35 1. Sekulič: KRONIKA
VAŠKEGA POKOPALIŠČA - 1,
del (Ij) - 21.20 ZBOR VOLILCEV
RATEČE (Lj) - 22.20 POROCiLA
(Lj)
ČETRTEK, 8. JUNUA
16.45 MADŽARSKI TV PRE
GLED (Pohoije, Plešivec do 17.00)
(Bgd) - 17.45 VESELI TOBOGAN:
O rkvenjak - II. del (Lj) - 18.15
OBZORNIK (Lj) - 18.30 BOJ ZA
OBSTANEK - barvni fUm (Lj) 18.55 MOZAIK (Lj) - 19.00 Q V IUZACIJA: Protest in komunikacije
- barvna odd, (lj) - 19.50 CIK
CAK (Lj) - 20.00 TV DNEVNIK
O j) - 20.25 3-2-1 (Lj) - 20.35
ČETRTKOVI RAZGLEDI; Primer
Gorišnica ( I j) - 21.35 BOS SKOZI
PEICEL - japonska nadaljevanka
(U ) 22.25 ZGODBA ANE
FRANK - balet (Lj) - 22.50 PO
ROČILA (Lj)

PETEK, 9. JUNIJA ,
16.45 MADŽARSKI TV PRE
GLED (Pohoije, Plešivec do 17.00)
(Bgd) - 17.45 VOJVODA (Trapollo
HH 33) (Lj) - 18.15 OBZORNIK
(Lj) - 18.30 GLASBA IZ STUDIA
B - 4. del barvne oddaje (Ij) 18.45 CESTA IN MI - Varno v
^emi (U ) - 18.55 EKONOMSKO
IZRAZOSLOVJE: Necarinska za
ščita (Ij) - 19.00 MESTCCE PEV
TON (Lj) - 19.50 CIKCAK (Lj) 20.00 TV DNEVNIK (Lj) - 20.25
3-2-1 (Lj) - 20.35 DOGODIV
ŠČINE ROBINA HOODA (Lj) 22.10 POKAL PEVCEV - posnetek
(Ij) - 23.10 POROCiLA (Lj)
SOBOTA, 10. JUNIJA
16,35 DRŽAVNO PRVENSTVO
V JAHANJU - II, del (Lj) - 17.35
PO DOMACE Z ZADOVOLJNIMI
KRANJCI - II, del (Lj) - 18,05
OBZORNIK (Lj) - 18.20 DISNEYEV SVET (Lj) - 19.10 MOZAIK
(Lj) - 19.15 HUMORISTIČNA OD
DAJA (Bgd) - 19.45 KRATEK
FILM (Lj) - 19.50 aK C A K (Lj) 20.00 TV DNEVNIK (Lj) - 20.25
3-2-1 ( I j) - 20.35 TV KRIŽANKA
- zabav, glasbena oddaja ( I j) 21.35 NA POTI K ZVEZDAM barvna oddaja ( l j ) - 22.00 TEK
MECA — serijski barvni film ( l j ) —
22.50 TV KAŽIPOT (Lj) - 23.10
POROČILA (Lj)

Posebna izdaja poroča
kje, kaj in kako lahko
zidate v vseh 60 občinah
Slovenije
Dobite jo p ri vašem
prodajalcu časopisov.

RADIO BREŽICE
ČETRTEK, 1. JUNIJA: 16,00 do
16.15 Napoved programa, poročila,
^ o r t in turistični napotki - 16,15
do 17,00 Nove plošče RTB Aktualnost tedna, obvestila in rekla
me - 17.00 do 18.00 Glad)ena od
daja: Sami ste izbrali.
SOBOTA, 3. JUNIJA: 16.00 do
16,30 Pol ure za pop ^asbo — 16.30
do 16.40 Radijska univerza - 16.40
do 17.10 Med zabavnimi zvoki ne
kaj obvestil in reklam ter melodija
za vas — 17,10 do 17,30 Za naše
najmlajše - 17,30 do 18.00 Narod
nozabavne na valu 192 m,
NEDELJA, 4, JUNIJA; 10.30
Domače zanimivosti - Poročili s
seje občinskih skupščin Brežice in
Krško - Za naše kmetovalce: dipl.
veterinar Janko Vizjak: Poreklo bi
kov za osemenjevanje - Nedeljski
zapis: Vsak dan pripravljeni za
obrambo domovine (ob 30-letnici
vojnega letalstva), obvestila, reklame
in spored kinematografov — 12.00
do 15.30 Občani čestitajo in po
zdravljajo.
TOREK, 6, JUNIJA: 16.00 do
16.15 Napoved programa in sreča
nje s koroškimi pevskimi zbori 16.15 do 17.15 Poročila in ^ o rtn i
pregled - Novo v knjižnici - Jugoton vam predstavlja - Kaj prinaša
nova številka Dolenjskega Usta —
Obvestila, reklame in filmski pregled
- 17.15 do 17.30 Iz življenja v JLA
- 17.30 do 18.00 Mladinska oddaja.

Z DE V TOKIO!
List DELAVSKA ENOTNOST bo 20. novembra letos
praznovala svojo tridesetletnico. Tudi vi se uvrstite v krog
njenih prijateljev, postanite bralec našega tednika, naročite
se nanj! Delavska enotnost - zanesljivo najcenejši tednik na
tržišču.
Razen tega, da vas Delavska enotnost vsak teden sproti
seznanja z aktualnimi dogajanji v vašem podjetju, vašem
kolektivu, vašem kraju, v vaši organizacni, v vaši občini —
VAS VSAK MESEC TUDI NAGRADI,
V jubUejnem tridesetem letu smo v uredništvu Delavske
enotnosti namestily dva bobna sreče in ju napolnili z boga
timi nagradami Prvi boben sreče je namenjen našim novim
in starim naročnikom, ki so poravnali naročnino za Delavsko
enotnost za prihodnjih 12 mesecev. Drugi boben sreče je
rezerviran za vse, ki zbirajo nove naročnike za naš list. Vsak,
kdor zbere med svojimi sodelavci, prijatelji-ali znanci pet
novih naročnikov, bo vsakokrat prejel bogato knjižno na
grado, hkrati pa kupon za nagradno žrebanje.
Kmalu se bosta že v tretje zavrtela naša bobna sreče!
Čakajo vas bogate nagrade. Bi morda želeli z Delavsko enot
nostjo v Tokio? Sodelujte v naših nagradnih žrebanjih, tudi
VI POSTANITE PRIJATEU DELAVSKE ENOTNOSTI, ki
izhaja že trideset let!

KEGLJIŠČEodprto od 10. do23.ure!
0 Vse ljubitelje kegljanja obveščamo, da je na štiristeznrai avtomatičnem
kegljišču NAMA v Gaju uveden nov obratovalni čas:

nama

#

ODPRTO JE VSAK DAN OD 10. DO 23. URE, razen ob ponedeljkih.

#

Poleg alkofaiolnih in brezalkoholnili pijač dobite v bifeju na kegljišču
tudi razne specialitete na žaru, tople in hladne sendviče in odprto pivo.

#

Izkoristite svoj prosti čas na kegljišču NAMA v Gaju v Kočevju!

KOČEVJE
DOLENJSKI LIST
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NA KRATKO
T R p N J E - Včeraj je.bfla
pomembna pripravljalna seja z«
salon likovnih samorastnikov Ju*
goslavije, ki bo julija pod
viteljstvom
Krste Crve^ovskega, podpredsednika predlo*
stva SFRJ, ki se bo otvoritve,
kot je sporočil, osebno udelezu.
BREŽICE - S 5-dnevnega ta
borjenja na srečanju ^1 bratov
Ribar v Vukmaniću pri Karlove
se bo jutri vrnilo 30 učence
brežiške osnovne šolfe.
KRSKO - Včeraj je bil po
svet gospodarstvenikov in pou"
tičnih delavcev o perečih gospo*
darskih vprašanjih. Za udeležen
ce iz Posavja so ga sklicali na pobudo republiške konferenc«
SZDL.
,
TREBNJE - V torek
poldne si je v spremdvu soo^
lavcev ogledal Jevtovičevo
stavo v Trebnjem S t o j a n Sui^
mesov, predsednik bolgarsl« w
družne zveze, ki se je
posvetov v Rimu in L ju b lj^
kjer ga je sprejel Zdravko W
vina, član predsedstva SRS. .
STARI TRG - V nedeljo
poldne bo vsa Poljanska doun*
zbrana v Starem trgu,
za krajevni praznik odprli P%
industrijski obrat v kraju. MO
no st zaposlitve daje metu»
podjetje KOMET.
j.
SEVNICA - V ponedeljeK^
svet za narodno o b ra m ^ ® ^
drugim obravnaval tudi, ^
podjetja plačujejo svoje obv
nosti za organizacijo ^losncB
ljudskega odpora.
,
ŠKOCJAN - Na družms^'J
ribiškem tekmovanju novoine^
ribiške družine je v nedeljo
Radulji- tekmovalo 57
^
mladincev. Pri mladincih je z^
gal Slavko Damjanovič,
nih pa sam predsednik RD NO .
mesto Franci Furlan.
,
LESKOVEC - V n e d e ljo ^
poldne bo na igrišču pri šoli
točilno srečanje zasavske ro
metne like med
„gga
Leskovca in Labodom iz
mesta. Zmagovalec tega sreča j
bo prvak lige.
- ^
C E U E - Na atletskem
stvu slovenskih srednješotoev, ^
je bilo v ponedeljek v Ce^tf’, -j.
finale ni uvrstila nobena dol
ska šolska ekipa. N ^o p u i^^
samo posamezniki. Največ je ^
s ^ la gimnazijka Marija PoJ® .
Kočevja, ki je bila v krogb ^
(ia 0 2 m ).
je
ĆRNOM EU - Čeprav ^
ekipa učenk s
osnovne šole ni uvrstila v
šolskega atletskega pokala, .
bil v ponedeljek v Celju,
^
movali posamezniki. Vidm ^
sta dosegli Šterkova na
(43,3) in Kraljeva v
(5,16 m), zasedli sta ^ u g i
in dobili srebrni odličji.
l
KOČEVJE - O i n t ^ i
skih ^banjih in uresnicev^^
ustavnih dopolnil so se poS jj.
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Kaj je za vas sreča?
Kaj je sreča? Živeti v
obilju? Morda za tistega, ki
trpi pomanjkanje. N e po
znati bolezni? Gotovo za
onega, ki okuša njene nepri
jetnosti. Biti ljubljen, spo
štovan, uspešen, biti neko
mu potreben?
Za Minko Galetovo, osive
lo gospo z Radne 5 pri Sev
nici, je sreča v tem, ker je,
tako misli, prav obmila svoje
življenje. Pravzaprav je ena
izmed mnogih prosvetnih
delavk, ki so, ko se jim živ
ljenje preveša v jesen, zado
voljne v sebi, da je tako bilo.
Ponovile bi svoje življenje,
če bi bilo mogoče.
Iz Grosupljega je doma,
njen brat je režiser Jože
Gale, zdaj rektor na Akade
miji za gledališče, radio, fibn
in televizijo. Pokojna sestra
Ana, ki so jo ubili domo
branci, je hotela biti igralka,
tudi sama je na to pomišlja
la, na koncu pa se je odlo
čila za učiteljico in 38 let
preživela m ed šolskimi otro
ki. Pri sv. Bolfenku, v Gederovcih, M im i peči, Grosup
ljem, Sevnici.
Ce bi zanjo poskušal ugo
tavljati, zakaj je zadovoljna
in srečna, bi bilo treba reči:
zato, ker ji je njeno delo
omogočilo, da se je razdajala
drugim ljudem, otrokom.
Dobesedno razdejala.
Pa je prišel trenutek, ko je
začutila, da postaja odveč.
Pred devetimi leti je to bilo,
z odločbo o upokojitvi v ro
kah.
„Kot da se m i je nekaj hu
dega storilo, kot da bi me
zavrgli, prezirali. N iti eno
leto nisem zdržala tako. Zor
čela sem znova, saj z upoko
jitvijo življenja še n i ^ n e c .
N e sme gabiti!"
Minka Galetova je spet,
ko t toliko let poprej, zbrala
igralce, spet pripravljala pro
slave, igrice, javne nastope

Kdo bo poskrbel za kulturni
spored? Minka Galetova
Kdo bo pfevzel kulturno od
dajo v domačem radiu ?
Minka Galetova. Naklonje
nost boginji Taliji je v Galetbvem rodu. Minka je še kot
otrok začela nastopati pri
petju, pri igri. Tisti trenutek,
ko so jo upokojili, se je prav
zaprav šele dodobra zave
dela, da je vse to del nje.
„Ce tegi ne bi bUo, si
sebe ne morem predstavljati.
Neznansko dolgčas bi m i
bilo, to vem. Kaj bi sploh
počela, ko ne bi bilo knjig,
kulturnih oddaj, predstav?
Kaj da je bil poraz v živ
ljenju, v mojem prizadeva
nju? Ce smo nastopili pred
napol prazno dvorano. N ič
ni hujšega za režiserja in
igralca, ki se večer za veče
rom pripravljata, da bi dala
ljudem del sebe, potem pa s
strahom ugotavljata skozi
špranjo v zastoru, da n i obi
skovalcev. “
Sevnica cveti, mesto je
drugačno ko t pred deset
letji, ko je poznalo samo
kmete, taninske in kopitarniške delavce, obrtnike.
Toda prihajali so na prire
ditve, težko so čakali nanje.
Igrali so, učitelji so poma
gali
Zdaj je drugače. Lagodne
je je povabiti poklicne um et
nike, še lažje je ostati doma
pred televizorji ali pa še to
ne
,J*a saj midva ne bova
tega spremenila. Menda je že
tako, da se mora svet sam
prepričati, da gmotna blagi
nja sama po sebi še ni vse. V
bistvu pomeni zelo malo za
srečo človeka. Pravijo, da je
to amerikanizacija, ki jo mo
ramo na sebi čutiti, da bi
spoznali tudi, koliko zla pri
naša. Berete Vidmarja, mu
daste prav?"
M ARJAN ^ ^.GAN

Domala vsa Metlika se je za Kmečko ohcet oblekla v belokranjske narodne noše in po svoje s plesi in
ljudskimi šegami prispevala k prisrčnosti prireditve. Več o tem na sredini lista. (Foto: Mirko Vesel) ,

NJEN DRUGI NAJSREČNEJŠI DAN V ZIVUENJU

Novo upanje za Jelko Lavrič
Dobrodelna akcija več kot 2000 ljudi se nadaljuje: Novomeščanka Jelka
Lavrič drugič na zdravljenju v Zahodni Nemčiji pri dr. Selzerju
Predzadnjo sre.do zjutraj je sijalo majsko sonce za Jelko Lavrič iz
Žabje vasi pri Novem mestu prijazneje kot vse zadnje mesece:
napočil je dan njenega odhoda na drugi del zdra\1jenja multiple
skleroze, ki je Jelko prikovala na bo ln ico posteljo že pred mno
gimi leti. Na povabilo dr. Hansa Selzeija, lastnika zasebne klinike iz
Sdioenmuenzacha v Schwarzwaldu,‘j e Jelka odpotovala v ZR Nem
čijo s sanitetnim kombijem, ki ga je tudi tokrat ljubeznivo dal na
razpolago kolektiv IMV v Novem mestu.
Jelka Lavrič bo s svojo mamo
ostala na kliniki v Schoenmuenzachu tri mesece. V ZR Nemčijo
smo pripotovali sicer v slabem vre
menu; od Novega mesta do klinike v
p re lc e m Schwarzwaldu je le nekaj
manj kot 900 kilometrov, toda
Franc Malerič, mlad, a izredno spo
soben in vljuden šofer novomeške
IMV, jih je z novim sanitetnim kom
bijem prevozil tako elegantno kot
njegov delovni tovariš Branko Švaj
ger, ki je lani opravil prvo in drugo
vožnjo z Jelko v Nemčijo. Tudi to
krat smo prenočili tik avtom obil^e
ceste blizu Ulma, v četrtek malo
pred 12. uro pa smo se ustavili pred
kliniko v Schoenmuenzachu.
Čeprav je dolga pot bolnico, raz
umljivo, utrudila, je bil. dr. Hans
Selzer zadovoljen, ko jo je zajedal.
Dejal mi je, da ima dekle bistrejši
pogled kot lani, vklel pa je tudi,
kako Jelka že lahko dvjga roke nad
glavo. Njena mama je zdravniku po
vedala, da ^ ji oživele tudi noge, da
se Jelka zanima za okolico in da
rada je. Skratka, zdravnik dr. Selzel

Gorenc četrti
Naša tekmovalca na X. republi
škem jadralnem prvenstvu v Lescah,
ki so ga zaključili v torek dopoldne,
sta se razmeroma dobro odrezala.
Tone Gorenc z Mirne, mladi letalec,
ki je prvič nastopil v tako ostri kon
kurenci, je Zasedel odlično četrto
mesto, Novomeščan Slavko Kos pa
je med 20 najboljšimi slovenskimi
letalci pristal na 12. mestu. Gorenc
je v peti disciplini - prelet. L esceZagreb (146 km) - dosegel drugo
mesto, ko je sedel samo dva dobra
kilometra pred zagrebškim leta
liščem.
Na žalost sta Gorenc in Kos v pre
veliki tekmovalni ihti, da bi prišla
čim dlje, prav zadnji tekmovalni dan
pri pristanku precej poškodovala
svoji letali Delf^^ in Trener, da ju
bodo morali zakrpati v zveznem le
talskem centru v Vršcu. Neuradni
končni vrstni red prvenstva: 1. Štru
kelj (Alpski letalski center, Lesce),
2. Kralj (Ljubljana), 3. Pešec (Celje),
4. Gorenc (E)olenjski letalski cen
ter), 5. Praprotnik (ALC), 6. Stopar
(Ljubljana), 7'. Karner (Celje), 8.
Herlec
(ALC), 9.r Ivanuš
(Ljubljana),
m
\
lu. aiarovic (Ceije).
m.

TELEFON
Telefon naj bi bfla elek
trična naprava za prenašanje
pogovorov na daljavo po ko
vinski žki. Torej nima s tele
tom, teletino ali čem podob
nim nobene zveze. Vsekakor
je revolucionarna pridobitev
današnjega časa. Brez tele
fona — kot brez žlice v hiši:
za marsikaj bi bili prikraj
šani.
Najbolj veselo je, kadar se
v črevesju žic in modeme
tehnike nekaj zavozla in po

zvoni tam, kjer ni potrebno.
Takole:
Ob osmih zvečer cin, cin,
d n . Vzdignem slušalko:
„Dragi, stari so odšli na neki
sprejem. Do polnoči jih go
tovo ne bo. Hitro priteci!“
je vzdihoval ženski glasek v
slušalko. Le kam naj bi te
kel, ko pa nisem vedel na
slova . . .
Ob devetih zvečer cin,
cin, cin. Vzdignem slušalko:

„Servus, oprosti, da te nad
legujem. Veš, nesreča. Ne
vem, kaj naj najprej naro
čim.
Obdukcijo, morda
samo odvzem krvi? “ Za
momljam nekaj nerazumlji
vega, na oni strani pa se
o^asi: ,Aha, razumem, hva
la, servus!“ Je bila obdukcija
ali odvzem krvi? Kdo ve . . .
Ob desetih zvečer: cin,
cin, cin. Vzdignem slušalko;
„Maijana, veš, takoj ti mo
ram povedati. Angela, ta
prašiča, oprosti, da se tako
izražam, je spet nekaj za
kuhala. Ne vem, koliko časa

je ponovil svoje prepričanje, da je
treba zdravljenje takoj nadaljevati,
čeprav je Jelkin primer eden tistih,
ki jih lastnik klinike šteje med deset
najtežjih v svoji praksi.
Jelica je z mamo dobila lepo dvo
posteljno sobo, kamor so jo takoj
prenesli. Zdravnik je ugodil njeni
mami, da bo lahko ostala pri hčerki
ves čas drugega dela zdravljenja. Do
poldne bo nekaj časa pomagala v
kuhinji klinflce, ves ostali prosti čas

dneva pa bo lahko posvetila hčerki
in tako sama sodelovala pri njenem
zdravljenju. Za vse naše naročnike,
bralce in tiste prijatelje bolne Jelke,
ki so lani zbrali za njeno zdravljenje
nad 7 milijonov dinaijev, imamo to
rej razveseljive vesti: Jelka je spet na
zdravljenju in vsi ji želimo samo naj
boljše!
TONE GOŠNIK
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Stanovalci v smrtni nevarnosti
S polovice stropa v novem bloku v Kočevju odpa
del 1,5 cm debel omet - Na srečo takrat ni bilo
nikogar v sobi - 2e več takih primerov
ž e nekajkrat smo poročali, da je
odpadla večja količina stropa v ne
katerih stanovanjih v novih kočev
skih stolpnicah. 27. maja pa je odpa
del omet kar s polovice stropa v no
vem, komaj 3 leta starem bloku v
Kidričevi ulici, in sicer v dnevni sobi
stanovanja Branka Obranoviča.
Branko Obranovič je povedal:
- Okoli 20. ure sem se odločil,
da bom peljal avto v garažo. Žena,
ki je ležala na kavču, je, kot bi slu
tila nevarnost, rekla, da gre z menoj,
in odpeljala sva se skupaj.
Vendar je kmalu za nama pri
peljal sosed, češ da seje udrl strop v
naši dnevni sobi. Le srečno na
ključje je'bilo, da nobenega iz naše
štiričlanske družine ni bilo v dnevni
sobi, saj bi ga veliki kosi 1,5 cm de
belega ometa lahko ubili ali vsaj
hudo poškodovali.
Igranja z življenji stanovalcev je
že dovolj! Le srečnemu naključju
gre zahvala, da doslej zaradi odpada
nja velikih kosov ometa ni bil nihče
mrtev ali hudo poškodovan. Koliko
časa bo še sreča spremljala stano
valce in ZIDARJA? Ce pri ZI
DARJU ne znajo zgraditi varnih sta
novanj, bi se pač morali lotiti dru
gega dela. Stanovanjsko podjetje pa
mora skrbeti, da bodo stanovici v
stanovanjih varni, in zahtevati, da
res strokovna komisija pregleda vse
strope in zahteva popravilo, kjer je
potrebno.
Vendar taki „zahtevki** niso do
volj. Treba je poskrbeti, da bodo po
u
manjkljivosti tudi odstranjene. vOb
prevzemu bloka v Kidričevi ulici so

jo bo France še trpel. In mi
slim, da moramo tudi me
ukrepati, da ne smemo stati
križem rok. Se strinjaš? “ Po
kimal sem, ko sem že odložil
slušalko. Ne veijamem, da bi
lahko bojeviti tovarišici po
magal kako diugače — in
tudi Maijane ne bi znal za
igrati . . .
Ob enajstih zvečer: cin,
cin, cin. Vzdignem slušalko:
,J[ivala lepa, res najlepša
hvala. Kaj takega si od tebe
ne bi mislil. Od tebe, ki sem
te imel za kolega. Tako, pa
pred ženskami! In to takrat,

namreč pogosto prihajale razne ko
misije in zahtevale popravilo tega ali
onega, vendar je bilo od ugotovlje
nih napak le malo popravljenih.
Vse to torej meče slabo luč tako
na izvajalce del, kot tudi na razne
strokovne komisije, ki so blok pre
vzemale, ■ in na Stanovanjsko pod
jetje, ki ni od izvajalcev del zahte
valo, da ugotovljene pomanjkljivosti
odpravi
J. PRIMC

jali i\a včerajšnjem sestar^ ^
ektoijev, predsednikov
kretaijev (X) ZK in P^®..

nikov sindikalnih organizacij"
RIBNICA - Komisijo W %
tavljanje izvora preinozeni p,
včeraj ustanovila občinska
ščinaKRMELJ Izredno
no rokometno srečanje
Krmeljem in Partizanom ^
skovca se je končalo z zmag ^
stov; rezultat je bil 18:1
skovčani vodijo s točko v. j
nosti v zasavski rok om etni^^^

v.

Takole razdejanj je bilo 27. maja zvečer v dnevni ^ * |jyci, s‘|*\
čevem stanovanju. Na srečo sta bila takrat
pa so i^ljali avto v ga ražo. Le nekaj minut prej je
(F®*
ga tudi zasuU veliki kosi ometa, ležala O b r a n o v i č e v a
J. Primc)
0

ko je bila tudi Mojca zraven.
Res lepa reč, pravo tova
rištvo. Midva sva oplela!“
Tresk! je reklo, preden sem
usta odpii. Nekdo je z ne
kom oplel. Hudo je, da tisti,
kije oplet, ne ve tega . . .
Ob dvanajstih, ob uri stra
hov: cin, cin, cin. Vzdignem
slušalko: „Druže majore, ne
znam, da li sam postupio
tačno prema vašim upu
tama . . . “ me je streslo, da
sem se postavU mimo kot
vojak, ki nima prišitega
gumba. Ker sem zaveden
državljan, sem takoj odložil

slušalko, da bi ne bU
morebitnih vojaških
nosti.
,n
Potem sem izkljuc« ^
fon. To je najpomem^^giij.
opravilo, ki so me
Izključiš telefon, ^
svojo zvezo s svetomNa televizijskih »
je skoraj vsak večer
da so telefoni Iskra
za s svetom.
nasv^'
Iskra! O vsem, k^
^vetu pomembnega d o W ^ e '
„ o

le -

zami!
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